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  381/6132بيان صحفي رقم 

 
 إنطالق االجتماع الثاني لمنتدى تفاوض منطقة التجارة الحرة القارية في أديس أبابا، إثيوبيا

 

 

انطلقققليام قققر يفوضقققايتحردققق رياي فقققديياي ا ضققق ي ققق ي ي ققق ي: 6132مسسسايو  32 –إثيوبيسسسا  –أديسسسس أبابسسسا 

ايعضقققد يي.يةسقققعضاايامققققة  فدفقققديالياياعوقققدنياممقققدن يموضعققققةي حقققدة يتضطضقققريامع قققد  يامفقققا يامضد  قققر

خققققال ياي ققققد يامبوقققق ياموضالققققري قققق ييد ققققريامضضققققد ديامعفضقققق ا ريموققققديف قققققياي ققققال ية ضققققد ديام ول ققققري

ةسقققق ضاايموحدةدققققد .يمسقققق ايايريةامرثققققدلليامحض ققققريامعقققق يتققققديرققققفنادي و قققق دياييا  يامح دمققققرايسدسقققق 

ة ضقققد  يية  عوققققياياعوقققدني  ا حقققد يامواقققديليامعرا ا قققريموحدةدقققد يتضطضقققريامع قققد  يامفقققا يامضد  قققريال

يتضدهجية االلياموحدةدد .

ي

ةيدنققققديامقققققة  يام دي ققققريامبدتسققققريةام ءققققا ديموققققال واي اسققققد يية ية  رتققققد ياي فققققدييا  ا ضقققق يالي

 دتققققريإتحدةدققققد ييد  لضققققاليي5102امعقققق يعضققققق ي قققق يارهدنسققققاااياليف ضققققر ي  ا ض ققققديالي قققق ي رن ققققري

امضوقققري ققق ي ضح ققق ي قققاا يإ قققال ياموحدةدقققد يت لوقققدي ل سققق دير.ية ءققق  يتضطضقققريامع قققد  يامفقققا يامضد  ققق

ي.5102م د ي  ياإ دتريتضطضريامع د  يامفا يامضد  ريف

ي
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اليعر لقق  ي سققتيامع ققد  يامسقق قينققدي يتققااكياسققع ياي قق ييلوعققضاليفدمض دفققريعققديتحردققريامع ققد  يةام ققضد

علقققق يامعقققق ا يية ثضقققق فإن ققققداا ياياعوققققدنيا ة يموضعقققققةي حققققدة يتضطضققققريامع ققققد  يامفققققا يامضد  ققققريالي

دي ني ة فلقققلياموحدةدققق.ي5102فقققإفاا يا حد  قققريتضطضقققريامع قققد  يامفقققا يامضد  قققريففلقققر يام قققد ياموحدةدققق دي

ة ققققق ياليتققققديخققققال يامحضقققق يةاييا ميملوحدةدققققد يإيا  يامع ققققد  يةام ققققضدعريتلع تققققريفعققققر  ايامقققققعتي

 ي نيامواقققديليامعرا ا قققريعلقققاموضءقققف ي قققق مدصيامبدطقققريفوضطضقققريامع قققد  يامفقققا يامضد  قققر.يةرققققيييقعتامققق

فطا ضقققققري ضقققققودي فض قققققليتضطضقققققريامع قققققد  يامفقققققا يامضد  قققققريمالهققققققا ي  قققققتي ني فققققققييةدقققققد يملوحد

خطققريعوقق يتضعقققةي ةرقققييعلقق ي هو ققريإنءققد يت ورعققد يام وقق يامحض ققريةيقق م ياي حققد يعلقق ياموااققر .

 قققا يالسقققريتب  قققريموضد ءقققريعضققققيدياموضقققا يتقققيضاموحدةدققق دي نقققاكي فلقققليامسققق قيتقققة.يامعحقققدة 

ي.ام ر يا خ ايتدياياعودني ر يام و ريةهراموحدةدد يالي

ي

 لققق  ياياعوقققدنيامسققق قيسققق قياماقققرييالييا قققايتسعءقققد ميةا قققايامع قققد  يةام قققضدعريف وار  قققريت قققاي

ض قققققدكيعضققققققياياعوقققققدنيا ة يموضعققققققةيفام اف قققققريالي  قققققتيفدموءقققققد ي دي ققققق ياياعوقققققدنياليةاسقققققع ياي

 هو قققرياياعوقققدنيي.يةرققققييعلقق 5102 حققدة يتضطضقققريامع ققد  يامفقققا يامضد  قققرياليامقق ميعضققققي قق ي ااا قققاي

ياممدن يم رنضيخطر ي ل س رينفريإنءد يتضطضريامع د  يامفا يامضد  ر.

ي

ة عومققق يية يتحردققق رياي فقققديياي ا ضققق ي ققق يعول قققرياموحدةدقققد ي ققق ي قققر  اية ضسققق ليامققققعتيامحضققق ي

ةاييا ميملقققققققة يا عضققققققد يةامو ورعققققققد ياي ع ققققققدي رياي ل و ققققققر.يةسققققققع و يتحردقققققق رياي فققققققديي

 تدنقققريتضعققققةيامعحقققدة .يةخقققال ي  دتاقققديفققققة هدي ققق يامققققعتيةامورالوقققرياليسقققعع دةنيياي ا ضققق يفومدفقققر

اموحردققق ريعققققدييمققققتيتققققتيامو ورعققققد ياي ع ققققدي رياي ل و ققققريةامل ضققققرياي ع ققققدي ري  ا ض ققققديامعدف ققققري

مألتقققتياموعفقققق يةفضققق يامعضو قققرياي ا ضققق ياليةهقققتي عضقققد ي ا قققليام وققق يامضقققد ميامو ضققق يفوضطضقققريامع قققد  ي

 ياد ياموسئرم ديامعضح    ديةعل ياموسعرةيامحض .يي رياليعل يتسعرةامفا يامضد 
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 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال:

 

بريدددد  –كبيدددر الماتيدددارين الحنيدددين  دددول منالددد  التجدددار  ال دددر  اللاريددد   –بروندددديني اددديبا يز  

 union.org-SebahiziP@africaالكتروني: 

 

 

 لالستفسارات االعالمية:

 

ي,251929335250+هسسسسات :  –مفوضسسسسية االتحسسسساد االفريقسسسسي  –إدارة التجسسسسارة والصسسسسناعة  –السسسسسيد بياسسسسن  اتياسسسسو 

 ييunion.org-atchop@africaفا قيام عاةن :ي

 

فا قققققيام عاةنقققق :ي -تحردقققق رياي فققققديياي ا ضقققق ي–إيا  يايعققققال يةاي  ققققد يفديندفققققرييتققققق ا ي–اسققققع ايتااي ققققدن ري

union.org-YambouE@africaesthertankou@yahoo.com/    

 

تر ققققتيي–يDIC@africanunion.org:يفا قققققيام عاةنقققق ي–اي فققققديياي ا ضقققق يتحردقققق ريي–إيا  يايعققققال يةاي  ققققد ي

يإث رف دي– ي  يافدفديي–يwww.au.intيام عاةن :

ي

 تابعونا على:

يhttps://www.facebook.com/AfricanUnionCommission    يفرك:

يhttps://twitter.com/_AfricanUnion ر  اي: 

يhttps://www.youtube.com/AUCommission ر  ر :ي

 http://www.au.inملو  قيعل :ي
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