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االتحاد االفريقي يحيي الذكرى العاشرة العتماد الميثاق االفريقي للديمقراطية واالنتخابات 

 والحكم

 

انضمممال ايسة امممت اياوالي مممت فوضاليمممت يا   ممم ت او  مممت  : 7152فبرايسسسر  51 –إثيوبيسسسا  –أديسسسب أبابسسسا 

اممممئ نممممتةس ايقممممتح افسضق ممممت يلعال ممممت   تيمممم  س  اي ت ممممس   اوفسضقمممم   و نز نممممتيانت  وا ومممم  يفاممممت  

وعالامممت  ايا  مممتي اوفسضقممم  ية ضاقساخ مممت فاونال.ت مممتح فاي زممم و ف ا    ممم  ايقمممتي   ممم   اي. ممم   اييتامممت 

ايالممم  أفسضق مممت  -  3602 أقوممم  ضمممد ا  ف مممي اياممم   يال ق مممم اي زممم  ايممم ضاقساخ  فممم   خمممتي فممم  ف مممل 

 ي   مم  عةممم ايا  ممتي أ  ت ف  األعضممتح ايالمم  يمم     ممئ ف  مم وا ومم  يفاممت ايمم   ع  ايمم  ال ي ممنسضمم   

 ائ عة   اي  س  اي ت س  يةا  تيو  3602 تم اي   ل ايك ف  

 

اعالامممممم  اممممممو اس يونممممممتح  ف  فعز اممممممتح او  ممممممت  اوفسضقمممممم  ايا  ممممممتي اوفسضقمممممم  ية ضاقساخ ممممممت 

  3603 فبساضممممس 01  الممممتيض  ايو ممممتا ع ممممد ف خممممل   3662 ضوممممتضس 26 فاونال.ت ممممتح فاي ممممت    الممممتيض 

 قمممتن  اي ايمممك فممم   امممت   فا اث مممم فكمممز ا يل  مممت  األفسضقممم   علنمممتح عممم   اممم فضامممالةي  ايا  مممتي 

 عو ممممسا   كمممم ي ايمممم ضاقساخ  اي زمممم  عةممممم أ ا ممممت ايا  ممممتي فضو مممم و األفسضقمممم  يل  ممممت  ايالأن امممم 

 ايا  ممممتيفض قمممي و فنمممةا ت اد  ممممس ف االزتاةمممت أفسضق مممتاياالا ةمممت فمممم   ايقتيضمممت أ مممم افوت يال ق مممم أنتنممم ت

 عةممممايقمممتة   فاياممملم اي ضاقساخ مممت ثقتفمممت يغمممس  ايامممبل أفضمممل  شمممأ  األفسضقممم  او  مممت أعضمممتح  ايممم ف 

 فعقممممم ي ايلاس دضمممممت اي ضاقساخ مممممتف   ايقمممممتن   فنممممم ت    نمممممال يضتايف   ف ممممم تفت ندضيمممممت انال.ت مممممتح

 .فغ س ت   ايشبتب ف از     ايجوا       فايااتفا  اإلنات 

 

 عمممتم فممم  ايا  مممتي اعالامممت أنمممي   فاوممم   تاي  تعيممم عممم  ت يةا   مممتفوضاليممم اياوالي مممت سة سفأعس مممل ايممم

 فاعالممممسام  فاياشممممتي ت ايمممم ضاقساخ  اي زمممم  ثقتفممممت   ا ممممم فمممم  ازتنمممم  فقمممم  نممممجةل ايقممممتي   3603

 .ايقتن   فن ت   فاي  ايت فاي نال يضت اإلنات  عق ي

 

ع ممممت  ت ممممل اياممممسأ   اي  ممممد ايمممم ضاقساخ    نمممم ئ فمممم  نجتعممممتحاضضممممت   األفسضق ممممت ايقممممتي   اممممت عققممممل

 فعممملف و فاي زممم  فايا تنممم ت اونال.ت  مممت عاة ت ومممت فممم  ا  يضمممت  فيا االداضممم   شمممزل  ة ممم  ايشمممبتبف

 اياونامممممتح   دضمممممد فممممم  نجتعمممممتح   ق مممممم ايا  مممممتي فممممم  األخمممممسا  ايممممم ف    اكمممممل  ايمممممك  عةمممممم

 ايق ممممت   مممم ياح ف  دضممممد   اونال.ت ممممتح  اي ااممممالقةت إل   ئممممتح  نشممممتح ايممممك فمممم   اممممت اي ضاقساخ ممممت

 .فايش تف ت ايااتحيت آي تح فاوناتح ايقضتة 

 

 تي جد ممم اوفسضقممم  او  مممت  ا   ممم تي تفوضاليممم اياوالي مممتأ مممسح ايسة امممت    اإلنجمممتياح  يممم   ن ال مممل   وامممت

 فالممس  إلختيممت  تي نممال ي اياللعمم  ايممك فمم   اممت    اقيممي  أفسضق ممت دا  مم و ايمم   ايمم ضاقساخ  اي زمم فمم  

 ةاممممم اخو   اياشمممممتي ت اياو. ضمممممت يف   فاياممممم ن  ايا تنممممم  اي  مممممد ص ف قةممممم   مممممتغة  اياوتكممممم  
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 اإلناممممت  عقمممم ي فاناليت ممممتح  فايممممسأ  ايال ب ممممس عسضممممت فاناليت ممممتح اونال.ت ممممتح  نالممممتة   بمممم   فيفمممم 

 اإلعمممملم  فنممممتةل او ممممتح عةممممم اي  مممم   فممممس  فا  ف ضممممت ايال امممم    فاوعالجممممتي فاوعالقممممتوح

 امم    مم  ايال مم ضتح  مم  أ   ف ممي  ممك و ااممتو فغ س ممت   اإلنالسنممل  يممم ي كمم  ايق مم   ايقاممسضت عةممم ا

 فاياامممتفا  ايشمممتاةت  ايشممم ب ت فاياشمممتي ت ايا  شمممت  نمممبل   اممم   اممم  - اي ضاقساخ مممت فعممم     ق مممم

 فممم  فايشممم  ب اإلنامممت  عقممم ي عامممت   شمممزل ا ا  مممت   ئمممت ف ممم ف س ايشمممبتب ف ازممم   ايجواممم     ممم  

 .ايقتي 

 

ت يةا   مممم ت ايمممم ف  اوخممممسا  اي اتن ممممت فاي شممممسض  فمممم  ايا  ممممتي فوضاليمممم اياوالي ممممت تسة اممممف يومممم  اي

 فايجداةمممس   ايقامممس قمممدي   ا شممملاي نتا ب مممت اوفسضقممم  ية ضاقساخ مممت فاي زممم  فاونال.ت مممتح   فختكمممت 

    مممئ يممم  ايالممم  األعضمممتح ايممم ف   ع  مممف ايا  مممتي   يممممايالممم  انضمممال  األعضمممتح ايممم ف  أعممم     نيمممت

ايممم   ضشمممزل ايممم  س   ايالمممتيض.  اي مممتم  ممم ا خمممل   ممم يك يق مممتم   يمممم ا ا  مممتياي عةمممم   ممم   يتف  ممم

  قممممتيضس  قمممم م أ  اياقممممسي امممم  ايالمممم   ف األخممممسا  ايمممم ف   شممممجئ نيممممتاي ت ممممس  وعالاممممت  و فأ ممممتفل أ

  قممم ض   عةمممم ا  مممتياي فممم  ايممم اي   ايابمممت   الو  ممم اال.ممم   ياي فايالشمممسض  ت اإل ايضمممت ايالممم ا  س  شمممأ   سضمممت 

 .اوفسضق  او  ت  ا    ت  يم  قتيضس ت

 

 

 يةادض  ا  ايا ة اتح   ضسقم او  ت  عةم:

ا  ئ ايزالسفن :   union.org-DIC@african سض  ايزالسفن :  –ا    ت او  ت  اوفسضق   –  اي  اوعلم فاو  ت  

www.au.int – ث    تو – ت أ ضس أ ت  

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف س   ا: 

  https://twitter.com/_AfricanUnion  ضالس:

  https://www.youtube.com/AUCommissionض    ب:

 

 http://www.au.int : للمزيد على
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