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 للجنة الفنية المتخصصة حول النقل والسياحة والطاقة االجتماع األولتوغو تستضيف 

سيعقد االجتماع األول للجنة الفنية المتخصصة حول النقل والبنية : 7102 مارس 3  -إثيوبيا  -أديس أبابا 

، في العاصمة  7131مارس  31-31التحتية القارية واالقليمية والطاقة والسياحة ، خالل الفترة من 

 التوغولية لومي تحت شعار "تمويل البنية التحتية في أفريقيا".  

وبنك التنمية االفريقي من مفوضية االتحاد االفريقي  نظمت االجتماع األول للجنة الفنية المتخصصة كل

واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة التوغولية ، ويتوقع أن يرحب 

مشارك بما في ذلك الوزراء المسئولين عن النقل )النقل الجوي ، البري ، السكة  111االجتماع باكثر من 

قل البحري( ، قطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجموعات االقتصادية الحديدية ، الن

والمنظمات الدولية االقليمية ، بنوك التنمية االقليمية ، المؤسسات المالية ، والمنظمات المتخصصة القارية ، 

 واالوساط األكاديمية ومجتمع االعمال والمجتمع المدني من سائر ارجاء القارة. 

شعار االجتماع يدعو الحكومات االفريقية والقطاع الخاص إلى تحقيق خطوات ملموسة في تمويل مشاريع 

البنية التحتية الرئيسية والسيما المشاريع المتضمنة في خطة عمل ذات االولوية لبرنامج تنمية البنية التحتية 

 في أفريقيا ، بطرق تعجل النمو الشامل وتعزز التوظيف في القارة.

لدكتورة إلهام محمود إبراهيم ، مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية االتحاد االفريقي ، ذكرت " إن ا

التحضير لالجتماع االول للجنة الفنية المتخصصة حول النقل والبنية التحتية القارية واالقليمية والطاقة 

الدفع بمشاريع الطرق البرية والسياحة ، يأتي في الوقت الذي تتطلع فهي الحكومات األفريقية إلى 

 والمطارات والسكك الحديدية والطاقة إلتمامها".

وأضافت الدكتورة إلهام محمود إبراهيم أن االجتماع يوفر الفرصة للحكومات االفريقية لمناقشة كيفية ضمان 

  لجذب االنفاق على البنية التحتية.  افضل السبل ووضع سياسات أوضح

تماع في حلقة نقاش رفيع المستوى حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سيتمثل الحدث الخاص لالج

 . 7131مارس  31تمويل البنية التحتية"، والتي ستعقد الخميس 
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مارس إلى  31، وسيسبق باجتماع الخبراء الذي سيعقد من  7131مارس  31سيعقد اجتماع الوزراء في 

 .7131مارس  31

 اللجنة الفنية المتخصصة 

ً تابع لالتحاد االفريقي ، أنشئت بموجب المادة اللجان  ً هاما من معاهدة  72الفنية المتخصصة ، والتي تشكل جهازاً فنيا

المجموعة االقتصادية االفريقية )معاهدة أبوجا(. ومع تحويل منظمة الوحدة االفريقية إلى االتحاد األفريقي ، تم شمل اللجان 

  .31إلى  31لالتحاد االفريقي ، في المواد الفنية المتخصصة في القانون التأسيسي 

ويتوقع أن تعمل اللجان الفنية المتخصصة بالتعاون مع مختلف إدارات مفوضية االتحاد االفريقي لتوفير مساهمات في مجال 

قبل  اختصاصاتها لعمل المجلس التنفيذي التابع لالتحاد األفريقي. كما تشارك في رصج وضع البرامج التي يتم تنفيذها من

 مفوضية االتحاد االفريقي والمجموعات االقتصادية االقليمية.

وبناءاً عليه ، أصبح من األهمية بمكان تفعيل اللجان الفنية المتخصصة ، بالنظر إلى الهدف العام المتمثل في تعجيل التكامل 

د االفريقي القرار رقم القاري وأهمية التفعيل الفعال لبرامج ومشاريع االتحاد. ولذلك ، تبني مؤتمر االتحا

(Assembly/AU/Dec.227 (XII) حول إعادة تشكيل اللجان الفنية القائمة وأنشأ واحدة حول ) النقل والبنية التحتية

 وتجتمع اللجنة على كل عامين.  القارية واالقليمية والطاقة والسياحة. 

 

  

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال على:

 www.au.intموقع الكتروني:   union.org-DIC@africanبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 2558 551 11 251+ هاتف: . -إثيوبيا –أديس أبابا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيس بوك: 

  AEP2017 @_AfricanUnion#  تويتر:

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب:

 

  

  

  

  

  

mailto:DIC@african-union.org
http://www.au.int/
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://www.youtube.com/AUCommission

