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يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين

للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة واعتماد إعالن ومنهاج عمل

بيجينغ عام 1995. قبل ذلك، ُعقد المؤتمر العالمي األول

لألم المتحدة المعني بالمرأة في المكسيك في عام 1975

خالل العام الذي أطلقت عليه األمم المتحدة العام الدولي

للمرأة. يُعتبر هذا المؤتمر هو األول من نوعه الذي يركز فقط

عىل قضايا المرأة وقد اُعتبر نقطة تحول في عملية تطوير

السياسات. أعلنت األمم المتحدة أن الفترة مابين عامي

1976- 1985 تعتبر عقد المرأة حيث أقيم خاللها المؤتمر
العالمي الثاني للمرأة في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك في عام

1980 والذي ركز عىل تعزيز شبكات التواصل النسائية. ُعقد
المؤتمر الثالث في مدينة نيروبي في عام 1985 كختام لعقد

األمم المتحدة الخاص بالمرأة ولتقييم التقدم الُمحرز

واعتماد "االستراتيجيات التطلعية للنهوض بالمرأة". كان

هذا المؤتمر بمثابة أساس للمناقشات التي جرت في

المؤتمر الرابع للمرأة الُمقام في بيجينغ وقد اعتمد مخطًطا

لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. 

مقدمة
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10
مطالب 

يصادف عام 2020 أيًضا الذكرى السنوية العشرين للقرار

1325 الخاص بالمرأة واألمن والسالم والذي أكد عىل أهمية
دور المرأة في منع وحل الصراعات وأهمية مشاركتهن عىل
قدم المساواة مشاركة كاملة في الجهود المبذولة في حفظ

األمن والسالم وتعزيزهما. عىل الرغم من التقدم الُمحرز،

فلألسف لم تتمكن أي دولة من تحقيق المساواة التامة بين

الجنسين. ومراعاة لذلك قامت المنظمات المدنية بالتعاون

مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بإطالق حملة "جيل المساواة:

إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متكافيء" بهدف

الجمع بين أجيال من الناشطين في مجال حقوق المرأة

لمعالجة األعمال غير المنجزة لتمكين المرأة.

أدى إطالق هذه الحملة إىل تأسيس منتدى المساواة بين

األجيال والذي سيكون بمثابة تجمع عالمي للمساواة بين

الجنسين تعقده األمم المتحدة بمشاركة فرنسا والمكسيك

باالشتراك مع المجتمع المدني. ولكن نتيجة لتفشي فيروس

كورونا تم تأجيله لعام 2021. لقد تعهد اإلطار التنفيذي

لمنتدى المساواة بين األجيال باالستناد إىل مبدأي الشمول

والنهج التصاعدي كتحالف في صورة شراكات عالمية

متعددة األطراف تهدف إىل تعبئة الحكومات والمجتمع

المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.



وعىل مستوى قارة أفريقيا: لقد طالب وزراء اإلتحاد األفريقي

للشؤون الجنسانية وشؤون المرأة خالل االجتماع االستثنائي

لوزراء الشؤون الجنسانية وشؤون المرأة في مدينة ماسيرو
بدولة ليسوتو في ديسمبر 2008 اإلتحاد األفريقي بإعالن

الفترة ما بين 2010-2020 عقًدا للمرأة األفريقية كما تبنته
الجمعية العامة رقم 487 بعنوان: النهج الشعبي للمساواة

بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد تُرجم هذا الجهد الرائع إىل

إعالن العقد الجديد (2020-2030) إلدماج المرأة مالًيا

واقتصاديًا، من قبل القادة األفارقة في فبراير 2020. ويأتي

هذا اإلعالن نتيجة اللتزام القادة األفارقة بزيادة اإلجراءات

الرامية إىل اإلدماج التدريجي للجنسين من أجل تحقيق

التنمية المستدامة عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي

والقاري. يُصادف عام 2020 أيًضا موضوع االتحاد األفريقي

للعام "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية

أفريقيا" الذي قرره المجلس التنفيذي خالل مؤتمر القمة
التنسيقي لالتحاد األفريقي في مدينة نيامي بالنيجر في

تموز/يوليه 2019 واعتمد خالل مؤتمر القمة العادي الثالث

والثالثين لالتحاد األفريقي في أديس أبابا في شباط/فبراير
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 نحن ال نقترح، نحن نطالب.

واعتماًدا عىل تلك اإلنجازات، فإن أطر أعمال الشباب تعتبر

عنصر أساسي للنهوض بحقوق الشباب عىل سبيل المثال

ال الحصر: "تسخير العائد الديموغرافي من خالل االستثمار
في الشباب" وهو موضوع اإلتحاد الفريقي لعام 2017،

"حملة إسكات البنادق لعام 2020"، اإلطار القاري الخاص
بالشباب والسالم واألمن وإعالن الشباب األفريقي بشأن

إسكات البنادق. 



تخاطب المادة 23 من ميثاق الشباب األفريقي الفتيات والشابات خصيًصا وذلك عن طريق الدعوة لحماية

الفتيات والشابات من االستغالل االقتصادي ومن أداء أية أعمال خطرة أو أعمال قد تتسبب في ابعادهن عن

التعليم أو تضر بصحتهن العقلية أو البدنية. تعمل مدونة صوتي الخاصة باالتحاد األفريقي عىل تفسير هذه

التحديات بصورة مفصلة أكثر بدًءا من المجاالت االقتصادية والثقافية والسياسية وحتى استبعاد الشابات من

السياسات والمجاالت واألطر الخاصة بالشباب والنساء عىل حد سواء، دون معالجة مشاكلهن الخاصة. ولقد

أدى تفشي وباء فيروس كورونا الحالي إىل تفاقم هذه التحديات التي تواجهها الشابات؛ من المصاعب

االقتصادية إىل اضطراب المدارس وإساءة معاملتهن خالل اإلغالق التام كما هو مبين في ورقة السياسة

العامة لشباب أفريقيا بعنوان: "الحقائق واألرقام المتعلقة بتحديات وكالة الشباب األفريقية وخريطة طريق

اإلنعاش الخاصة بجائحة كورونا.

كما استندت عملية وضع هذا البيان وتعزيزه إىل تجارب الشابات مما يكفل تمثيل هذا البيان من جانب قطاع

كبير من الناخبين. وبذلك تُمكّن الشابات من استخدام أصواتهن إلشراك المزيد من الشباب في هذه الحركة. وقد
جاء المشاركون في المشاورات اإلقليمية الخمس من 45 بلًدا، وهي الجزائر، وأنغوال، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا
فاسو، وتشاد، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو،

جيبوتي، إسواتيني، ومصر، وإريتريا، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالوي، والموزامبيق،

والمغرب، وموريتانيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وناميبيا، ونيجيريا، ورواندا، جمهورية الصحراء العربية

الديمقراطية، وجنوب أفريقيا وسيراليون والسنغال والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتونس وتوغو

وأوغندا وزيمبابوي وزامبيا. 

ولذلك يوفر البيان منبرًا لمجموعة مشتركة من المطالب لتحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين، فضال عن

جدول أعمال عام 2063 وجدول أعمال عام 2030. و يتيح للشابات التعبير عن شواغلهن وضمان التزام واضح

ودون تحفظ من جانب منتدى المساواة بين األجيال وقيادة ائتالفات العمل، وهو مخطط سيسترشد به في

السياسات والعمليات المؤسسية والبرامج والتدابير المتعددة الجوانب. وستكفل هذه المطالب تمكين الفتيات

والشابات من المشاركة النشطة والمتساوية والفعالة في جميع مستويات الحياة االجتماعية والتعليمية

واالقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية والقيادة، فضًال عن الجهود العلمية.

 القيادة المشتركة بين األجيال
والحوارات بين الشابات واالتحاد

األفريقي وأصحاب المصلحة في األمم

المتحدة. 

 الشابات في مختلف المناطق من
مشاركة مبادراتهن والمشاركة عىل

المستويات الشعبية والوطنية واإلقليمية

والقارية.

 من أجل البيان الرسمي
لشابات أفريقيا بمطالبه

العملية العشرة.

تعزيز  تمكين التعبئة
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ولذلك، فإن البيان الرسمي للشابات في أفريقيا يعتبر وثيقة سياسية تحدد القضايا الحاسمة التي تهم

الشابات في أفريقيا وتطالب بمعالجتها. هذا البيان نتيجة لخمسة من مجالس نساء أفريقيا الشابات اإلقليمية

:FEM بيجينغ +25 والتى اجتمع فيها أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 30 شريك حول أهداف ت.ت.ت



    كفى، لقد طفح الكيل! 

المساواة في التوظيف، والعمل بكرامة،

والعمل بأجر، والتدريب الداخلي بأجر،

والمساواة في األجر في الساعة عن العمل بدوام

جزئي والعمل بدوام كامل، بشروط متساوية.

لماذا يجب علينا أن نعمل ضعف الجنس اآلخر

حتى نثبت أننا نجيد عملنا بما يكفي؟ إن دفع

أجور أقل للشابات يعني أننا أقل قيمة.

إعمال حقوق وكرامة النساء الشابات في

القطاعات األكثر عرضة للخطر مثل أعمال

الرعاية، وأعمال التنظيف، وأعمال الخدمات

والضيافة، والعمل العاطفي والمنزلي.

االعتراف بمساهمة الشابات في مجملها، داخل

مكان العمل وفي إطار السياسات المطورة،

عىل أساس مهاراتنا ومواهبنا، وليس عىل

أساس الجنس أو العمر أو الحالة اإلجتماعية.

نحن أكفاء وقادرون بحكم عملنا الشاق،

وجدارتنا، وذكائنا العاطفي وقيادتنا النسائية. 

ضمان حق النساء الشابات في إجازة أمومة

مدفوعة األجر دون تمييز أو جزاءات أو إنهاء

العمل.

مطلب العدالة االقتصادية

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

ال نريد المزيد من العمل غير مدفوع األجر
والخدمات المجانية
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تقييم بالغ األهمية لتأثير السكن المؤقت أو غير

اآلمن، أو عدم كفاية المزايا الحكومية أو الفرار

من العنف، عىل قدرة الشابات عىل العثور عىل

العمل والبقاء فيه مع اتخاذ خطوات ملموسة

لتعزيز العمالة المجزية والكريمة للشابات.

  العمل مدفوع األجر



       كفى، لقد طفح الكيل! 

■ تجريم وباء العنف القائم عىل أساس النوع بجميع
أشكاله، خاصة في حاالت الصراع والتشريد واألزمات

اإلنسانية، بما في ذلك قتل اإلناث، واالغتصاب،

والممارسات الضارة، و تشويه األعضاء التناسلية األنثوية،

والزواج المبكر والقسري، والتحرش الجنسي، واالعتداء

الجنسي، والعنف المنزلي واالقتصادي، واالتجار، وجميع

أشكال االستغالل األخرى.

■ إنفاذ السياسات االستباقية لمنع العنف الجنسي
والمنزلي، فضال عن كفالة اكتشاف حاالت االستغالل

والعنف واإليذاء ضد الشابات والتحقيق فيها ومحاكمة

مرتكبيها.

■ توفير الدعم القانوني والبدني والنفسي والمالجئ
والخدمات المتخصصة للشابات الالتي يتعرضن لالعتداء

المنزلي وغيره من أشكال العنف.

■تخصيص أموال لدعم ابتكارات وأبحاث الشباب من

أجل التصدي للعنف القائم عىل النوع.

يجب أن يكون المجتمع خالًيا من العنف القائم عىل

أساس النوع.

مطلب تجريم العنف القائم عىل

النوع اإلجتماعي

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:
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ال للزواج
القسري!  
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كفى، لقد طفح الكيل!

■اتخاذ تدابير تشريعية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز

ضد الفتيات والشابات عىل أساس الجنس أو الحالة

اإلجتماعية أو لون البشرة أو الجنسية أو التراث أو السن

من أجل ضمان حقوق اإلنسان والحريات األساسية لهن.

  نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ الحصول عىل السلع والخدمات العامة والفرص عىل
نحو منصف وميسور التكلفة للشابات الريفيات

والشابات ذوات اإلعاقات والشابات طالبات اللجوء

والشابات الالجئات والمشردات والشابات المهاجرات.

وتشمل هذه الخدمات الحصول عىل الحماية

االجتماعية، ومياه الشرب، وحقوق التراث، والغذاء

والتغذية، واإلسكان، ورعاية األطفال، ضمن حقوق

وخدمات أخرى. 

■ القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد الشابات، ال
سيما تلك التي تؤثر عىل الشابات ذوات المركز

االجتماعي واالقتصادي المنخفض وجميع النساء الالتي

يقمن بأماكن معرضة للخطر مما يؤدي إىل استبعادهن

من عملية إتخاذ القرارات.

■ المساواة في الحصول عىل ملكية األراضي بما يكفل
االستقالل االقتصادي والتمكين الشخصي. تتخذ النساء

الشابات موقًفا ضد القوانين واألعراف والممارسات

التمييزية بين الجنسين التي تنظم الميراث وتلك التي

تعوق حصول الشابات عىل ملكية عادلة لألراضي

والموارد الطبيعية.

يجب إنهاء التمييز بين الجنسين.
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■ توفير التمويل الكافي المستدام لطالبات اللجوء
والالجئات الشابات لضمان حصولهن عىل سبل عيش

مستدامة وإعادة إدماجهن، فضال عن سالمتهن

وراحتهن. 

مطلب إنهاء التمييز بين الجنسين

 إمكانية
الوصول

للشابات ذوات

اإلعاقات 
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■ تنقيح أو تعديل أو إلغاء التشريعات التي تميز ضد
النساء الشابات لضمان المساواة أمام القانون والوصول

العادل إىل العدالة. ويشمل ذلك، عىل سبيل المثال ال

الحصر، حماية حقوق الشابات، ال سيما في أوقات

الصراع المسلح والكوارث الطبيعية والتشريد. وتقع عىل

عاتق المجتمع الدولي مسؤولية معالجة األسباب

الجذرية لهذه الصراعات التي تؤثر بشدة عىل الشابات

المستضعفات.

■ توفير المعلومات عن حقوق الشابات والفتيات
بطريقة ولغة سهلة المنال وشفافة ومفهومة، فضال عن

آليات وأدوات واضحة وفعالة للمطالبة بهذه الحقوق

لضمان ممارستها بالكامل.

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ التعليم عن طريق التدريب و حمالت وبرامج التوعية
للبنات والبنين واألسر والمجتمعات المحلية ونظام

الحكم القضائي برمته بشأن حقوق الشابات والفتيات.

■ تخصيص األموال لتعزيز األهلية القانونية للشابات
من خالل تحسين فرص حصولهن عىل المعلومات

والدعم القانوني بغض النظر عن ظروفهن والحواجز

االجتماعية واالقتصادية.

 المساواة والعدالة أمام القانون.

مطلب العدالة والحماية
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الوصول إىل

المعلومات

والدعم القانوني
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مطلب الصحة والحقوق

الجنسية واإلنجابية 

■إدخال وتنفيذ دورات وبرامج تثقيفية فعالة وشاملة

في المدارس عن النشاط الجنسي لتثقيف الشابات

بشأن صحتهن وكيف تؤثر خياراتهن عىل صحتهن

وصحة األخرين. نحن النساء لدينا سلطة عىل أجسامنا

والحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتنا الجنسية دون

إكراه أو تمييز أو عنف.

■ إتاحة إمكانية حصول الجميع عىل الحقوق والخدمات
األساسية في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وال سيما

في المناطق الريفية، بما في ذلك إسداء المشورة

للشابات بشأن حريتهن الجنسية واإلنجابية. إن صحتنا

اإلنجابية ليست مصدًرا لإلحراج، أو اإللهاء، أو سبباً

للتمييز.

■ إلغاء الضرائب المفروضة عىل المنتجات الخاصة
بالدورة الشهرية وإنفاذ السياسات الخاصة بالدورة

الشهرية في جميع أماكن العمل وتوفير الفوط الصحية

والمرافق الصحية في جميع المدارس. إنه من غير

المقبول في عام 2020 أن تترك الفتيات المدارس أو

تفقدن وظائفهن بسبب دورتهن الشهرية.

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ تمويل المنظمات التي تقدم إرشادات وبرامج إعالمية
بشأن التثقيف الشامل في مجال الصحة الجنسية

واإلنجابية، ومرافق الصحة للفتيات.

 هذه أجسادنا وهذه خياراتنا.
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 التثقيف
الجنسي  

 



  كفى، لقد طفح الكيل!  

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ توفير خدمات الصحة العقلية التي تتفهم أثر التحيز
الجنسي اليومي وكراهية النساء والتمييز مما يؤدي إىل

تحديات خطيرة من شأنها التأثير عىل الصحة العقلية

للشابات.

■ وضع وتنفيذ سياسات وخدمات وممارسات تتصدى
لتحديات الصحة العقلية مصممة لتناسب تجارب النساء

الشابات ومكيفة حسب احتياجاتهن الخاصة.

■ تنفيذ التغييرات الهيكلية وإعادة الهيكلة لتحسين
تقديم الخدمات فيما يتعلق بدعم الصحة العقلية، وتقديم

المشورة، والدعم لحاالت الصدمات النفسية بأسلوب

موجه نحو التعاطف، وموجه للشباب ومراع للفوارق بين

الجنسين.

■ إزالة أي عقبات قد تكون لها آثار سلبية عىل االندماج
الكامل للشباب المصابين بعجز عقلي أوجسدي في

المجتمع، بما في ذلك توفير الهياكل األساسية والخدمات

المناسبة لتيسير االندماج والوصول العادل إىل الفرص

دون تمييز.

يجب أن تتوفر الرعاية الصحية العقلية

للجميع وبشكل آمن. 
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■ التمويل المنصف والمستدام للصحة العقلية. إن
االضطرابات العقلية تمثل نسبة كبيرة ومتزايدة من عبء

األمراض في القارة، ومع ذلك تظل ذات أولوية متدنية

ضمن بنود التمويل في النظم الصحية.

مطلب الصحة

النفسية والراحة

تمويل الصحة 

النفسية

 



 كفى، لقد طفح الكيل! 

مطلب التعليم الشامل

والعادل والعالي الجودة

■ إزالة الحواجز التي تعترض تعليم الشابات والفتيات، بما
في ذلك الفقر، والرسوم المدرسية، والنقل، والمسافات

والسالمة عىل طريق المدرسة، والزواج المبكر والقسري،

والحمل المبكر وغير المقصود، واالفتقار إىل المرافق

الصحية، ووسائل النظافة الشخصية في فترة الدورة الشهرية،

والتحيز القائم عىل النوع اإلجتماعي والقوالب النمطية في

المناهج الدراسية، ومواد التعليم وعمليات التدريس، والتنمر،

وإساءة المعاملة والعنف في المدارس والكليات والجامعات.

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ زيادة مخصصات الميزانية الوطنية للتعليم (وتقليل
مخصصات التسليح) للتعجيل بتطوير نظم التعليم اإللكتروني

في توفير التعليم الجيد الشامل والمنصف والمجاني قبل

االبتدائي واالبتدائي والثانوي والجامعي، وال سيما للشابات

والفتيات غير القادرين عىل اإلتصال باإلنترنت في المناطق

النائية.

■ وضع برامج للفتيان الحترام الفتيات ومعاملتهن عىل
أساس المساواة، مع فهم الهياكل األبوية المتأصلة في

العالقات غير متكافئة القوة وأدوار الجنسين والقوالب

النمطية.

■ ضمان حصول الجميع بشكل متكافيء عىل التعليم المهني
أو الثانوي أو العالي وإكماله من أجل التصدي بفعالية لعدم

التوازن القائم بين الشباب والشابات في بعض المهن.

التعليم حق وليس إمتياًزا. 
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تمكين الشابات من المجتمعات المحلية الضعيفة ■

والمهمشة، والصراعات واألوساط اإلنسانية، من الحصول عىل

فرص متكافئة في االلتحاق بالجامعات العليا من خالل تقديم

منح دراسية مخصصة، ال سيما في العلوم والتكنولوجيا

والهندسة والرياضيات.

التعليم حق وليس

امتياًزا

 
 



   كفى، لقد طفح الكيل!  

مطلب العدالة

الرقمية
نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ التعجيل بالتحول الرقمي، ال سيما بالنسبة للشابات
الريفيات والمستضعفات، بما في ذلك الحصول عىل

خدمة إنترنت واسع النطاق وميسور التكلفة وموثوق به،

فضال عن االستثمار في البنية التحتية الرقمية

والتكنولوجيات التي تساهم في تيسير االقتصاد الرقمي

والفرص المتاحة للشابات.

■ تجريم القيود غير المبررة المفروضة عىل حرية
اإلنترنت وإغالق اإلنترنت.

■ إضفاء الطابع الديمقراطي عىل الفضاء الرقمي للسماح
بالمساهمة والمشاركة عىل قدم المساواة حيث أن العديد

من النساء الشابات مستبعدات من الثورة الرقمية.

■ الحماية من التحرش اإللكتروني والتهديدات واللغة المتحيزة
جنسًيا وكل ماهو من شأنه محاولة إسكات ومنع الشابات من

التعبير عن آرائهن وإنكار حقهن الكامل في رعاية هويتهن

الرقمية ومشاركتهن في الحوار االجتماعي والثقافي والسياسي.

احترموا هويتنا الرقمية. 

11

  حرية اإلنترنت 
 



 كفى، لقد طفح الكيل! 

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ حماية حقوق الشابات والمساءلة أثناء الصراعات
المسلحة، واحتالل األراضي، والكوارث الطبيعية،

وحاالت الطوارئ اإلنسانية. نحن النساء ال ننتج أو نبيع

أو نشتري البنادق فلماذا ندفع ثمن الحرب؟

■ حماية حقوق الشابات في االحتجاج السلمي
والتجمع وحرية التعبير، فضال عن إنفاذ سياسات

وآليات التحقيق في عنف الشرطة وإساءة معاملتها

للشابات وغير ذلك من انتهاكات لحقوق اإلنسان أثناء

الوباء وما بعده.

■ إضفاء الطابع المؤسسي عىل مشاركة الشابات في
جهود وعمليات بناء السالم، والوساطة والمفاوضات مع

توثيق مساهمتهن.

■ تخصيص األموال وتقديم الدعم للشابات من بناة
السالم والمنظمات والبرامج الخاصة بالشابات في إطار

التقاطع بين جداول أعمال الشباب والسالم واألمن

والمرأة.

 نريد أفريقيا خالية من الصراعات.

مطلب إسكات

البنادق
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أوقفوا البنادق
 



 كفى، لقد طفح الكيل! 

■ إضفاء الطابع المؤسسي عىل القيادة المشتركة من
أجل المشاركة السياسية الكاملة والفعالة للشابات وتكافؤ

الفرص في القيادة عىل جميع مستويات صنع القرار في

األبعاد السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

والعامة للحياة، مع تعزيز أصوات الشابات وإيجاد مجاالت

وموارد لجداول أعمالهن.

نحن -نساء أفريقيا الشابات- نطالب ب:

■ إنفاذ الحصص المخصصة للشابات ضمن حصص
النساء والشباب. نحن ال ندري أين ننتمي في أطر

السياسات حيث أن حصة الشباب والمساواة بين

الجنسين غير واضحة بشأن مساحة الشابات وحقوقهن

ومشاركتهن.

■ تعيين شابات تكنوقراطيات ومستشارات/مبعوثات
خاصات وفي مناصب أخرى في الصناعة والمؤسسات

وعىل كل المستويات اإلدارة الوطنية واإلقليمية

والعالمية.

■ إقامة منابر حوار مستدامة بين األجيال لتعزيز شبكات
التواصل الشاملة عىل مستوى أفريقيا بين الشابات وكبار

السن وذلك من أجل التعلم والمشاركة والتوجيه

والتضامن والتمكين عبر األجيال.

حان وقت القيادة المشتركة. 

مطلب القيادة

المشتركة بين األجيال
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 حان وقت
القيادة

المشتركة

 
 



   تحت قيادة 

              بدعم من 




