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اجتماع التخطيط المشترك للمجموعات القطاعية الست للمجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والثقافي 

 

 81 -مصاااااار  -القااااااا ر  

عقددددددددد   :8181ابريااااااااا  

المجلدددددددددي اال  صددددددددداد  

واالج مددددداعث وال قدددددا ث   

الجهددددددددددا  اال   ددددددددددار  

لالتحددددددددددداد ا    قدددددددددددث   

اج ماًعدددددددددددددا   ددددددددددددد  ً ا 

لل خطددددددددمن ل دددددددد    دددددددد  

المجموعددددددداع القطاعمددددددد  

ال ابعدددد  لددددل    ددددث ال  دددد ة 

 .8161أب  ل  61إلى  61   

 

هدددد ج االج مدددداش إلددددى إت ددددال  يصدددد  لل خطددددمن ال ددددلمس   وتقدددد  س  دددد  الع  يمدددد   ددددث  ما دددد  

العمددددل  ددددث تدددد  ر  ددددف  خ لدددد  إداراع   واددددم  ووبدددد ا و   واددددم  االتحدددداد ا    قددددث   

 االتحاد ا    قث.

 

ال ابعدددددد  للمجلددددددي اال  صدددددداد   لم ددددددار م   دددددد  المجموعدددددداع القطاعمدددددد  ود االج مدددددداش ا

االتحدددددداد  لم واددددددم اإلداراع ال يمدددددد  ال ابعدددددد  بمعلو دددددداع عدددددد    وال قددددددا ث واالج مدددددداعث 

   8112بأجيددددد ة  ممدددددا   علددددد     8161/8162و طددددد  العمدددددل ال ددددديو   لعدددددام   ا    قدددددث

 ال يم .تظ ائهس  ث لجان القطاعاع لم ار  ها  ف 

 

قدددد  جل دددد  تخطددددمن   دددد     تم دددد  المجلددددي و دددد  تددددس القمددددام بددددالي لخلدددد  بم دددد   واتمدددد  لع

اال  صددداد  واالج مددداعث وال قدددا ث اإل   قدددث  ددد  تقددد  س إ دددها اع  ج  ددد   دددث عمدددل   وادددم  

 االتحاد ا    قث       الل اإل هام ال قيث  ث  خ ل  اإلداراع.

 

 دددث  لم دددل اال   اأمددد    أ ددد  ال دددم  أأمددد  الا دددم     ددد    إدارة المدددوا يم  والمهجددد    بال قددد م 

للمجلددددي اال  صدددداد   ال امدددد  الددددا  تحقدددد   يددددا إجدددد ال ات خابدددداع اللجيدددد  ال ائمدددد  الحالمدددد 

إلددددى   لمو دددد   وال ددددث  مدددد ع روا دددد  الجهددددا  لم ددددون جهددددا اً   ددددم   ممدددد  واالج مدددداعث 

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

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

http://www.au.int/


رؤ ددددددال   ا دددددد بدددددد ا و و ما دددددداع   واددددددم  االتحدددددداد اإل   قددددددث.  مددددددا أ دددددداد بم ددددددار   

بمددددا  ددددث الددددي  يظمدددداع المج مددددف وأع ددددال  خ لدددد  المجموعدددداع القطاعمدددد  المجموعدددداع 

 الم تث ا و ف ل عمها لا ا و   وام  االتحاد ا    قث.

 

أت دددددأع أ اتددددد  المجلدددددي لقددددد   "وأاددددداج

اال  صددددددددداد  واالج مددددددددداعث وال قدددددددددا ث 

 خ لددددد  عال ددددد    يا مددددد   دددددف رؤ دددددال 

   للم واددددددددم اإلداراع ال يمدددددددد  ال ابعدددددددد  

وتظددددددددددد ائهس رؤ دددددددددددال المجموعددددددددددداع 

 ددددد و  القطاعمددددد  بدددددالمجلي و دددددوالً لم

 رئددددددمي  واددددددث االتحدددددداد ا    قددددددث و

أن الم ددددةولم  تقددددف الم واددددم      ددددم اً 

علددددددددى عددددددددات  رؤ ددددددددال المجموعدددددددداع 

 دددددددث المجلدددددددي اال  صددددددداد  القطاعمددددددد  

 للمحا ظ  على هاه الم ار  ".

 

رئدددمي الاع ددد  ال ائمددد  لالتحددداد اإل   قدددث لددد   جا عددد  الددد ول الع بمددد    ال ددد م  عاددد  الحممددد  

ن أأددد  أدوارهدددس  مج مدددف  ددد تث  دددث القدددارة     م دددل  دددث العمدددل بدددو اه  ا ددد  الم دددار م  بدددأ

جياددداً إلدددى جيدددي  دددف   وادددم  االتحددداد ا    قدددث للم ددداع ة  دددث ال ددد و و لاددد ا و و ما ددداع 

الم وادددم .  مدددا  دددلن ال دددول علدددى الم دددار ف ال ائددد ة لالتحددداد ا    قدددث  دددث إ دددار أجيددد ة 

 و ط  ال ي ما الع     لألجي ة.  8112

 

ا دددددد ع ا الم ددددددار ون  ددددددث اج مدددددداش ال خطددددددمن الم دددددد    أالدددددد  تي مددددددا  طدددددد  ت دددددد مل 

لمجلدددددي   وتا  دددددوا العددددد وا الخا ددددد  بالخطددددد  اإل ددددد  اتمجم  لالمجموعددددداع القطاعمددددد  

لل وا ددددددد  اال ددددددد  اتمجث  دددددددف  ططهدددددددس القطاعمددددددد  للعدددددددام    8112للمجلدددددددي وأجيددددددد ة 

8161/8162 . 

 

 ً ب دددد ل  لمددددوت  م مدددد  تح ددددم  إد ددددا   ددددان االج مدددداش بم ابدددد   يصدددد  ال    دددداج    و  ا ددددا

المجلدددددي اال  صددددداد  واالج مددددداعث  دددددث  ما ددددداع وبددددد ا و   وادددددم  االتحددددداد    ددددداهماع

 ا    قث.
 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال:

   union.org-@africaCarewWب    ال   وتث:  - ي   ا لممث  -السيد ويليام كاريو 

 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال: 

برياااااااااد ال ترو اااااااااي:   -إدارة االعدددددددددالم واالتصدددددددددال  -رئدددددددددمي   دددددددددس االعدددددددددالم  -اساااااااااتير   ا تاااااااااا  و 

union.org-yamboue@africa -  : 251911361185+هات 

mailto:CarewW@africa-union.org
mailto:yamboue@africa-union.org


DIC@african-ب  دددددددد  ال   وتددددددددث:  –  واددددددددم  االتحدددددددداد اال   قددددددددث  –إدارة االعددددددددالم واالتصددددددددال 

union.org -  :و ف ال   وتث www.au.int  -  إثموبما –أد ي أبابا 

 

 تابعو ا على:

  https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission مي بو :  

 https://twitter.com/_AfricanUnionتو   : 

 https://www.youtube.com/AUCommission وتموب: 
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