
 إدارة االعالم واالتصال
 

 / القمة السابعة والعشرين لالتحاد األفريقي  4بيان صحفي رقم   
 

 وتحرير االسواق سيحفزان نمو االقتصاد االفريقيرئيسة المفوضية دالميني زوما: الوحدة 
 

 

فتتتاأل واقتتتروق افوتحرتتتا قتصوتتتتو واهالتتتاةتان قتلتتتشرا  وتتتت  و احتتتا  وا تتت ا   :6102يو ياااو  01كيغااا    

 في قائو ورجاء ولحارة ضمن ولعروما ولمصدةة ولاي قادفع بالنمر واهالاةي قولانمر  في ولحارة. 

 

ولتتتدراررة  ارقتتتاالو ا ةامرنتتتي القمتتتا رئرلتتت  مفرضتتتر  واتصتتتاة وافوتحتتتي ةتتتث   تتتدت شا ل تتتدقرة ولعاةتتتت  ول ا رتتت  

 قول ثثرن ل جن  ولمم  رن ولدوئمرن ، أ ارن إلى أ ه من واهمر  بماان أن تاعاقن ولب دن قتفاأل واقروق. 

 

تلتتتا نرنا جمرعشتتتا ، قلتتتت تبتتتدأ مفاقضتتتان  "إن ولعتتتالت تاجتتته  صتتتر ولااتتتاثن ولاجارتتتت  ول تتت م  ، قولاتتتي قذرتتتون

ولدقجتتتت  ل انمرتتتت   اتتتتى ومن. قمتتتتالت  حتتتتت بار رتتتتد و فلتتتتنا لا تتتتارا قتتتترهنا وافوتحرتتتت  ولم تتتتاور  ، فتتتت ن ولاجتتتتارة 

ل"، قذلتتتع فتتتي ر ماشتتتا ةتتتث  ولج لتتت  متتتع بتتتدء و متتتا   ، قانح تتتي وت تتتا ولاف تتتر ر  ولح ر تتت  ولماتتترفوة لتتتدتنا  الرتتتا

 ولمم  رن ولدوئمرن في مورز ررغالي ل مؤتموون ، رقو دو.  هم  واتصاة وافوتحي   ى ملارى
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قذرتتتتتتتتون رئرلتتتتتتتت  مفرضتتتتتتتتر  واتصتتتتتتتتاة 

وافوتحتتتتتتتتتتتتتتي أن منفتتتتتتتتتتتتتت ي وا متتتتتتتتتتتتتتا  

قولمتتتتتتتتتتتزور رن قو تتتتتتتتتتتصا  وا متتتتتتتتتتتا  

ولاجارتتتت  ولصتتتوة ا تزولتتتترن تفحاتتتوقن إلتتتتى 

وللتتترق ولصتتتوة ، قهتتتد أةى ذلتتتع إلتتتى ة تتت  

تتتيثرو قتت بي   تتى ولنمتتر واهالتتاةي ل حتتارة 

تم تتتا ولانتتتافل فتتتي وللتتترق   رتتت  ا تتتتزو 

، لشا.    ولعالمي تصدتا

 

ل "إذو قو تتت نا بنتتتاء ولتتتزةت  قأ تتتارن وت تتتا

 تتتتر   وتتتتت  و احتتتتا  وافتتتتووة فتتتتي ولحتتتتارة 

قمنطحتت  ولاجتتتارة ولصتتتوة ولحارتتت ، فتتت ن ذلتتتع 

، وف تتتتا لاجار تتتتا قمزور رنتتتتا قو مالنتتتتا قا تتتتصا  وا متتتتا  ولاجارتتتتت  ولصتتتتوة قولمبااتتتتوتن  قتتتتر    اوقفتتتتا

 اجارة مع بع نا ولبعض قبناء  وران ق ثمان تجارت  أفوتحر   ام  ". لثقا مار في ول

 

 ، قجتتتاء رأي رئرلتتت  مفرضتتتر  واتصتتتاة وافوتحتتتي رتتتد ت هتتتري لجتتتروال وللتتتفو وافوتحتتتي ولتتت ي قتتترات إ ثهتتته هوتبتتتا

 قول ي قرشرئ ولظوقف ولمناقب  لصوت  و احا  ول عر  وافوتحر  في قائو ورجاء ولحارة.

 

، ضتتتمن إ تتتار أجنتتتدة  4102قع ولووئتتتد ، ولتتت ي تتتتت واتفتتتاق   رتتته اق  متتتوة فتتتي ولعتتتا  قتنتتتدرذ هتتت و ولم تتتو

، قتشتتتدف ب تتتاا مصتتتدة إلتتتى تلتتتشرا  وتتتت  و احتتتا  وافتتتووة قوللتتت ع قول تتتدمان  تتتر  ولحتتتارة ، 4102أفوتحرتتتا 

 بشدف تعزتز ولاجارة ولبرنر  وافوتحر  قولاااما قولانمر  واهالاةت  قواجاما ر . 

 

فتتي محدمتت  تلتتشرا  وتتت  و احتتا  وافتتووة  بتتو ولحتتارة ،  رتت  وت تت ن رقو تتدو ولحرتتاةة فتتي تلتتشرا قتتتيتي رقو تتدو 

ضتتتمان وللتتتفو  بتتتو وفوتحرتتتا متتتن ةتتتث  تلتتتشرا هرتتترة ولاي تتتروة. قتماتتتن ل ملتتتافوتن ولصلتتتر    تتتى تي تتتروون 

 م تتتي فتتتي ولطوتتتت  وللتتتصرأل لاصحرتتت    تتتت قتتتفو بتتتدقن تي تتتروةوللتتتفو فتتتي منافتتت  ولتتتدةر  ، ممتتتا جعتتتا ولتتتبثة ت

 .4141لااف  ولمرو نرن وافاره  ضمن هارتشت بص ر  ولعا  

 

وللتتتتفروة جرنتتتترن رامبا تتتتدو ، ولررر تتتت  ولدوئمتتتت  بتتتترالورة ول ارجرتتتت  قولاعتتتتاقن بجمشررتتتتت  رقو تتتتدو ، ذرتتتتون فتتتتي 

بتتتترن ولتتتتدق   4102أن ولحمتتتت  تتتتترفو فو تتتت  هائ تتتت  ل اتتتتوقتن لثتصتتتتاة وافوتحتتتتي قأجندتتتتته ر ماشتتتتا وافااا رتتتت  

 وا  اء. 

 

، قتتترارن مفشتتتر  رافتتت  ول تتتعو ولوقو تتتدي  تتتر   4100ترلرتتتر  01قأ تتتارن إلتتتى أ تتته متتتع و اشتتتاء ولحمتتت  فتتتي 

، ب تتتاا ربرتتتو ، م تتترف  أ شتتتت قتتترارن لتتتدتشت معوفتتت  وربتتتو بااتصتتتاة وافوتحتتتي قةقلتتته  واتصتتتاة وافوتحتتتي م ا فتتتا

 وا  اء. 

 



، ق رهتتتل وللتتتفروة رامبا تتتدو إلتتتى ضتتتوقرة أن تحتتتر  ولب تتتدون وافوتحرتتت  بال تتتو قع فتتتي تماتتترن ولمتتتوأة قولعمتتتا معتتتا

 ريةوة لار رد ولدتمحوو ر  وافوتحر . 

 

 

قأضتتافل "قلتتت و فتتت  ي وهتتتي ومتتتامات ولرتتتر  ري تتتد ولنلتتتاء ولوقو تتتدتان ولف تتتررون ولرتتتر  ، ممتتتن و طتتترن ولفو تتت  

ل دمتتت  بثةهتتتن فتتتي منلتتتو هرتتتاةي. قول تتتاو لحرتتتاةة ولتتتوئرل بتتتر  ررغتتتامي لرضتتتعه  حتتترق ولمتتتوأة فتتتي ه تتتو 

  حر  به في رقو دو". راف  ما 

، فتتتي تنفرتتت  أجنتتتدة أفوتحرتتتا  ،  4102قأضتتتافل " حتتترق وا لتتتان ، قةا تتت   حتتترق ولمتتتوأة قتتتاظا أمتتتوو، رئرلتتترا

 قل و أ احد أن ه و قبو وةاراررت لش و ول عار". 

 

اتشت إلى بتاعرن   ى وللصفررن ولووغبرن في إجووء محابثن مع هراةة مفرضر  واتصاة وافوتحي ةث  ولحم ، تحدتت   

 مدتوة إةورة وا ث  قواتلا  باإل اب  بمفرضر  واتصاة وافوتحي  بو ولبوتد والااوق ي: –وللردة وقارو آالو تا ار 

esthertankou@yahoo.com/  union.org-YambouE@africa  :789923794 250+هاتي 

 

 ه شت ج: 

#27thAUSummit 

#AUProject2016 

#WomenRights 

#Agenda2063 

 

  لمزيد من ا معلوم ت ، يرجى االتص ل: 

 

 http://au.int/en/summit/27توجى التارة وللفص  ول ا   بحم  واتصاة وافوتحي وللابع  قولع وتن: 

mailto:esthertankou@yahoo.com
mailto:YambouE@africa-union.org
http://au.int/en/summit/27


مرهع  – union.org-dic@africanبوتد ولااوق ي:  –مفرضر  واتصاة وافوتحي  –إةورة وا ث  قواتلا  

 إثرربرا. –أةتل أبابا  – www.au.intولااوق ي: 

 

  ى:تابعر ا  

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفرل برك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionترتاو:

  https://www.youtube.com/AUCommissionترترر :

 http://www.au.int :  لمزيد على
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