
 
 إدارة االعالم واالتصال

 
 / القمة الثامنة والعشرين لالتحاد األفريقي21بيان صحفي رقم 

  

الدورة العادية الثامنة والعشرين لقمة االتحاد االفريقي تنطلق في أديس أبابا بتجديد 
 االلتزام بالسالم واألمن في القارة

 

 وحكومتتتتا  دول ل ؤستتتتا  والعشتتتت    الثامنتتتت  القمتتتت  انطلقتتتت  :7302 ينسسسساي  03 ، إثيوبيسسسسا ، أبابسسسسا ديسسسس أ

 إلتتت  قو تتت  بتتتة و  ، إث،وب،تتتا ، أبابتتتا أد تتت  فتتت  االف  قتتت  االتحتتتاد بمقتتت  ال،تتتو  رستتتم،ا ، ، األف  قتتت  االتحتتتاد

  القار . ف  واالستق ار السال   ل  للحفاظ الوحة 

وقتتتتة امتتتتتن  قا تتتت  ن،لستتتتوض مانتتتتة ال بوفتتتتود وهتتتت،ود متتتتة و   قتتتتةموا لح تتتتور  تتتت ا الحتتتتة  ال تتتتا  ، 

واستتتمعوا إلتت  اطابتتا  متت  متحتتةث،  بتتارل   ا لعتتوا العتتالح  لتت  التقتتة  المحتت ل حتتت  ا ض فتت  القتتار  ، 

 وبعض التحة ا  الت  تواجه أف  ق،ا ، ف الَ    مقت حا  للم   قةما . 

تسسسسساي  ئد السسسسغ ئدسسسسغيالو  ئ    سسسس   سسسس   "  تحتتتت   تتتتعار االتحتتتتاد االف  قتتتت  و قتتتتة الحتتتتة   تتتت ا العتتتتا

 ئالستثالارئت    ئدشباب". 

رئتتت،  االتحتتتاد االف  قتتت  المنت ،تتت  وال تتتته رئتتت،  تشتتتاد ادر تتت  د ستتت  إنتتتتو أ لتتت  االفتتتتتا  ال ستتتم  للقمتتت  

  قتتتت  المنت تتتت  الثامنتتتت  والعشتتتت    لالتحتتتتاد االف  قتتتت  ، قستتتتة أض  ستتتتلح  اتتتتا الق،تتتتاد  لتتتت ئ،  االتحتتتتاد االف

حتتتة ثا  رئتتت،  جم ور تتت  ا،ن،تتتا الفتتتا رونتتتةا ، التتت ا كرتتت  فتتت  اطتتتا  القستتتول "بكتتتة  تتت د اقستتتة أض أرتتتوض 

، وأ تتتة ب تتتماض تنف،تتت  رافتتت  اال تتتةاد المقتتت ر تنف،تتت  ا اتتتالل  7102منظمتنتتتا اتتتالل العتتتا  ماتتت،  رئ،ستتتا  ل

   ه الفت   ب ةد تعز ز تنم،  قارتنا". 

، لكافتتتت  الوفتتتتود وال تتتت،ود  7102ر تتتت  د ستتتت   امتتتتا  جة تتتتةا  ستتتتع،ةا  وتمنتتتت  التتتت ئ،  المنت ،تتتت  وال تتتتته إد

المتتة و   ، مشتتةدا  فتت  الوقتت  كاتتته  لتت  الحاجتت  إلتت  المحافظتت   لتت  الستتال  واالستتتق ار وااللد تتار فتت  

القتتتار . وأ تتت    تتت  تقتتتة  ه للتتتةرتور  نكوستتتالانا دالم،نتتت  لومتتتا ، رئ،ستتت  مفوهتتت،  االتحتتتاد االف  قتتت  



        
 
    
    
 

االف  قتتت  ،  لتتت  التتتة ح التتت ا حظتتت  بتتته  دالمفوهتتت،  ومتتتوظف  مفوهتتت،  االتحتتتا وف  ق تتتا ، بمتتتا فتتت  كلتتت 

اتتتالل فتتتت   وال تتتته رئ،ستتتا  لالتحتتتاد. وأثنتتت   لتتت  المفوهتتت،  وحكومتتت  إث،وب،تتتا  لتتت  ن تتتا  تنظتتت،ح القمتتت  

 الثامن  والعش    لالتحاد األف  ق . 

بحتتت ار  بال ؤستتتا  المنت ستتت،  حتتتة ثا  لكتتتة متتت  اامس،تتتا واانتتتا متتت  جانتتت  راتتت  ، رحتتت  التتت ئ،  إدر تتت  

وستتتاوتوم  ب نستتت،  ، والس،شتتتة ، والتتت    تولتتتوا الستتتلط   ستتت   مل،تتت  انت اب،تتت  د مق ا ،تتت  نظمتتت  فتتت  

ورحتتتت  ا  تتتتاَ بالستتتت،ة محمتتتتود  ستتتتا  رئتتتت،  دولتتتت  فلستتتتط،  ، واألمتتتت،  العتتتتا  ال ة تتتتة لنمتتتتح  بلتتتتةان ح.

، متمن،تتتا  لتتته الن تتتا  فتتت  م امتتته ال ة تتتة  ، وم رتتتةا   لتتت  د تتتح  المتحتتتة  انطون،تتتو اتتتوت،    فتتت  أف  ق،تتتا

الشتتتتع  األف  قتتتت  لنمتتتتح المتحتتتتة  ، بتتتتالنظ  إلتتتت  أض "أف  ق،تتتتا ت تتتتة أض الستتتت،ة اتتتتوت،      اتتتتا   تتتتادقا  

  ل   وقفه أم     معال   الق ا ا الت  تواج  ا القار  حال،ا ". وملتزما  

،  االتحتتتتاد االف  قتتتت  ، اتتتتالل رلمت تتتتا فتتتت  م استتتتح التتتتةرتور  نكوستتتتالانا دالم،نتتتت  لومتتتتا رئ،ستتتت  مفوهتتتت

افتتتتتتا  القمتتتت  الثامنتتتت  والعشتتتت    لالتحتتتتاد األف  قتتتت  ، رحستتتت  بتتتتاألم،  العتتتتا  لنمتتتتح المتحتتتتة  فتتتت  اول 

ح تتتور لتتته لقمتتت  االتحتتتاد األف  قتتت  باتتتفته. وأرتتتة  رئ،ستتت  المفوهتتت،  " إننتتتا نقتتتةر تع،تتت،  ااتنتتتا ام،نتتت  

لنمتتتتح المتحتتتتة  ، و ن ت تتتتا  لتتتت   تتتت ه المستتتت ول،  ال ة تتتتة ".  محمتتتتة متتتت  ن، ،  تتتتا ، نائستتتت  لنمتتتت،  العتتتتا 

ورحستتت  ت ح،ستتتا  اا تتتا  ب   تتتا  المتتت تم  التتت    تتتتح ت ة تتتة وال تتتت ح و رؤستتتا  التتتةول المنت ستتت،  حتتتة ثا  ، 

 من  القم  الماه، . 

 تتت ة بعتتتتض التطتتتورا  ال امتتتت  ، وأهتتتتاف  أض  7102وأ تتتار  التتتتةرتور  دالم،نتتت  لومتتتتا إلتتت  أض العتتتتا  

اهتتتت  ود تتتت  روبتتتتا واف  ق،تتتتا والعتتتتالح أل ظتتتتح ثتتتتوار  اتتتت نا ف،تتتتةل ال، انتتتتةور راستتتتت و رول. العتتتتا  الم

 االنح،تتتتال و تتتتة  واإلمس  ال،تتتت ، االستتتتتعمار هتتتتة العتتتتالم  الكفتتتتا  فتتتت  حاستتتتما دورا عتتتت قتتتتة لل" هتتتتادأو

 إلتتتت  التحتتتت ر ح رتتتتا  د تتتتح، متتتت   أستتتتطور   ألف  ق،تتتتا المستتتتتم   همستتتتا مات، و  ال نتتتتو  بلتتتتةاض وحتتتتة 

 الاتتح ، م تتال فتت  العتتامل،  تتتةر  و األف  ق،تت  والاتتح  التعلتت،ح نظتتح تطتتو   فتت  حتتة ثا، المستتتقل  التتةول

 ." المتسادل واالحت ا  األمم،  والاةاق  الت ام  رو س،اق  ف  وتم  رل ا

 أوال،. التار  ،تتتت  المعتتتتالح متتتت   تتتتةدا  مثتتتتة العتتتتا   تتتت اإض " األف  قتتتت  االتحتتتتاد مفوهتتتت،   رئ،ستتتت وأهتتتتاف 

 ،0697  تتتا  فتتت  األف  ق،تتت  المتتت أ  منظمتتت  تشتتتك،ة امتتتا   لتتت   55، كرتتت ر متتت ور  7102 اتتتادد العتتتا  

 التحتتت ر، وح رتتتا  حتتتة ثا المستتتتقل  التتتةول متتت  وقتتتةم  النستتتا . األف  ق،تتت  الوحتتتة  منظمتتت  متتت   تتتا  قستتتة

 الح رتتت " ضإ وأهتتتاف . أف  ق،تتتا تح  تتت  فتتت  ،ال جتتتال متتت  جنتتت  إلتتت  جنستتتا دور تتتا، لعتتت   لتتت  و تتتزم 

  تتتتا  فتتتت  األف  قتتتت  االتحتتتتاد/  األف  ق،تتتت  الوحتتتتة  منظمتتتت االحتفتتتتال بال،وب،تتتتة التتتت  س  لاتتتتالل  النستتتتائ، ،

  :أ لن  نةما ،ا م سسال األم ا  ةورب أق   ،7102

 

لعستتتت  المتتتت أ  االف  ق،تتتت  وااوات تتتتا فتتتت  الم  تتتت  دورا  حاستتتتما  فتتتت  تطتتتتو   الوحتتتتة  االف  ق،تتتت  "

  س  مسا مات   ف  الن ال هة العسود   وهة االستعمار وح را  التح ر. الشامل  ،

 والتنم،تتتت  والك امتتتت  الح  تتتت  أجتتتتة متتتت  األف  قتتتت  الن تتتتال المتتتت أ  هتتتتمن  ،اج ود تتتت اتتتتالل متتتت 

 ال نستتت،  بتتت،  والمستتتاوا    تتتلتح ل عاتنتتتا ملتتت  متتت  أجتتتة تطل رمتتتا،  الماتتت،  وتق  تتت  والستتتال 

 ." الم أ وتمك، 

 



        
 
    
    
 

 عتتتتت د متتتت تم   أض المناستتتت  فمتتتت  ،ا الم سستتتت لنم تتتتا  تك  متتتتا، و لومتتتتا دالم،نتتتت    التتتتةرتور وأرتتتتة

"إض م متتت  منظمتتت   .األف  قتتت  لالتحتتتاد تابعتتت  مت ااتتت  ورالتتت  ت ااالتحتتتاد بمنظمتتت  المتتت أ  االف  ق،تتت  باتتتف

المتتتت أ  األف  ق،تتتت  ال،تتتتو  تتمثتتتتة فتتتت  موا تتتتل  الن تتتتال متتتت  أجتتتتة تمكتتتت،  الفت،تتتتا  والمتتتت أ   ستتتت  التعلتتتت،ح 

فتتتتت  الم تتتتتاال  الس،استتتتت،  واالجتما ،تتتتت  والثقاف،تتتتت  واالقتاتتتتتاد  . و تعتتتتت،   لتتتتت،   موا تتتتتل  والم تتتتتارا  

 7192التتة و  والعمتتة متت  أجتتة أف  ق،تتا ستتلم،  ورمنتت  لكافتت  ابنائ تتا. بتتةوض تعس تت  المتت أ  ، فتت ض تقتتة  أجنتتة  

ف نتتته   تت   ل،نتتا االلتتتتزا   رمتتا بتتتةأنا  تتا  الشتتسا   تت ا ،و تتةد  رئ،ستتت  المفوهتت،  قائلتت  "ستت،كوض بط، تتا. 

بق،متتت   تتتسابنا وتثمتتت،  مستتتتقسة اف  ق،تتتا". طالتتتنس الكامتتتة ل طتتتا  رئ،ستتت  مفوهتتت،  االتحتتتاد االف  قتتت   لتتت  

 (www.au.int موق  االتحاد االف  ق : 

 

 االتحتتتاد قمتتت  فتتت  تحتتتة التتت ا  اتتتوت،   ، أول،ف،تتت ا دا مانو تتتة أنطون،تتتو ، المتحتتتة  لنمتتتح العتتتا  األمتتت، 

 لالتحتتتتاد الستتتتنوا للشتتتتعار القتتتتوا التتتتة ح تتتت     تتتتا، أ تتتت   ا اتتتتا  ر تتتت،  األولتتتت  للمتتتت   األف  قتتتت 

 لتتت  راستتت   م تتتةدا وأرتتتة". الشتتتسا  فتتت  االستتتتثمارا  اتتتالل متتت  ا اف والتتتة م العائتتتة تستتت ، : "األف  قتتت 

 ."القار  ف  السال  حفظ بعثا  ف  الكامل  والمسا م  األف  ق،  الشعو لة ح  المتحة  األمح

 

  تتتك  الفلستتتط،ن،  التح  تتت  منظمتتت الل نتتت  التنف،  تتت  ل ورئتتت،  فلستتتط،  دولتتت  رئتتت،   ستتتا ، محمتتتود الستتت،ة

 إلتتت  جنستتتا تعتتت،  فلستتتط،ن،  دولتتت  لتحق،تتت  المس ولتتت   تتتاوج ود حكومتتتته راستتت  د تتتح لتتت   األف  قتتت  التحتتتادا

 م لتتت  دول لكافتتت  امتنانتتته  تتت  وأ تتت  . واهتتتح  حتتتةود كا  مستتتتقل  دولتتت  إستتت ائ،ة، دولتتت  متتت  جنتتت 

 .الق ار   ا لاالح  وتوا ال    الةول  األم 

 

 االتحتتتتاد، القمتتتت  ،  تتتتك  ، اتتتتالل اطابتتتته امتتتتا   روبتتتتا جم ور تتتت  رئتتتت،  نائتتتت  فالتتتتة ز، ستتتتلفادور الستتتت،ة

 .راست و ف،ةل التح   ، ل ،ح وفا  ال ا اظ  ته بعة لت ام  ل  ا  األف  ق،  والشعو األف  ق 

 

،  األفتتتتت  ق، والحكومتتتتتا  التتتتتةول رؤستتتتتا  لتتتتت  رلمتتتتتا  العة تتتتتة متتتتت   واألمتتتتت  الستتتتتال  ق تتتتتا ا  ،منتتتتت 

 فتتت  المتحتتتةث،  متتت  العة تتتة أ تتت  ، و جتتتةا قو تتت  بعستتتارا  اإلر تتتا  قتتتاد  متتت  العة تتتة وأداضوالزائتتت   ، 

 .واالقتااد   االجتما ،  األنشط  راف  ف  الشسا  ب امج تعم،حب التزام ح ل   القم  افتتا  حفة

 

 والمفوهتتت،  األف  قتتت ، االتحتتتاد مفوهتتت،  رئتتت،  نائتتت  مو نشتتتا، إ  استتتتو  الستتت،ة متتت  رتتتة حتتتة  ح تتت 

 ومتتتتتوظف  اإلقل،م،تتتتت  االقتاتتتتتاد   الم مو تتتتتا   تتتتت  وممثلتتتتت،  األف  قتتتتت ، االتحتتتتتاد أج تتتتتز  ورؤستتتتتا 

 .بالقم  الم تا،  المفوه، 

EAT/ 

 

  االتاال:   ج  ، اال الم،  لالستفسارا 

فار :  – +007755111251  ات : – االف  ق  االتحاد مفوه،  – اال ال  قسح رئ،  – تانكو آزئ ئستي 

   union.org- Yamboue@africaب  ة الكت ون :  – +447855111251

 للمز ة م  المعلوما  ،   ج  االتاال:

موق  الكت ون :  – union.org-DIC@africanب  ة الكت ون :  –مفوه،  االتحاد االف  ق   –إدار  اال ال  واالتاال 

www.au.int  إث،وب،ا -أد   أبابا 
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 تابعونا  ل :

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف،  بوك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتو ت :

  https://www.youtube.com/AUCommission وت،و :

 

 http://www.au.int للمز ة  ل : 
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