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مفوضية االتحاد االفريقي تستضيف النسخة االفريقية من حفل الموضة االفريقية لعام 
7102 

 

انطلقققفل اقققضلااالفرقققةلاليوم فقققةلاافقققف.ليققق ل  مققق ل    ققق  ل: 8102سسسسبر ب   82 –إثيوايسسس   –أديسسسب أا اسسس  

وتالققققنلاا اققققعةلااوا لققققةلةققققرل اققققضلااالفرققققةلاليوم فققققةليقققق ل  قققق  لاا ققققوا ةل ققققفرلةافرققققفةلالت قققق  ل

اليوم ققق لوة  القققةلااففناقققلفلونقققو ةلافيف قققي يلافالفوفقققيلاا فيفومقققة لوتال قققضلاا قققي لااو فاققق لا اقققضل

ا ققققوورلقيوم فقققق لةققققرل قققق  لةيقققق  لااالفرققققةلااالفرققققةلاليوم فققققةليقققق لت  فققققفلت الفققققةل فللفققققةلو لققققفلا

لال ياع  

ل

ملقققققو ل اقققققضلااالفرقققققةلاليوم فقققققةل ي قققققضلااالحقققققالالفرليلوة ويققققق لاق  مقققققةلواا    ققققق لواا لققققق ل

وااال  فققق الواايالققق  لوة ويققق يلاا قققلوليققق لايوم فققق ل اقققيلاااقققفهلاال االفقققة لوالققق لتلقققف ل ققق  لااال ويققق يل

ي ليلو  لمقققونل نو   ققق ليققق ل يوم فققق لةؤ لقققةلالال ققق   ةيلميققق ل  لتلقققف لتلقققةلااال ويققق يلة لفقققةلااالحققق

ل أي ضلااالال  س يلاال االفة 

ل

لوم ي ل اضلااالفرةلاليوم فةل ايلت  ففلاق يا لااو افةل  سوعيا.لةي  لااالفرةل فسفلةل اي:ل

ل

 ققق للااياقققف لةقققرل ققق  ل لقققفلااويققق  رلاا قققورلواا قققوا  يل قققفرلاالققق ةلفرليققق لةيققق  لااالفرقققةل  

 ي ل  يةل ن  للاا   رلاقيوم فة 

 بلانوبققق  لاالققق انل اقققيلاا قققواللاا  ققق ي لوااالو قققفيليققق ل يوم فققق لااوققق لماللقققرلاسول ققق ي  ل ل ةقققضل ققق 

 ة ازلال الفلالقوح  يلال وال ع لاح  عةلااال   /لااغز لواا افجلي لاا   ر 

 تفسقققفمل ةل نفققق يلةيققق  لااالفرقققةل قققأ ارلاالل ي قققةلااا قققوليققق ل يوم فققق لةقققرل ققق  ل لقققفلاا قققوورل

يققق لةعولقققنلااال قققرليققق لةيققق  لااالفرقققةليلةقققرل ققق  لااوقققي م لعبقققولتاللقققفرلاا اققق للواا قققب بل

و طقققنل  ققق للاا قققي ايلوو إلاالالقققضلو ن ققق للاا قققو  يلااالوفسطة/ااحقققغفورلو  اوققق ا ل عقققنل

يلو  ققققيا لاقةقققققنلااالو ققققيرلالو الفقققققةل3602و ققققيو ل عالققققق  ل   ققققيرلالت ققققق  لاقيوم قققق لالققققق .ل

 ااالاوياةة 

  تققفيولااال مققفرلةققرليققو لاالالققضللت  فققفلالعوالقق  لعلققيلااقق ايل فققلل  ل قق  لااالبقق   رلسققف

يقققق ل  يققققةل ن قققق للاا قققق  رلالعف  ققققةليلوااالققققيمومرلا  ققققياعفرليلوةحققققالال لالاباققققةيلع  رقققق يل

الزمقققق ليلواا ف  ققققةلوةحققققف يلالزمقققق لليلواالوقققق بيلوةحققققالال لاا ققققلويلاااللفقققق الااا قققق نفرل

 ااخ 

 ب بلا سققق  .ليققق لت  فقققفلاااققق .لوالسقققو وا لااالطلقققف فرليققق لق  ت ققق لةقققرل ققق  ل نقققوا لاا ققق

   لضل مي   ل ال لذ ول ع  للو لفليو لعالضليلو

 ةفاصقققققلةلتطقققققفمولالقوحققققق  ايلاقيوم فقققققةلةقققققرل ققققق  لتفسقققققفملااالفرقققققةلو سقققققلفبلاا فققققق رل

لاليوم فةلي لااافهلالوع مةلاال االفة 
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اسو قق يةلاا اققعةلاليوم فققةلا اققضلااالفرققةلاليوم فقققةل قق الاالقق .ليققيلة ققولالت قق  لاليوم ققيليقققيللنتالقق

و ققفلم ققلضلعقق  رل و ل ققيللا اققضلااالفرققةلاليوم فققةليقق لاالقق .ليلوسققفونل ق ةققةلاا اققعةللا مقق لا   قق لي

لاال االفةلي ل   م  

ل

 ققققق  ل اقققققضلااالفرقققققةلاليوم فقققققةليلسقققققو  .لاا القققققةلاا  نفقققققةلقعالققققق  لااوي  مقققققةلالالفرقققققةلاقيوم فقققققةليل

وسققققفو يلل  ا ققققق ل بقققققواللااالفرققققةلااقققققيواففر لوسقققققفلف لنققققل  لقالقققققةل ققققق الاالقققق .ل  لقققققفلاا قققققوورل

لقوح  م يلاليوم فةلةرل   لةي ا  لا زم للوااال   لواا افج  ا 

ل

لوسوو  و لاا الةلاا  نفةلاألعال  لااوي  مةلالالفرةلاليوم فةلاا   م لااو افة:

ل

 ااال ققق  ضلااوققق لمفا   ققق لاالققق ةلف ليققق لةيققق  لصققق  عةلااال  ققق لةقققرلةعولقققنل ن ققق للاا ققق  رل

   ي ل مي  ل لف لا ن 

 صققق  عةلااال  ققق لةالققق لسقققففيولاال فقققولةقققرليقققو لاالالقققضليققق ل  يقققةلتطقققفمولااب قققيلااو وفقققةليققق ل

  ن  للاا   ر لو

 لققققفلاااققققو لالالال  سققققفرليقققق ل الفققققمل ن قققق للاا قققق  رلالفصققققف ل اققققيلاااققققفهلاال االفققققةليلةالقققق ل 

لسفي بلاالال يلاق  بفةل ايل يوم  

ل

وسقققفو يللعقققرللااالو قققيللااو فاققق ل ققق الاالققق .ل قققفلاسو ققق  يلاقزمققق للاا ققق فوليلاااقققفيلانطقققف ل مقققضلي

 قققف ل فقققملاقزمققق للاقيوم فقققةل  يققق  ليققق لاااقققفهلل٪066 افقققضلعاللققق لل-  ي قققضلااالال  سققق يلالوحقققيمول

لاال االفة  

ل

 الققق لسقققف  .لةلقققو لالال  ققق لوا  ااقققفا ايلةقققرلقبقققضلااقققيو لااال ققق   ة لوسقققفل يل ققق الال والققق يليققق ل

ل  فلةافرفةلالت   لاقيوم   

ل

 

لة    يلالال و :

 

 لققيال يوم فقق  لل02ةحققالال لةققرلل02يقق ل قق  م يلت ققيمنلل3602ا اققضلااالفرققةلاليوم فققةليقق لعقق .لنقق يلاليووقق  لااوسققال ل

 لقققيالل36ةحقققالال لةقققرلل36 لقققيال يوم فققق  لورقققنلاا قققيللاالققق .لااال رققق لل01ةحقققالال لةقققرلل01يلنققق   ل3602ويققق لعققق .ل

ماو قققفا  لالت قققق  للاا اقققعوفرلاقيوم فقققةلواال االفقققةلوااوققق :ل يوم فققق  لومققق  نل اقققضلااالفرقققةلاليوم فقققةليلققق افوفرلسقققق فم 

 اقيوم  لع  رلي ل  م ل     لوااففنالفلي ل   م لعليلااوفاا  

 

يقق لة ققولالت قق  لاقيوم قق ليقق ل  مقق ل    قق ليقق لاااوققورلةققرلل3601سققول يلاا اققعةلاقيوم فققةلةققرل اققضلااالفرققةلاليوم فققةل

 لوسققققف ي.ل اققققضل3601نققققفيالبولل32 لوسققققوونل ق ةققققةلاا اققققعةلاال االفققققةليقققق ل قققق  م ليقققق ل3601سققققبوالبولل32 اققققيلل32

ااقققيو ل ع ققق للالت ققق  لاقيوم ققق  ليققق لاالققق .لااال رققق يلتقققنلل01ةحقققالالفرلةقققرل   قققولةقققرلل3601ااالفرقققةلاليوم فقققةل

ل ليال يوم ف  ل02ت يمنلةحالالفرلةرل

 
###  
GAAK  
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  لل زيد من ال علوم ت ، ي جى االتص ل على:

ةفقققققملاالووونقققق :لللunion.org-DIC@african ومققققيلاالووونقققق :لل–ةافرققققفةلالت قققق  لاليوم قققق لل–  ا رلالعقققق .لوالتحقققق  ل

www.au.intل ثفف ف  ل–  م ل     للل

 ت اعون  على:

لps://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionhttيف ل ف :ل

  https://twitter.com/_AfricanUnionتفموو:

ل https://www.youtube.com/AUCommissionمفتففب:

للhttp://www.au.intل:لللل زيد على
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