
 

 إدارة االعالم واالتصال

 / القمة الثامنة والعشرين لالتحاد األفريقي15بيان صحفي رقم 

 

االتحاد االفريقي على اتفاقية استضافة االجتماع وصندوق االتحاد االفريقي وموريشيوس  توقيع

 االفتتاحي للمنبر االقتصادي االفريقي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايراسعععع و  السعععع   االفريقعععع  االتحععععاد مفوضعععع   رئعععع   نائعععع  وقعععع  :7132 ينسسسساير 13 – أبابسسسسا أديسسسس 

 موريشععععع و  وجمهوريععععع  االفريقععععع  االتحعععععاد مفوضععععع   بععععع   اس ضعععععاف   ععععع اتفاق علععععع  ، موين شعععععا

   االفريق . االق صادي للمنبر االف  اح  االج ماع ل نظ م ، االفريق  االتحاد وصن وق

 

 السعععع   ال ول عععع  وال جععععارة االقل معععع  وال كامعععع  الخارج عععع  وزيععععر موريشعععع و  المضعععع    البلعععع ومثعععع 

 مجلععع  عضعععو عصعععفور أمعععان  الععع ر ورة االفريقععع  االتحعععاد صعععن وق ومثععع  ، لوتشعععم ناراي و سععع  انا 

   المصريات. االعمال س  ات رابط  ورئ س  الصن وق

 

 00-02 الف عععرة خعععالل ، لعععوي  بعععورت فععع  األفريقععع  االق صعععادي للمنبعععر االف  عععاح  االج معععاع سععع  ق 

 بعععع   للحععععوار وسعععع ل  وس شععععك  ، االفارقعععع  للقععععادة ج يعععع  سععععنوي لمنبععععر وس ؤسعععع  ، 0202 مععععار 

 فععع  ال جاريععع  األعمعععال وقعععادة األفريق ععع ، الس اسععع   الق عععادة ذلععع  فععع  بمعععا القطاععععات، مععع  مجموعععع 

 واألرععععاديم    ألعمععععالا رجععععال وربععععار العععع ول قععععادة المنبععععر وسعععع جم  والمثقفعععع  . الخععععا  القطععععاع

 وتشععععم  .0202 أجنعععع ة فعععع  المبعععع   النحععععو علعععع  أفريق ععععا فعععع  ال نم عععع  لمناقشعععع  األفارقعععع  والشععععبا 

 تنم ععع و األفريق ععع  الب ن ععع  وال جعععارة ال صعععن   االج معععاع خعععالل تناولهعععا سععع  م ال ععع  الرئ سععع   المواضععع  

 القارة. ف  والبضائ  األشخا  تنق  حري  ع  فضال ، المهارات

 



        
 
    
    
 

 رلم هععععا خععععالل ذرععععرت ، زومععععا دالم نعععع  نكوسععععازانا العععع ر ورة االفريقعععع  االتحععععاد مفوضعععع    رئ سعععع

 ،االفريقععع  االتحعععاد وحكومعععات دول اءرؤسععع لمعععؤتمر وال شعععري  الثامنععع  ال اديععع  الععع ورة فععع  ال رح ب ععع 

 االعمعععععال اتقطاعععععع مععععع  االنخعععععرا  فرصععععع  للحكومعععععات سععععع     االفريقععععع  االق صعععععادي المنبعععععر أن

 رافعععع  بعععع   الصععععالت ت زيععععز أنو ، ال  لعععع م ونظععععم الصععععناع  بعععع   الهععععوة لسعععع  يم عععع االراد وسععععا واأل

 وي عععال  ، الخعععريج   بطالععع  مععع  والحععع  المهعععارات تطعععاب  عععع م علععع  القضعععاء فععع  س سعععاع  القطاععععات

 المهععععارات مععع  ومجموععععع  والنباتعععات االح عععاء وعلمععععاء العععزراع    وال لمعععاء المهن سعععع   فععع  العععنق 

    االخرى.

 

 االق صععععادي للمنبععععر االف  ععععاح  االج مععععاع تنظعععع م فعععع  الطل  عععع  فعععع  المفوضعععع   رئعععع   نائعععع  ورععععان

 ، موريشعععع و  إلعععع  أيععععام لثالثعععع  اسعععع مرت رسععععم   زيععععارة ، 0200 فبرايععععر فعععع  وأجععععرى االفريقعععع .

 الرؤسعععاء لمن ععع ى ال عععالم  االتحعععاد فععع  خطابعععا   القععع  ح ععع  ، نعععوفمبر فععع  بوتسعععوانا إلععع  وفععع ا   وتعععرأ 

  المنبر. هذا أهم   عل  مؤر ا   المال   ال نم   لمؤسسات ال نف ذي  

 

 باإلصعععال  الل زامهعععا موريشععع و  حكومععع  المفوضععع   رئععع   نائععع  شعععكر ، ال وق ععع  مراسعععم وخعععالل

 الح عععز وسععع وفر ، االفارقععع  يقودهعععا ال ععع  المبعععادرة هعععذ  اس ضعععاف  خعععالل مععع  ، القعععارة فععع  االق صعععادي

  وتنم  ها. أفريق ا تكام  وت زيز الخاص  أجن تهم لوض  القطاعات سائر م  لألفارق  الس اس 

 

 بموريشعععع و ، ال ول عععع  وال جععععارة االقل معععع  وال كامعععع  الخارج عععع  وزيععععر لوتشععععم ناراي و سعععع  انا  السعععع  

 هعععو رمعععا االق صعععادي وال حعععول ال صعععن   عمل ععع  تنف عععذ نحعععو رحلععع  بععع ء تمثععع  ال وق ععع  مراسعععم أن ذرعععر

 إلععع  وأشعععار .0222 المسععع  ام  ال نم ععع  وأجنععع ة - نريععع  ونحععع  يق عععاأفر -0202 أفريق عععا أجنععع ة فععع  مبععع  

 ت زيععز خععالل معع  المناسععب  المععوارد ت بئعع  أجعع  معع  ال معع  سعع كون للمنبععر األساسعع   األهعع ا  أحعع  أن

 تنف عععععذ وتسعععععه   ، القعععععارة فععععع  االسععععع ثمار جاذب ععععع  وزيعععععادة أفريق عععععا، فععععع  باألعمعععععال الق عععععام تسعععععه  

 المشعععارر   بكافععع  الحعععار ترح بععع  عععع  رعععذل  وأععععر  وال صعععن  . ياالق صعععاد ال نويععع  اسععع رات ج ات

 .0202 مار  ف  األفريق  االق صادي للمنبر االف  اح  االج ماع س حضرون الذي 

 

 أفريق ععععا أن عصعععفور أمعععان  ةالععع ر ور ذرعععرت االفريقععع ، االتحععععاد صعععن وق عععع  بالن ابععع  رلم هعععا فععع 

 تحويعع  هععو االفريقعع  االتحععاد صععن وق دور وأن ، ال ععالم فعع  قععارة أغنعع  ل كععون رب ععرة إمكانععات لعع يها

 إلعععع  تسعععع   ال ععع  ، 0202 أجنعععع ة معععع  رجعععزء ، والنسععععاء الشعععبا  خععععالل معععع  االب كعععار عبععععر أفريق عععا

 لعععع يها افريق ععععا أن سعععع ثب  األفريقعععع  االق صععععادي المنبععععر إن وقالعععع  وشععععامل . قويعععع  أفريق ععععا تحق عععع 

 ال ول  . المساع ات عل  االع ماد دون االفريق   المشاري  تحوي  عل  قادرةو ، المحل  ال موي 

 

  االتصال: يرج  ، االعالم   لالس فسارات

 

  امبورازي اوريال الس  ة

 am@africaunion.org الك رون : بري 

 www.africaneconomicplatform.comأو زيارة: 

  mauritius-platform-economic-african-https://au.int/web/en/newsevents/31853/2017أو   

 

 

 

 

mailto:am@africaunion.org
http://www.africaneconomicplatform.com/
https://au.int/web/en/newsevents/31853/2017-african-economic-platform-mauritius


        
 
    
    
 

 للمزي  م  الم لومات ، يرج  االتصال:

 

موق  الك رون :  – union.org-DIC@africaبري  الك رون :  –مفوض   االتحاد االفريق   –إدارة االعالم واالتصال 

www.au.int  إث وب ا -أدي  أبابا 
 

 تاب ونا عل 

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

  https://twitter.com/_AfricanUnionتوي ر:

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوت و :
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