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عقددددددد   :5102يوليسسسسسسسو  52 –إثيوبيسسسسسسسا  –أديسسسسسسس  أبابسسسسسسسا 

مكتدددل الة اددد  اللايددد  المت   ددد  هيئددد  ل لاالجتمددداأل ا  

 البايدددد  الت تيدددد  االدةيميدددد       االدةيميدددد  حددددلل الاقدددد  

التابعدددد  لد  ددددا  ا ليوقدددد   اليددددل     الطاددددد   الةددددياح 

  لددد  مقدددي اال  دددا  ا ليوقددد  لددد    وددد  5102ولليدددل  52

 . بابا   ثيلبيا

 

الدددد ةتلما  مدددداي   بددددل الودددد    ملددددل  اال  ددددا  االليوقدددد  

بييام ددددا   الدددد  مللضددددي  اال  ددددا  االليوقدددد      يدددد لةبايدددد  الت تيدددد   الطاددددد    هةدددديح لدددد  ةةمتهددددا التيحيب

شدددامد لددد  م ددداالح الاقددد   الطادددد   الةدددياح   البايددد  الت تيددد د  اضدددال  ىا  ا ددد ا  اال  دددا  الي يةدددي  لددد  

مددددل  دددددل    ليوقيددددا ةدددديون االيدددد ماي  التاميدددد  االجتماعيدددد   االدت ددددا و   لدددد    تمثدددد  دددد ق القطاعدددداح 

اال  ددددا  االليوقدددد    جادددد ا عزوددددز الت دددداما بدددديل الدددد  ل االليوقيدددد   االفددددتثماماح عبددددي ال دددد    لدددد  ا ددددام 

 ىد5102

 

  لددد  5102  جاددد ابعدددل البددديامي الي يةدددي  هاح ا  للوددد   الميدددامون الي يةدددي  لددد  الملدددل     بددديالح

مددددل المتلدددددن    ال دددد   يدددد  م   م دددداالح الطاددددد   الاقدددد    كالللجيددددا المعةلمدددداح  اال  دددداالح  الةددددياح 

 البددديامي قلددد   ددد  المتضدددما المكتدددل الدددلالامد الت ددد واح الي يةدددي  التددد    ددد  مدددل   قيددد  ا  ددد ا   وعدددالي

 .لةقاما   غيي ا  الهام

 

 عم ال هددددل  الياميدددد  ةلدددد   عبئدددد  بددددالمكتددددل  مددددل المتلدددددن    وقددددل   ضددددال  ىعةدددد   جدددد  ال  ددددل   

جاددد ا الميدددامون الي يةدددي    ضدددملميدددامون البايددد  الت تيددد  المدددلام  مدددل القطددداعيل العدددا   ال دددا  لتاليددد  

لبييددامي اال  ددا  االليوقددد   بمددا لدد  هلددا الميددامون الم مجدد  لدد  ة دددام  طدد  العمدد  هاح ا  للودد    5102

الملدددل   وضدددا ةلددد  عددد   امتثدددال الددد  ل ا عضدددا  لةيافددداح اال  دددا   حىد   شددداملتاميددد  البايددد  الت تيددد 

 .بها اا ليوق     يق االفتيا ي ي   القايليي     بط  التزامه
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لدددد  ةةمتدددد   ثادددد   الوددددي الاقدددد  لدددد   لغددددل    الةددددي  يياةددددا  غاللددددا   م ددددي  الة ادددد  اللايدددد  المت   دددد 

مددددل الضددددي مد    كلمدددداح الدددد ول م  ا  يدددد  عةدددد  مرودددد  مرفددددا  الدددد  ل  ال  مددددا  االجتمدددداألااللتتاحيدددد  

 هلدددا لددد عم جهدددل  االليوقددد    التاظيمددد  لد  دددا   الهيكددد  الماافدددل ةييدددا  ل دددا  لايددد  مت   ددد   كمددد  

 .االدت ا      اإلدةيم  ل  الب ث عل التملو  الدال  الدت ا اح القطاعاح الم تةل 

 

ياً ةلددد     ىم تةدددا الاقدددا  الم مجددد   ل دددئ م دددي  الة اددد    دددم القضددداوا التددد  فيااديدددها االجتمددداأل   ميدددي

ةما ا دا  ادددا ةلددد  ةجددديا اح  معال تهدددا لتيجمددد التددد  شددديعاا لددد  عةددد  جددد  ل االعمدددال  عدددالي الت ددد واح 

 د ىت لل القامالمةملف    مل  ج  ةعطا  ال م مةملس 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المت   ددد  حدددلل الاقددد   البايددد  مكتدددل الة اددد  اللايددد  هيئددد  االجتمددداأل ا  ل لعةددد  مددد ن ودددلميل  فدددياظي 

مددددل   لدددد   طددددط العمدددد  االفددددتيا ي ي   التيدددد يةي   الت تيدددد  االدةيميدددد       االدةيميدددد   الطاددددد   الةددددياح 

عمدددد   ط ةعددددد    طدددد( EX.CL/Dec.970) جدددد   اليدددد  ددددديام الم ةدددد  التاليدددد د لد  ددددا  ا ليوقدددد  

 د5102ل  للم    لغل  ل  مامس   الت   م اعتما  ا الة ا  

 

 ال كلمددداح  الددد  ل   وعتمددد   قيوددديق الددد د فددديق   ةلددد  مرفدددا  لولليددد  50فدددي تتم االجتمددداأل ا  ل لددد  

 د القا م دل دمتهم 

 

 حول اللجان الفنية المتخصصة

 

ً    الت   يك  جهاالاً   ييئ  الة ا  اللاي  المت     ً   قايا مل معا  ا  52بملجل الما ا    لد  ا  ا ليوق   اما

الة ا  ال ماع  االدت ا و  ا ليوقي  )معا  ا  بلجا(د  من   لل ماظم  اللح ا االليوقي  ال  اال  ا  االليوق    م يق  

 القايل  التأفية  لد  ا  االليوق دمل  00ال   01بملجل الملا  مل  اللاي  المت    
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مل  ج   لليي   عا   اللثي  من م تةا ة اماح مللضي  اال  ا  ا ليوق   مل المتلدن     عم    ق الة ا  بالت

وتعيل عة  الة ا  اوضاَ لعم  الم ة  التالي د لد  ا  ا ليوق د ةما   م  دح م م ف  ل  م االح     ها 

 اإلدةيمي دمص   الي  بيامي التامي  مل جايل مللضي  اال  ا  ا ليوق   الم ملعاح االدت ا و  الميامة  ل  

 

 ميا حتميا  بالاظي ةل  اله   العا  المتمث  ل  التع ي  ة ا  اللاي  المت     و بح التالي  المبكي ل باا ا عةي    

اال  ا  مؤ مي  ا د    قيقا له ق ال او   اعتم بالتكام  القامد  ا  مي  المعةق  عة  التالي  اللعال لبيامي  ميامون اال  

ل ا  لاي  ال الي    ةييا   عا ا  يكي  الة ا  اللاي  المت    إل( Assembly/AU/Dec.227 (XII)) القيام

 دعاميلميا ة  الة ا    تمن الاق   الباي  الت تي  االدةيمي       االدةيمي   الطاد   الةياح د  حلل  مت    

 

 

 

  للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال على:

 

ملدددددددن   union.org-DIC@africanبيودددددد  الكتي يدددددد    –مللضددددددي  اال  ددددددا  االليوقدددددد   –  ددددددال ة اما االعددددددد   اال

 ةثيلبياد –  و   بابا   www.au.intالكتي ي   

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionلي  بلك  

  https://twitter.com/_AfricanUnion لوتي 

  https://www.youtube.com/AUCommissionول يلب 

 

  http://www.au.int    للمزيد على
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