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 247/6102بيان صحفي رقم 

 

 ( الصينية تسعيان لقيادة التحول الرقميZTEمفوضية االتحاد االفريقي وشركة )
 

 

( للت ندتتتتش  ZTE) : وقعتتتتو ية اتتتتد  ألفريتتتتشر أل     تتتت  و تتتت   6102يونيييييو  62 –الصييييي   –شييييين   

علتتتتك يتتتته  ل رةتتتتشتع لتعف تتتتف أللتعتتتتشوص  تتتت  ي تتتتش  ر ندتتتتش  ألفرصتتتتشف    4102  ندتتتت   42أللصتتتتدند     تتتت  

 وأللمعل يش  وأللتي   ألل قم  ألله      ألل شرل. 

 

 أللستتتتد  مه ر تتتت  أللصتتتتد  ألليتتتتع د   بتتتتد  ب   تتتتدن    تتتتك  ( ZTE تتتت    )رتتتتع ر قدتتتتي ألفرةشقدتتتت   تتتت  ي تتتت  

  نشستتتو أللتتت سدح   تتتدن   وأللتتت  ت ر بتتتشن   إ  ألستتتت و ي  نيتتتش  نشستتتو رستتتدح ية اتتتد  ألفريتتتشر أل     تتت 

هتتت    ألليتتت    غألليتتت   نت تتت غ   ريتتتو  تتتعشرأللتتتهر  تتت   أل و  ورستتتدح أللميتتتشر ي أللت شر تتت . يةتتت  أللت قدتتتي 

ث ر لتتتو ألليتتت    دتتتبي أللعتتتشلع   تتت ألل صتتت     ش ألليتتت     ليلتتت ثتتتشن  ر  تتت  ينتتتت  ويتتتفورأللتعتتتشوص يتتتي إلتتتك 

ر    دتتتش  وفستتتدمش رنمدتتت   ر نتتت ل  للمستتتشتم   تتت  أللتتته ش  شس تتت  ر ن ل  دتتتش أللمعل يتتتش  وألفرصتتتشف   ش  تتت  

 . لتنةده أللعي  ل تهشخطو 4122  و  رعمش  

 

( علتتتك إقشيتتت   تتت أل    تتت  ي تتتشف  أللم  تتتف ألف    تتت  ZTEوألرة تتتو ية اتتتد  ألفريتتتشر أل     تتت  و تتت    )

للستتتتدط ل علتتتتك أل يتتتت ألق   ورنمدتتتت  ر ندتتتتش  ألفرصتتتتشف  وأللمعل يتتتتش .  متتتتش وأل  تتتتو ألليتتتت      بشعت شرتتتتتش 

 تتتش  ر ندتتتش  ألفرصتتتشف  وأللمعل يتتتش    علتتتك خلتتتك أللةتتت    تتت  إ تتتشر يتتته  ل يتتتفور رألستتت  رولتتت   تتت  ي
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أللتةتتتشتع للتتتت ر و لتطتتت    قتتت رأل   تتت  ي تتتش  ر ندتتتش  ألفرصتتتشف  وأللمعل يتتتش  ل  شرقتتت  بصتتت رل عشيتتت    

 ولم ظة  ية اد  ألفريشر ألف      بص رل خشص .   

 

رعتتت   ي  نتيتتش أللمة اتتتد  أللستتد  نشستتو رستتدح 

 تتت     أللتعتتتشوص يتتتي ستتتشع  عتتت  ريلتتتن  تتت  رص 

(ZTE )     يتتتت  بتتتتد  ريتتتت ر رختتتت    ية اتتتتد

ريستتتد  يدتتتشل أللستتت شص  علتتتكألفريتتتشر أل     تتت  

بمتتتش  تتت   لتتت    أللم تتتشف    ش تتت أل  شرقتتت   تتت  

أللصتتتتي  وأللتعلتتتتدع وألل داتتتت  وأللفرألعتتتت  وأللن تتتت   

تتتتت  ألفعمتتتتش  أللت شر تتتت  ألله دتتتت  ألليتتتت  ختتتت   

أل نيتتتتتتتط  أللد يدتتتتتتت . رهتتتتتتت   إلتتتتتتتك رستتتتتتتهد  

 ختتتتتته  نه تتتتتتش    دتتتتتتش  وراتتتتتتش و رص ألليتتتتتت    ألر

علتتتك بتعشونهتتتش يتتتي ية اتتتد  ألفريتتتشر أل     تتت  

يدتتتتث ستتتتدإرر  لتتتت  إلتتتتك   أللصتتتتعد  ألل تتتتشرر 

 .4122    دش ر ر ن لأللمسشتم     ري   ألل شرل بمش  تمش ك يي رطلعش  

 

إلقشيتت  أللمتت ص ألله دتت  رستتعك يع تتع أللتت و  أل     دتت  رص (   ZTE تت    )يتت  لتت  ت ر بتتشن  يتت   شن تتن   تت  أل

تعتتشوص بشلرنيتتش  أللعتتشلع. ور تت  ي تت رأل أللتتتفأل   تت  تن   ش تت لت ن ل  دتتش أللمت  يتت  أللمتشيتت  أل ص  تت   تت  اتت   أل

يتتتي ية اتتتد  ألفريتتتشر أل     تتت   تتت  رعف تتتف أللطشقتتت  أللمت تتت رل  ورتتت  د  رن متتت  أللطشقتتت  ألليمستتتد  ووستتتشس  

شل ألليتت ألر  ويلتت   إاتتل ريتتشر أل     تت   أللتتتشبي أللستت ع  عتتشل  أللن تت  ألله دتت  بمتتش  تت   لتت  ييتت و  قطتتشر 

 وخ يش  ألفرصشف  بأسعشر يع  ل  لتسهد  أللتةشع  و ألفرصشف  بد  أللس شص أل  شرق .ألله د  

 

 

  لميتتتتشر ي ور ن ل  دتتتتش أللمستتتتتتهل د  لفرصتتتتشف  ليلتتتت   أليتتتتفور رولتتتت    دتتتتت  ( ZTEورعت تتتت   تتتت    )

وي  تتتتتش  تتتتك    ألفرصتتتتشف ور هتتتتفل ن تتتتع   و تتتت    صتتتتدند  يتعتتتت رل ألل نستتتتدش  ر تتتت   لإلنت نتتتتو ألل تتتت أل  

 .  ق ألني ون  دن   
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أللتتتتهر ر  يتتتتن لتنمدتتتت  ألليتتتتشي  ل ععلتتتتك أللتتتت عشلصتتتتد  بر تتتتشر نشستتتتو رستتتتدح ية اتتتتد  ألفريتتتتشر أل     تتتت   متتتتش 

علتتك و تتن  أللمعل يتتش  وألفرصتتشف  ي تتش  ر ندتتش  نتتش  قتت رأل  ألل تتشرل  تت  ل  و بيتت   عتتش       دتتش  أللصتتد

 ألف     . –أللصدن  ت   أللتعشوص نمد     إ شر ين   ب ألي  أللت شأللخص  . و    رص ألل شن د  رعشون

 

 

أللمة اتتتد  أللستتتد  نشستتتو رستتتدح ية اتتتد  ألفريتتتشر أل     تتت  ب سشستتت  و تتت  رتتتع رع  تتت  ق تتت  ي ألستتتع أللت قدتتتي  

.  متتتش  ألر ألل  تتت  ي  تتتف أللستتتدط ل علتتتك أل يتتت ألق (ZTEبأيتتت ق ر ندتتتش  وألخت ألعتتتش   تتت    )ي  نتيتتتش 

 د أللصتتتدندأل   تتتش    ويختلتتت   يدتتتث أل تمتتتي يتتتي يتتت    أللم  تتتف ألل  و دستتت ر  تتتدش  تتت ن     تتتدن    تتت  

 دتتت وو ن تتتت   أللمستتتتا لد  عتتت  أللستتتدط ل علتتتتك أليتتت ألق يختلةتتت  بمتتتش  تتتت   لتتت  أللمتتتإتلد  رتتتأتد  عشلدتتتش 

 غ.مركز الشريط األحمرأللمع و  بشسع غ  أللمنشع  ألل ي    / ألإل    

 

 للمزيد م  المعلومات ، يرجى االتصال:

 

 ية اد  ألفريشر ألف       –ي   ل إرألرل ألفع   وألفرصش  بشإلنشب    -استير آزا تانكو 

  union.org-yamboue@africaب    ألل ت ون :   911361185 (0)251+تشر : 

 

ي قتتتتتتي ألل ت ونتتتتتت :  – union.org-dic@africanب  تتتتتت  ألل ت ونتتتتتت :  –ية اتتتتتتد  ألفريتتتتتتشر ألف    تتتتتت   –إرألرل ألفعتتتتتت   وألفرصتتتتتتش  

www.au.int –  إثد بدش. –رر ح ربشبش 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission دح ب ك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionر  ت :

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

 http://www.au.int : للمزيد على
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