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أطلقققققحاد األققققق مادوضات ققققق ا     ققققق  ا    ققققق ا: 5151 ون بببببو  51 –جنبببببوي يا    بببببا  –جوهانسببببب    

ا51ؤسققق لادلقققل  ا دلأل،  ققق  اماضققق ادلخ  سققق ا دلعنقققات الاادلع متققق دلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اما ققق  ادل  ققق ا

ت نيققق اماهج س نسقققجاواماف ققق .اأضات يققق فا اقققماططققق تا     ققق  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اضققق ا  ققق ا

اغلدلاأق  تهاائيس ا    ي اد األ مادوضات  ف

ا

 سقققجحاططققق تا     ققق  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق امال قققلا ل ققق ان ققق  ااضيعققق ادل سقققت  ا ققق  ا    ققق ا

ادلألالادل  ات اسلضتاطلىا   قن اأس ي ا ض دئلا     ادلتج الادلألالادل  ات اوضات ي فادلتج الا

ا

٪اض قققنا ققق اه ققق لت ما51ائقققيلادلسققق ك  ا ققق ا اسققق  اأجققق ااطلقققىاأمااجققق الاد ض اقققق اضي ققق اهيققق  ماانققق، اا

آلما نقققلمدلاللقققىادلأل فققق ادل لألققق الل ققق الاللع ققق ا عققق اما اقسقققيلا    ققق ااجققق الا قققالاق اتققق فا أ ققق  ا للي ققق اد

 ما  ققققرادلققققائيلا"داخققق طا  قققق لال  ققققق اات مققق اضقققق افعقققق اا    قققق ادلتجققق الادلألققققالادل  اتقققق ا  ي ققق ا دقعقققق 

دلجلقققلدمادوضات يققق اللقققىادلقققتعلما ققق ادل ج  لققق اد قتيققق مت القققل  اغقققا.اأضات يققق ا طت،ققق د  اما سققق ا ج  لققق ا

ادما دلسقققلياضققق اطقلي يقق ا ، نققق ا قق ا  سققق النقققااهلققلاما دلتققق ا  قققعتافقق دلاسققق اا د ققلالتسققق ي ادنت ققق  اد ضقق

 أجققق ااأت ققق اطلقققىاأمادلج يققق ادلتألتيققق اطد ادليقققل اه لتجققق الاأس سقققي ا ق  ققق ا    ققق ا .    ققق اغقققا.اأضات يققق 
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دلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اما "اقققلدلاأما دلج يققق ادلتألتيققق اتجقققواأماا،ققق مادو ل تققق ا هقققل ماطلققق مالققق اتقققتمااألسقققي ا

ا."دلتج الاهي ادلجللدمادوضات ي 

ا

 ي اققق اما أ قققلاأه ققق  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اماأهقققالاأس يققق ا  قققل ادلأل فققق ادلقققائيلادل،ي ققق اأ سققق ا ااي

ل    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق الل ققق الفا للقققائيلاماضققققمادل    ققق ااع ققق اما ققق اهقققي اأ ققق ااأ قققا اماد لمسققق اا

 ققق اا51 ققق اأ ققق اا6  لقققحاضقققالادلع ققق اللنقققج .اما دلسقققلما دو ققق اما دلت  يققق ادل ادليققق فا أجققق ااطلقققىاأما

قتيققق مت  اد سقققاًان ققق دلاضققق ادلعققق لماماسققق اضققق اأضات يققق ااما سقققتج  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اسققق ق لاد 

ا نتاا لا د للاما اع لجااأللت  اسجالادلنج .ا ق  ت ادل  اف

ا

 ألقققا.الققق اأسققق هاأماأضات يققق ا ااققق د اايقققلاادل ققق دمادلخققق ااطلقققىام  اخ لمققق ما األقققاااطدا ققق ا ققق اضا ققق ا لقققحا

 . فا أ قققااأماللقققىادلقققل  اطلدلققق ادلألقققل مادل يققق  ع ادلتققق اا تقققتادلسققق تادوضات يققق  ظققق ئئا ئ ققق النقققعج 

    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق ماططدااقققماا  يققق س ماستسقققت يلادلقققل  ادل،جيقققالا ت ،  ققق اأماأؤاقققلاللج يقققياأم"

  قققي  لات جكققق اللي ققق اطلدلققق ادلألقققل مادل يققق  ع ادلتققق اأننققققن س اون سققق  اما دل  ا خققق ا ققق ال قققلا . دليقققكيال

ا."  ستع  اد

ا

دلسققيللا  قق اايتققهاما لتققالادلخ افيقق ا دلت،  قق اد قلي قق اضقق اغ نقق اما   ملقق اائققيلاغ نقق ادلسققيلافقق ماماد قق ن ا

  س  ققق اماد قققلاده ققق  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اماأجققق ا اطلقققىاأماغ نققق ااقققللماهيققق الاا  ققق اا  يققق اطق  ققق ا

الادلألققققالادل  اتققق اسقققت ، ادلنققققج .ا ققق ا لققققحا    ققق ادلتجققق الادلألققققالادل  اتققق فا أ ققق ضتاأما ا    قققق ادلتجققق 

اضالادلع  ا األسي ا ي لاجعج   فا

ا

دلسقققق،ااياادلت  يقققق االلج قققق اد  ققققمادل تألققققللاد قتيقققق مت اوضات يقققق ادلققققلات اااقققق ال  القققق ه اا ققققواهقققق ط تا

جققق الادلألقققالادل  اتققق اما نققق ااطلقققىاأمادل ققق الا   قققتاا قققل  لاضققق ا جققق  ادل  ققق اد قتيققق مااما     ققق  ا    ققق ادلت

اط اأنهاأالاللىاأماس دادل   اغياا ستلدااهل مادلتي ييا طق   اس تاأضات  امد لي فاا

ا

ن ئققواائققيلا    ققي اد األقق مادوضات قق ادتادسققت  ا  ت تنقق ادنت ققلا  ي قق اأنققها قق ادليققعوافققلدلاد نت قق  الجققاا

ألققققل ماضقققق اأضات يقققق فا أ  ققققياأمادلتقققق فااد ضات قققق ات دفققققها سققققت  األلققققىا قققق ادلأل  تقققق ادلج اايقققق ال ققققلادل

دلتيققلتاامد قق ادل قق الا قق ادلتقق فاادلخقق اف فا ه لتقق ل اضقق ما    قق ادلتجقق الادلألققالادل  اتقق اسققت، ماأمدلالخلققحا

دف ادلج اايققق اظقققا  ااج اتققق ا  دايققق اللتجققق ااد ض اقققق فا  قققرادلقققل  اللقققىادل ع لجققق ادلجققق ملال  ققق ت ادلألققق 

ا غياادلج ااي ا   ا       ا     ادلتج الادلألالادل  ات فا

 

    قققق ادلتجقققق الا دليقققق  ل اه    ققققي اد األقققق مادوضات قققق اض ط قققق ا ققققادااأسققققي ماأجقققق م اهاؤسقققق لادلققققل  ا

 دلأل،  ققق  ا لتققق د  ماه ننققق لا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق فا أاقققل ا ققق افلتقققلاللقققىادسقققتعلما    قققي ا

ت ققق القققللمادلقققل  ادول ققق لاضققق ا     ققق  ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق فا جقققلم ادل    ققق اد األققق مادوضا

للقققىاأس يققق اطجقققادصا ختلقققئاأ قققأل .ادل يقققلأل اضققق ادل     ققق  ا ا  يققق ا    ققق ادلتجققق الادلألقققالادل  اتققق اما  ا

سققققي  ادل  قققق ًادلخقققق لفا ل، ضقققق ا ج  لقققق  اد قتيقققق مت اد قلي يقققق ا دل  قققق ًادلخقققق لما دل جت ققققيادل ققققلن ما

لنققققاا لاد سققققتادايجيي ام ااسقققق ااضقققق ا     قققق  ا    قققق ادلتجقققق الادلألققققالاد قلي يقققق ااألققققتاقيقققق ملادلققققل  ا د

اد ل  لفا

ا
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 د تت ققتاهقق ل   ا اطن قق ا  ت عقق اأنققهاما قق ا قق  ا    قق ادلتجقق الادلألققالادل  اتقق امات ،  قق ا  ققيادلتجقق الاضقق ا

س قق اضقق اأضات يقق فاطمادل ققق الادل ااقق ا ضقق ا ل قق ادلت  يقق ا  لققحاضققالادقتيقق مت ا ضقققالال قق ا ئ قق اللنققج .ا

 قق  اسققعي مالل جققالاطلققىاأ ا هقق اهألمقق القق اد ضات يقق ا ااسققت يياض ققلدماجققج ه  اضقق ادلجألققاادوهققي ادل ت سققنا

اضالال  ا  ادًاأامااد  ادادل فا

ا

ائقققيلاد األققق مادوضات ققق ا ائقققيلالت جققق ه ااا هقققا ا  غققق ه اما ققق  اطط ققققهااسققق ي لا     ققق  ا    ققق ا

 اتقققق مااا ققققواهجققققللادل     قققق  اما  ققققرادلجلققققلدماللققققىاد سققققت  ملا قققق ادل    قققق ادلم خيقققق ادلتجقققق الادلألققققالادل 

ا1151ت نيققق اا51سققق مصمادلتققق اأطل قققتاضققق ا– ج  لققق اجقققاتاأضات يققق ا-للتجققق الادلألقققالاهقققي ام  ادل،  يسققق 

    ققق ا ضققق اجقققااادلنقققيوما يقققااما جقققلماللقققىاأس يققق ااسققق اًادلج يققق ادلتألتيققق ا دلت  يققق ادليققق  لي الت ،قققي 

ا.ألالادل  ات الت، ما ألاا الل   اد قتي ماا دلت  ي اوضات ي دلتج الادل

ا

  قققق ادل ت قققققياأماا ت قققق ا     قققق  ا    قققق ادلتجقققق الادلألققققالادل  اتقققق اهأللقققق  ادلتقققق اتوادل ألققققلما سقققق ادلعقققق اا

افاا1152

ا

هاتقققلاا–  ظقققئاسي سققق  ادلتجققق الاا–لل  تقققلا ققق ادل عل  ققق  اماتافقققىاد ايققق   ادلسقققيلاه ا نققق ااانقققي، ت  ا

 .union.org-chikweneb@africaدل،تا ن  ا

 

 union.org-atchop@africaبريد الكتروني:  –إدارة التجارة والصناعة  –لالستفسارات االعالمية: بيشنت اتيشو 

 

 : تابعوا مفوضية االتحاد األفريقي

  https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيس بوك : 

   https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر: 

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب: 

 http://www.au.intللمزيد على: 
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