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 صورة جماعية ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد االفريقي مع أعضاء الجمعية العامة 

 

 مصر. –مارس، القاهرة  72-13

 

يعقد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد اإلفريقي 

( أيام بمدينة 5لمدة خمسة ) الثانية للجمعية العامة الدائمة الدورة

 الجمعية العامة وسوف تقومالقاهرة بجمهورية مصر العربية. 

منظمات ل الممثلينجدد العضاء األ بتنصيب خالل هذه الدورة 

 ، األفريقية في القارة ةالمجتمع المدني من جميع المناطق الخمس

استعراض الخطة االستراتيجية للمجلس االقتصادي كما سوف يتم 

التشريعية بما في  األدوات، واعتماد مختلف افيوالثق واالجتماعي

وسوف يتم كذلك في هذه مختلفة، الللجان  الالئحة التنفيذيةذلك 

واألنشطة التي قامت بها  عمالالدورة استعراض برنامج األ

لمجلس التمثيلي لمكتب الأعضاء والجمعية العامة  وف يتم انتخاب أعضاءللجمعية العامة. وس السابقةالدورة منذ بداية  نظمةالم

    .اللجان النوعيةرؤساء  والثقافي باإلضافة إلى االقتصادي واالجتماعي
 

 يةمصرالحكومة الالمستوى من في حضور ممثلين رفيعي  أكتوبر 72 الموافق وقد أقيم حفل االفتتاح الرسمي يوم االثنين

نائب األمين  التي حضرت حفل االفتتاحعالمية رفيعة المستوى ومن بين الشخصيات ال. المصرية برئاسة نائب وزير الخارجية

معالي السفير الفارو الباسيتي وكذلك معالي  العام لمركز الملك عبدهللا عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات

 .األسبقرئيس وزراء مصر  – عصام شرفالسيد/ 
 

 والمجموعاتدولة من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي  55امة مشاركة وقد شهدت الجلسة االفتتاحية للجمعية الع

 منظمات المجتمع المدني المصرية.  عنممثاًل  15االقتصادية االقليمية ومنظمات الشتات اإلفريقي. كما حضر الجلسة أيًضا 
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أحمد البشير السيد/  مفوضية االتحاد األفريقيوفي كلمته خالل الجلسة االفتتاحية، أكد مدير مديرية المواطنين والشتات في 

للمجلس االقتصادي  أمينًاالمدني الذي يعمل أيضا 

الدور الرئيسي  والثقافي لالتحاد اإلفريقي  واالجتماعي

 والثقافي فيالمجلس االقتصادي واالجتماعي يقوم به الذي 

 م. 7601 حتى عاملجدول أعمال االتحاد األفريقي  تنفيذه

أعضاء الجمعية العامة على مضاعفة  المدني/ السيد وشجع

جهودهم للمشاركة مع مفوضية االتحاد األفريقي في هذا 

المدني أيضا أعضاء الجمعية العامة  /الصدد. ودعا السيد

إلى ضمان إجراء االنتخابات المقررة بطريقة حرة ونزيهة 

والمبادئ  الرشيدمن أجل دعم الديمقراطية والحكم 

خرى التي كان المجتمع المدني دائما مدافعا الديمقراطية األ

 الختيار أعضاءمن االنتخابات الناجحة  كل العيون تطلع إلينا من أفريقيا والعالم بأسره بعد انتهائنا" . وأضاف:قويا عنها

 ".مفوضية االتحاد االفريقى
 

من  (9التاسعة ) في القاهرة، وفقا للمادة والثقافي لالتحاد األفريقي الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي يأتي انعقاد

عقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل سنتين. الذي يقضي بأن ت  والثقافي و النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 نيروبي مدينة  في 7632في عام لتي انعقدت اهذه هي الدورة العادية الثانية للجمعية العامة الحالية عقب الدورة االفتتاحية و

 كينيا.ب

 
 

 

 نهاية البيان # # #
 التواصل مع: لمزيد من المعلومات، ي رجى

  union.org-YambouE@africaعلى البريد اإللكتروني التالي:  إستر أزا يامبو تانكوالسيدة/ 

  union.org-EKaliza@africaعلى البريد اإللكتروني التالي: السيدة/ إرنست كاليزا  

  orgunion-ElsayedS@africa.السيدة/ سارة عبد المحسن السيد على البريد اإللكتروني التالي: 
union.org-cido@africa 
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