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اتفاق اصحاب المصلحة خالل جلسة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا على أهمية 

 ممرات البنية التحتية للتجارة البينية االفريقية ولتوفير فرص العمل 

 

 

مفوضاااشق ااد ااا   مالساااشي  اااش، مشاااياب يااايتح ال وشاااق ال   شاااق  ال  قاااق قااا   : 7102ندددوفمبر  72 -أبيدددنجا  

تمكااااب لا اااااياي األفحتقشااااق  حااااي   ب دوسااااشا   اااا ا ااساااا بم ةاا فاااا  ال وشااااق ال   شااااق  ع ااااحاألفحتقاااا   

ذلاااال  اااة  حاقاااق  قااا   ةفش اااق جااا   ب  ااق صااا   الم ك ياااق  الحقمااا  ال ااا لم  يااابالمشااا ةوق  ااسااا ف    

فحتقااا  األ-فااا  يو ااايو األعمااا   األ ة مااا ب مح ااا ين دومشاااق ال وشاااق ال   شاااق فااا   فحتقشااا  المسااا وو حاااو  

ااساااا بم ة لا وشااااق ال   شااااق ايقاشمشااااق ل سااااحتا  ااااا  فااااح   إطااااةا ب الااااقد عقااااي د اااا   اااا  ة الساااا    

 )مح  ين دومشق ال وشق ال   شق ألفحتقش (.  ال مق

 

ب دومشااق ال وشااق ال   شااق فاا   فحتقشاا تقاايي   مح اا ين  ال اا  ال  ساامق المساا  مق عااا  الضااو  مشاايا السااشي  سااا 

 لةد ااا   الخ يساااق القماااق ا  قااا   ق شاااقب   تفاااواة واااواب ب  مشااايج ي فااا  عقااايا ال ااا  الوقااا   حاقاااق اااة  
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  د صااايو يشااا حوق   اااياف  اآلي د شااا طح األعضااا   الاااي   إي    ااا ة إلااا  األ ة مااا ب  ااد ااا   األفحتقااا 

 . غشح   الفوشق القيةاا  مو    ال وسش ب  السش س ا األيوا  د  ئق يبق الما ق لاقض ت 

 

  فحتقشااا  ل ومشاااق الجيتاااي  الشاااحاوق لوو لاااق ال وفشاااقد الاااح ش  ي تااا و ب إماااحا ش  الااايو وة ب ذواااح ج   ااا  ياااب

 ال   شاااقب ال وشااق  ااة  يماااحاا ياااب د شااكق سااو  المق ااااق القاشاااق الساااوواا فاا   فحتقشااا  دومشااق )الوش اا  (ب إي

 . ال مق فح  لخا  األس   األفحتقشقب األيح القد سشضا ال شوشق ال ج ة  ل  زتز     اا

 

 ااد اا   يفوضااشق يبااق الح شسااششب الشااحو  يااب ج  اا   المخاا طح  عااي اد اا ن   اان   وااي الاايو وة ي تاا و   

إي  .الخااا   الق ااا ن وش  ااا ا ياااا دقحتاااح يعااايا  ف  ااا   األفحتقااا  ال ومشاااق الوش ااا    مواااال  و لاااق األفحتقااا ب

 ال   شق ف   فحتقش  .مح  ين دومشق ال وشق  يش ةتا ل وفشق األ مشق م لغ  يح المخ طح إزالق   ن

 

 إي قاااا    األ ة ماااا ب مح اااا ين  الكوواااا   ااز  اااا ة  ال اااا ما ااد اااا   ياااايتح ةتااااي لف ب ة محدااااو السااااشي

 األفحتقااا  ال ومشاااق مواااال يباااق الح شساااشق ايقاشمشاااق  ال واااو  ال شئااا ا ياااا  ااا ةو  قاااي األ ة مشاااق المفوضاااشق

 ."ال   شق ال وشق يش ةتا يخ طح يزالق

 

 ضااام ي  ( ب ة و فااا  ييا ا ااا   يFONSYS) فو ساااش  لموظماااق ال وفشاااقد المااايتح ي ااا دب ي يااا    الساااشي

 ."الق ة  ف  ال   شق ال وشق يش ةتا اظ  ة  يب تمبق  سشاق موو  عي  يب الميعو  ال موتق

 

األلم  شاااق ب  الخ ةجشاااق  زاة  فااا  السااا حق  يو قاااق الصااا حا  جواااوب  فحتقشااا  يااايتح  ااامش ب جاااوة  الساااشي

  ياان تشاامق  ي تمكااب  الااقد األفحتقاا ب ااد اا    عضاا   الااي   ج  اا  يااب السش ساا  اال اازا    مشااق  مااحز

 ال ااااي  ب ع اااح ال  ااا  ي دوفشاااق فاااا  لاوجااا   يسااا   وشاااحط الوطوشااااقب المشزا شااا ا فااا  ال ح ااا ين يشااا ةتا

 .ال ي  تق ال   شق ال وشق  يش ةتا

 

 ي اااح  فااا  األفحتقااا ب ال ومشاااق مواااال فااا  ال ضاااحتق  ال ومشاااق ال   شاااق ال وشاااق يااايتح   يااا ة ب  يااا    الساااشي

ذوااح   فحتقشاا ب فاا  الم زاتااي الشاا  ب السااك ي مااشب ال مااق فااح دااوفشح  فاا  ال   شااق ال وشااق   مشااق عااا  دأوشااي 

ب المق ااااق ساااوواا الخمااا  غضاااوي فااا  إضااا فشق  ظشفاااق ياشاااوي 52 اسااا بم ةاد  وفحدااا  ي ت وقاااا ال واااال  ي

 .ال   شق ال وشق ف   اسشم 

 

  ااد ااا   األفحتقااا  ااد ااا   ماااشب حااال الشاااحاوق األفحتقااا ب اد ااا   الشااا  ب يمباااق  ا تاااح ب صاااموتق الساااشي

 د زتاااز الوصاااو   فااا  مح ااا ين دومشاااق ال وشاااق ال خ شاااق فااا   فحتقشااا ب الحقمواااق عاااا  عاااا  ال حوشاااز األ ة مااا 

  فحتقشااا  لشااا  ب  س سااا  و اااا  الحتفشاااق الموااا ط  فااا   ال  قاااق  اادصااا اا الم اويااا ا إلااا  دكوولوجشااا 

ن عاااب دقااايتح  سااا  ق  اااا    ال ضاااحتق غشاااح الموااا ط  فااا  ي اااي   مشاااكق ويت ششااا الاااقتب  فاااح  ب ي حمااا 

 ال   شق. ال وشق طحت  عب ال م لق م ل ح  ين م ع   ة     ا  ل  زتز ال مق

 

  ضاااا  عااا  األ ة ماا   ااد ااا   مأفحتقشاا  المصااا ق وام ااا  الخ  يشااق حاال  صااا  ب فاا  ي تاا و  الاايو وة

ا ت  اااشب  الخ  يشاااق  وام ااا  فااا   قااا   الساااشي ةتاااي لف  . المشااا ةتا  اااق   عااا   تجااا  لامشااا ةتاب    اا

ن ال  ل   تض  . ال    الم   ف   وظح  ي تج  عاشو  الخ  ب الم   عب عاشو    ي 
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 يشاااا ةتا  مساااق  تفاااواةب واااوا  مشااايج يب فااا  5102  ااااوفم ح 52 فااا  عقااايا ال ااا  بالجاساااق عحضااا 

( 0: )مح اااا ين دومشااااق ال وشااااق ال   شااااق فاااا  افحتقشاااا    اااا  يااااب الممولااااق الح شسااااشق ايقاشمشااااق ال   شااااق لا وشااااق

ال حتااا  ( 3)  الساااو اي ةمااا   قاااق ال  قاااق ماااشب إ شومشااا ( 5) لا  قاااق الك ح ي  شاااقب جاااوة  يشاااح ن م دووااا 

( دحتشاااوا يااا لووو) وشوش سااا  إلااا  محازافشاااق جساااح( 4) ب(الساااة   اة إلااا  دشااا لوزد) الساااحتا فااا  دوزا شااا 

  دوزا ش . زاي ش ةم   قق ال  قق مشب ( 2)  

 

ب  اافحتقاااا  ال ومشااااق  موااااال الوش اااا     و لااااق اا ةمشااااق  المفوضااااشق اافحتقاااا  ااد اااا   يفوضااااشق  ظماااا 

 ااد اااا   يو ااايو ياااب وجاااز  حاااو  مح ااا ين دومشاااق ال وشاااق ال   شاااق فااا   فحتقشااا  المسااا وو الحفشاااا ال اااي 

 يااااب المساااا وو ةفشااااا دمبااااشة الجاسااااق  ضاااام . امشاااايج ي فاااا  الساااا    لةعماااا   اافحتقاااا  - اا ةماااا 

 ال ومشااااق  موااااال ايقاشمشااااق ااق صاااا  تق  المجموعاااا ا األ ة مشااااق  المفوضااااشق األفحتقاااا  ااد اااا   يفوضااااشق

  صااااا  ب ماااااشب ياااااب  الشااااا  ب األو  تمشاااااق  ال شئااااا ا الماااااي    المج ماااااا الخااااا    الق ااااا ن األفحتقااااا 

 اآل حتب. المصا ق

 

 ااج م عااا ا ياااب ساسااااق  مشااايج ي فااا  لةعمااا  السااا     اافحتقااا  - اا ةمااا  ااد ااا   يو ااايو  تخ ااا  

 لةد ااا   الخ يساااق لاقماااق ال  ضاااشح إطااا ة ب فااا     ة مااا   فحتقشااا  فااا  د قاااي ال ااا  الصااااق ذاا ال ج ةتاااق

  موااااال األفحتقاااا  ااد اااا   ذلااااال فاااا  مماااا  الاااابة ب المؤسساااا ا  اق ححاااا . األ ة ماااا   ااد اااا   األفحتقاااا 

 فااا  إ ةاجااا  دااا  عاشااا   ي فااا   يحوااازا ياااوجزا إعة ااا   بألفحتقشااا ااق صااا  تق  الاجواااق األفحتقااا  ال ومشاااق

 .القمق إعةي    ب  يب الس    لةعم   اافحتق  - اا ةم  ااد    يو يو إعةي

 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

بريد  -االفريقي  مفوضية االتحاد -إدارة البنية التحتية والطاقة  -برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا  -محللة معلومات  -صوفيا نصري 

  إثيوبيا -أديس أبابا  - www.au.intموقع الكتروني:  - union.org-sophian@africaالكتروني: 

 

 لالستفسارات والمقابالت االعالمية: 

 بريييييد الكترونييييي: 251911361185+هييييات :  -مفوضييييية االتحيييياد االفريقييييي  -رئيسيييية قسيييي  اال يييي    -سيييييدة اسييييتير ا ا تييييانكوال

union.org-yamboue@africa  

يوقاااااا الك ح  ااااا :   union.org-DIC@africanمحتاااااي الك ح  ااااا :  –يفوضاااااشق ااد ااااا   اافحتقااااا   –إ اة  ااعاااااة   اادصااااا   

www.au.int     إ شومش . –  ت   م م 

 

 على:تابعونا 

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفش  مو : 

  https://twitter.com/_AfricanUnionدوت ح:

  https://www.youtube.com/AUCommissionتودشوب:
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