
 إدارة االعالم واالتصال

 148/2017 :بيان صحفي رقم 

الجلسة الوزارية للجنة الفنية المتخصصة حول الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة تفتتح 

بالتركيز على تعزيز التحول البيئي والزراعي لتحقيق االمن الغذائي والتغذوي للنهوض بأجندة 

 2063أفريقيا 

 

 

انطلقتتتل اسةلاتتتا اس لاجنتتتا سلة تتتا اسة اتتتا اسحول  تتتا اس  ناتتتا  تتت   : 2017أكتسسسوبر  9 –أديسسسب أبابسسسا 

 في مقر مة ضاا االتح د االفرنقي.  2017أكو بر  5اسزجاعا واسو حاا اسرنةاا واسحا ه واسبائا في 

 

"ت زنتتتز اسوحتتت   اسبائتتتي واسزجاعتتتي  شتتت  جتحتتتل  اسلة تتتا اسة اتتتا اسحول  تتتا اسوتتتي عقتتتا وقتتتا ن ق تتتل 

ا هتتتااال االاتتتوراتاةاا  ا  ، " 2063عتتت    بأج تتتا وتتت وي فتتتي اس  تتت   سوحقاتتتأل ا متتتا اسوتتت ا ي واسو

ومتتت  ، اس تتتلا واستتتروابل فتتتي اسحبتتت دجا  اسة جنتتتا اسحو لقتتتا ب سزجاعتتتا واسو حاتتتا اسرنةاتتتا واسحاتتت ه واسبائتتتا 
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UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 

Website:   www.au.int 

http://www.au.int/


  ج تتتا نورتتتتل علا تتت  متتتا تحتتت ج علتتتا تحقاتتتأل ا هتتتااال اس تتت ملا اسححتتتاد  فتتتي  طتتتا اسو ةاتتت  اس  تتترنا 

 .أفرنقا  ، سوح نل2063أفرنقا  

 

اتتت  د  اساتتتاا  ج لنةتتت  اتتت ك ، مة ضتتتا االتحتتت د ا فرنقتتتي سةقو تتت د اسرنةتتتي واسزجاعتتتا، قتتتامل فتتتي 

كلحو تتت  االفوو  اتتتا إ   تتتا إستتتا استتت لجال ب تتتأت اسوقتتتا  استتت ي أ رلتتتتا ا داج  ب تتتأت ملولتتت  اسحبتتت دجا  

 .2015م   ت ر اجوح ع سلة ا اسة اا اسحول  ا في ع   

 

ت زنتتتز  ستتت  ،  س حتتتل متتتر استتت لجال سلوحقتتتأل متتتا ملولتتت  اسحةتتت ال  بحتتت  فتتتي وكتتترج  اسوتتتزا  االتحتتت د ب

اس تتت   فتتتي اسحاتتت لسا اسحوب دستتتا واتتتةل أدال اسوحتتت   اسزجاعتتتي فتتتي أفرنقاتتت  متتتا أجتتتل استتتوح ا متتتا اتتتا 

اؤدي إستتتا ت ةاتتت  اتتت ا متتتر استتت يجحتتتر اسبا نتتت   واسولطتتتال اسقتتت    علتتتا ا دستتتا،  علتتتااسقتتتاجا   مةتتت  

واقوتتتتراص ت  تتتتا   اا اتتتتاا ق نتتتتا سمتتتتح ت االاتتتتولاا  اسحاتتتتواا  ،  ا فرنقتتتتيإعتتتتةت متتتت الب  سةتحتتتت د 

 .سلح اجد اسطبا اا اس  ا ا ما أجل اس ح  اسوح نلي واس  مل في أفرنقا 

 

و كتتتر  اسحة ضتتتا اتتت ك  "ا ا عحل تتت  ب تتت ل جحتتت عا سوحقاتتتأل االمتتتا اسوتتت ا ا واسووتتت و  و لتتتأل اس تتترو  

نتتتا االتحتتت د االفرنقتتتا وجاتتت سوا متتتا اجتتتل اق متتتا واسو حاتتتا اسحاتتتوااما ، فاتتت ال ناتتت   فتتتا تحقاتتتأل ج 

افرنقاتتت  مو  ملتتتا واتتتلحاا ومزدهتتتر  تركتتتز علتتتا جف هاتتتا اسحتتت ا  اا االف جقتتتا" ،   وأضتتت فل "اتتت ال 

، ب تتتتأت اس حتتتت  اس تتتت مل واسو حاتتتتا اسحاتتتتوااما وااللدهتتتت ج  2063ناتتتت   فتتتتي تحقاتتتتأل أج تتتتا  أفرنقاتتتت  

 اسح ورك".

 

سحتتت اجد اسطبا اتتتا فتتتي إحا باتتت ،  تتت  فتتتي كلحوتتتا فتتتي اساتتتاا دنةتتتاا  با تتتا مح تتتل ولاج  اسزجاعتتتا وا

مرااتتتت  افووتتتت ص اسحتتتتؤتحر، استتتت لجال واسلبتتتترال وأ تتتتح ت اسح تتتتلحا علتتتتا ضتتتتح ت وجتتتت د ت  متتتتل 

وجوابتتتل واضتتتحا بتتتاا اسقط عتتت   اسحح لتتتا سلو ةاتتت  اسة تتت   سقتتتراجا  ج اتتت ل دو  و   متتت   االتحتتت د 

 ا فرنقي.

 

فرنقتتتي اس تتت مل سلو حاتتتا اسزجاعاتتتا وإعتتتةت متتت الب ، وأكتتتا مةتتتادا اسوتتتزا     متتتا إحا باتتت  ب سبرنتتت م  اال

 .2063ماو  اا بأنا اسطرنأل إسا "أفرنقا  اسوي نرناه " علا اس ح  اس اجد في أج ا  أفرنقا  

 

 .2018ااقا  تقرنر نو    اسلة ا اسة اا اسحول  ا إسا مؤتحر االتح د ا فرنقي في ن  نر 

 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال:

 اسااا  ك جو  جال مب  

 مة ضاا االتح د االفرنقي –إداج  االقو  د اسرنةي واسزجاعا 

  union.org-Jilomboc@africa برنا اس وروني: 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

م قر اس وروني:  – union.org-DIC@africanبرنا اس وروني:  –مة ضاا االتح د االفرنقي  –إداج  االعة  واالت    

www.au.int   إحا با  –أدنس أب ب 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفاس ب ك: 

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


  https://twitter.com/_AfricanUnionت نور:

  https://www.youtube.com/AUCommissionن تا ت:

 http://www.au.int سلحزنا علا: 
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