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 الخبراء يشركون الوزراء في جداول أعمال التنمية واالحصائيات والهجرة

 
اختتتتتجتاات تتتبرتا بمتتترااتو تتت م رتا تتت بوااتمجتتتباتا  تتت تو  تتت تم    تتت ت: 6102ابريسسس   4 –أديسسسب أبابسسسا 

ذااتا و   تتت تيت لتتتتجتم تتت    بت ز زجتتت تا  باو تتت ت تتت م تا   تتتللتوا    تتتبا تتمتتتلتا ت تتتتلبات تتت تتا   تتتب با

واتتتترحتا فتتتت رتكتتتت ت  تتتت وتنمتتتتبوتا  جتتتتال  للتمتتتتلتم   تتتتل تا مفتتتتب تا كر  تتتت توا ز  تتتت تا  ت تتتتب   ت

تألكر  لبتا تبوع ت ألمجتا  تف ة ت

ت

جتتلت ت  لتتتتومتبوعتت تو ع تت تا  تت م رتواستتجتاستتم رتا ت  لتت تا كر  لتت تيتمفتتجتمتتعبوتومفتت تم تت تمت بمتت تومت

يتودهتتت التا ت  لتتت تا  جتتتت ام و تومرنتتت تا ت تتتتلباتيتمتتتلتوتتتللتدمتتت وتاختتترحتيت زتتت تت3602وم لتتتلجتدا تتت ةت

تا  را م تووك تا ت بو رتيتوا ت    تيتواآل لباتوا   سجبات   جتا ت  لت ت

 

 

يت  تتتبتا ات تتتبرتم   تتتل تا مفتتتب تت3602ودا تتت ةتت3626 تتت تتا فباتتت ته تتت تمكهلتتت توا ت بمتتت توتتتللتدا تتت ةت

ا كر  تتت توا ز  تتت تا  ت تتتب   تألكر  لتتتبته تتت ت لتتتب ةتم تتت  رتامتتتبوت  تتت ت تتتبو توم  تتت ت ز را متتت توا ت لتتتلج ت

و  تتتت تدمت  تتتتجتامتتتتبوتا ع تتتت تم    تتتت تم  تتتت ةتمتتتتلتا هتتتت التوا   متتتتراات تجتتتت ل تمرا متتتت تم  لتتتتتت

تا ا  ملل ت

ت

د تتترتا ات تتتبرتوللتتتب تا ت   تتت توب تمتتتبو تا عتتتبيلتا سبستتت تامتتتباتم  لتتتتتا ا تتت مللتيتو  تتتبتا تتت وتتا   تتتبات

ه تتت تم زلتتت تا  ت تتتب ت زتتت تا ت   تتت تا بتتتبوا توتتتتلب  تاستتتترامل لبات تع  تتت تمعمالتتت تا  تتت او تا  فزلتتت تيت

 تا  فزلتتت يتب تتتب ةتمجتتتت حتن تتتبت  تتتجته تتت تذ تتتيتخ تتت ت  تتت تد  تتت تدوبوتتتب توم تتت  تم تتتتلباتمعمالتتت تا  تتت او



ا تتت  تمفبووتتت تا تتتت كلت لتتترتا  تتتبم م ت ألمتتت اتتيتومع  تتت ته اوةتا  تتتراي تيتومم تتت تسلبستتتبات  فبووتتت ت

تا  جب تك تنبك تت و  

ت

ن تتتتبتدوتتتتت تتوت ستتتتل تو  تتتت تا   تتتتت حتا  زل تتتت تا كر  تتتت ت تتتت تتا ت  لتتتت تا  جتتتتت ام ت ل تتتت  تاستتتتتعرا ت

تامباتا  ف  ةتك تخ  ت   تد   تدوبوب تا ت  اتوا تف  باتوا   ااتك تمزمل تا  ت 

ت

و تتت تت باتتت تدكر  لتتتبتا  زفتتت ته تتت تو تتت تاستتتت بوبات   تتتل تا   تتترةتو تتتبتكتتت تذ تتتيت لتتتب تاستتتترامل لبات

وم لتتتت ت ز  تتتترةتيت تتتتوتا ات تتتتبرتم   تتتتل تا مفتتتتب تاألكر  تتتت توا ز  تتتت تا  ت تتتتب   تألكر  لتتتتبت ت ملتتتت ت

  زل لتتت توا  تتترنباتا تتت و لللت تع  تتت ت  تتت  تا تعتتتبومتوتتتللتا تتت وتتا   تتتباتوا      تتتباتا  ت تتتب   تا

ا   تتتتبواللتومجتتتتللرتامت تتتتب  جتيتمتتتت تا تتتت اتا تمتتتتبوتختتتتبات ت زلتتتت تم تتتتب  تا   تتتتبار لتمتتتتلتا  جتتتتبات

توا  مب  ت

ت

ومزتت تا بمتترااتمتتلتا مفتتب تا كر  تت توا ز  تت تا  ت تتب   ت كر  لتتبتهم تتباتم سجتت تمع تت تو  تتل تا   تترةت

تا جلبس ت ت   رتم اهتدكر   ت  تتا   ل  تتك تدكر  لبتيتوم كلرتا ت الهتوا   ج

ت

ن تتبتمزتت تمتتلتا مفتتب تا كر  تت تيتوب تعتتبومتمتت تم ا تت تو تتباتا  تت وااتا كر  لتت تيتهم تتباتمرنتت تسلبستتبات

دكر  تتتت ت زمفتتتت رتا  ت تتتتب   توا  اوةتيت لتتتتوتستتتتلب اتا  رنتتتت تن  تتتت تك ر تتتت ت اتتتتراات واستتتتباتم   تتتت ت

ت ت تمعللتا تف تتا  ت ب  توا ات ب   ت م رتا  راوااتوا جلبسبات  تتا   ب بتا

ت

وكتتتت تا متتتتبوتذامتتتتهتيتمتتتتجتم التتتتهت  تتتت ةت ت علتتتت تم سجتتتتباتدكر  لتتتت ت    تتتتبيلباتهتتتت يتمع تتتت تا مفتتتتب ت

ا كر  تتتت ت    تتتتبيلباتكتتتت ت بم ستتتت نروتومع تتتت تملزجتتتت متمبمتتتت   ت    تتتتبيلباتكتتتت تمتتتت م تيت تزملتتتت ت

تا تا تف تتا  ت ب  توا ات ب   تا فبا تا  زف ته  تا   بيلباتك تا     تا كر   تملتد

ت

متتتت م رتا تتتت بوااتهتتتت تاات تتتتبرتستتتت   تم تتتتترلت ز  تتتت تا   لتتتت تا  تب  تتتت ت ز ب لتتتت توا  تتتت ومتا     تتتت ت

وا تب تتتتلقتا  ت تتتتب  توا ت بمتتتتت تا تبوعتتتت ت  مفتتتتتب تا كر  تتتت تيتومتتتت م رتا ز  تتتتت تا  ت تتتتب   تألكر  لتتتتتبت

ت   بوااتا  ب ل توا تب لقتوا ت  ل تا  ت ب   تا كبو  

ت

  ت3600اور  تت5سلبتتجتا ات برتا  باو تد  ب هتك ت

 

 لالستفسارات االعالمية:

  911361185 (0)251+هاتف:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –مديرة إدارة االعالم واالتصال باإلنابة  –استير آزا تانكو 

 yamboue@africa-union.orgبريد الكتروني: 

 

م  تتتتتت تت–تDIC@africanunion.orgيتور تتتتتت تا  ترومتتتتتت ت–م   تتتتتتل تا مفتتتتتتب تا كر  تتتتتت تت–ه اوةتا  تتتتتت اتوا م تتتتتتبتت

ته ل ولبت–د   تاوبوبتت–تwww.au.intتا  تروم ي

تمبوع مبت ز ي

تhttps://www.facebook.com/AfricanUnionCommission كل تو لي

تhttps://twitter.com/_AfricanUnion م ملرتي

mailto:DIC@africanunion.org
http://www.au.int/


تhttps://www.youtube.com/AUCommission  مل  يت

 http://www.au.in ز    ت ز يت
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