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تننننندارة الشؤةل انننننديةةلمفوضنننننتاادةاالفرينننننادةلمترنننننتاةلمقتااننننن ة ةل الننننندتالتةل  نننننت  ة  فوضنننننتااا ة

قننن ة نننتمار ةاادانننتةلمتنننورل اد ةترننن ةة7112ننننرقال تةة4  ننن ةة1لألقنننتاااا ةل ننند ةا انننرةقننن ةل فونننتؤة ننن ة

ل  رانننرة ننن ةةيجنننراكنننتةةل نننرلق ةيشلاةلهوانننتشةرننندلةل اننن تشة".ةيتشة"ل دالنننرةيل  الت ننندةيمنننرةةل ال نننتيلؤشننن 

ل دالنننرةل  ن نننا ة   نننمةقنننتدةل  النننلةيل رنننرة ننن ة يجننن ةمنننرةةةاننندل ال نننت لةل  ت اننندةاانننوةة  نننور ةينرم

ة.لمفت ارةق ة قتاااتاا ةل   رلةةيق ةل ال تيلؤة

 

 ننن ةيننن  ة الاةل دالنننر ةانننر نة قتااانننتةتوالوننن ةادالنننرةلفوضنننتا ةا نننرةمانننرا ةنل يالتنادانننتنةيل و ننن اداتن ةي

فنننر ةي  نننوالت.ةي دننندة ة ننن ةلأل فاننند ةت نننتشحةل دالنننرةقننن ةكتقننندة نرنننتاةل انننتشؤ ةيشننن رنةل  يانننتة ننن ة

قننن ةل الت ننندة دننندةمنننتةةة5  نننرلةل دالنننرةنرنننرةا نننتة ورتننن ةيفنننرةل   نننرلةة  نننرمنةنالنننرةتننندرادة  ايجننند.ة

ة.شكرالةق ةناتط تةلمفوضتا  ةاادالتةش رنة دتطمة هت ةلن فتيتة يةة7111

 

تنننواتةلمفوضنننتاةل  نننت ال ةاتن انننتشة تننن تشةل  ننن  ةلألتتتنننادةيل ةتفننند ةيت نننتطدةفةنننتم ةل ضننندتمتنة انننرة

نرننننرةل دالننننرةةل ضنننناد ل وررا انننندةيل وانننناارةقنننن ةلمفوضننننتاةل ضنننناد  ةي مننننتاؤةل وننننرلنةةقنننن ةلمفوضننننتاة

تاانننت ةي ننن ةل الورفننن ة ةةاو نننتق ةل الرجننن ةنرنننرةلمتنننو  ك.ةي ننن ةا ننن  ةمةاننن للةل دالنننرةقننن ة قتااانننتة ا 

 ةةتاننننلةلاضننننت ةي نننن ةل الورفنننن ة ةم نننن ةل ال ننننور ةل  ننننت ال ةة٪4.4 اتشننننندةاورف ننننتنةت  ننننتةة٪4اد نننن دة

ةنالرل. قتاااتةجدربةل ضرتلاةل   ت ة  ة تتحةل الدتطمة

 

اننت تارة نن ةا نن  ةمةارجننرةا اننلةم نن ةلن فننتسة يجنن ةمننرةةل ال ننتيلؤةهنن لةقوننتؤةل دالننرةل التتفنن .ةيفننرة

ن ضنننننت ةة7111  ننننن ةة7111هننننن لةل فونننننتؤة ننننن ةة1.40  ننننن ةة1.47 ننننن ةة GINIنةلشتفننننن ة دشنننننت

 ة ةيتانننن ةتننننودة ننن ة اننننلةماننننتؤةا ننننرلةةت نننتن ة نننن ةااننننتبةل ال ننننتيلؤةقنننن ة7117ل ودالاننندةلمقتاانننن  ة

 قتاااننت.ةي ننرةا نن ة  ننرلةل دالننرةل ال رننرقةالمالننت ة  فاننتلاةيشننت  ةاالننتةقانن ةل  فتانند.ةات يننتقدة  نن ةا نن  ة

تدةمالنننلة   النننتلةل ينننتقاا ة ننن ةل  نننراةل الو لانننرة ننن ةل انننر ةل  ت  ننند ة نننرةانننداةل دالنننرة  ننن ة ا نننتاةقننن

يات ونننت  ةق دنننتكةاتجننندة تتننندة  ننن ةتر انننلة ضنننتاشةل دالنننرةيايلقننن ةمنننرةةل ال نننتيلؤ ةيتررانننرةل  اتتنننتنة

ة.ل و ةتدا ة   ةترنا ة قضلة ال لاتةل دالر

 

تننناتلةل اانننراةل ضننناادةل الفتييننندةم ننن ةل الا لناننندةل رطداننند ةقنننمةةجالننن ةلأل نننرللةل  را ننندة والرانننلةيقننن ة

ة  ننننرشل ةةت و ننننتل دالننننرةل ال ننننورلةةيت ضنننناىةل الننننرلشاةم نننن ةل درننننرةلأل يننننلةاننننا ةل  ننننتل  ةيل اةتمننننتنة

  ننن ة  انننرة ننن ةلمتو انننت .ةياننندا ةل وفنننتينةل  نننت  ةقننن ة يجننن ةمنننرةةل ال نننتيلؤة  ننن ةهفننن ةةارتجننند

م نننن ةل فانننتة نننن ةهننن لة متفننندةلمتننننويالتشلنةل الروال ننندة  ف ننننتنةل الرتي ننندةيل ضنننن افد.ةل دالنننرةيرانننتش ة

ياال نن ة ةةانندا ةل رننرة نن ة يجنن ةمننرةةل ال ننتيلؤةالهننلةل   ننرلةةيقاالننتةااد ننتة  نن ةناننتاؤةل دالننرةيترااننمة

ل ال وال نننتنةل  تا ننندةيلمتنننواتلش.ةياو نننا ة   ننن ةتنة ةةتونننرهلةمننن ةطتانننمةييننن ةيتد نننامةتاتتنننتنة

د ةاالننننتةقنننن ةا نننن ةتاتتننننتنة مننننتاؤةل ورنانننن ة نننن ةهنننن لةل ضننننتل  ةيلمتننننو رلةةنارانننندةي ت انننندةق ت نننن
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 ةم ننن ةتراانننمةرننندلة7104ل الدضننن ة فرل نننرةل دالنننر.ةيا النننلةلمترنننتاةلألقتااننن  ة ننن ةهننن لةهةننندةمنننتةة

ل  ننننر ة نننن ةهنننن لة رلانننن دة شننننتلكةل ننننريلةلألمضننننتاةقنننن ةيينننن ةلتننننوتلتا اتنةيتاتتننننتنة  دالننننرة

ة.مرةةل ال تيلؤل ات لةل د ةارقتةل رقت  ةياا لة  ة يج ة

 

ةت ةمتييننننةشنننن رنااننننواللةل النننندتالتةم نننن ةمننننراة نننن ةل    ننننتنةل  ت نننندةيل    ننننتنةل الرلنانننندة ةل ونننن ة

ي دتفانننننتنة   نننننتايا ةلألقنننننتاااا ةل  نننننتشنا ةيانننننتن  ةل  اتتنننننتنةيل   نننننتنةل فتم ننننندةلمفوضنننننتاادة

ة.ي الي  ةل الداالتنةل نالت ادةل الو راؤةلألطتل 

 

اواننننتشاة  اتكننننت ةل نننند ةفننننرةةمتيننننت ةاننننرلةشنننن تشةي نننن ةاننننا ةل الورننننراا ةل ت ا ننننا ةل  تيق ننننرشةش

ل الننندتالت ةي شنننتشةل ننن ةلةةلقتااانننتةترونننتاةل ننن ةادنننتاةاننندتمتنةفنننتاشؤةم ننن ةل الدتق ننند ةاتمينننتقدةل ننن ة

ادنننتاةم فنننتنةرت ننندةقننن ة  نننتلةل وضننندا .ةكالنننتةشنننراةم ننن ةينننتيشؤة ةةا نننرةلألقتشفننندةا نننرمة   نننمة

ة.ت تلةفاالدةكت  دةاو ةت وفارةل اتشؤة  ة رلشارتةل غداد

 

يقننن ةل رفننن ةنف ننن  ةتنننالر ةل    نننتنةل الرلناننندةانننمجتلاة  انننرة ننن ةل ور انننلةل  الانننمةيل فدننن ة النننتة ا ة

.ةيفننننرة  دنننن ةل الرليننننا ة7112  نننن ة دتفاننننتنة فضنننن دةاننننرلةل اضننننتاتةلمتننننوتلتا ادة النننندتالتةمننننتةة

ل فتماننندة نننن ة جننننتلاة  الرمنننندةيلتنننن دة نننن ةل الدتفاننننتنةااننننوةةل دالننننرةيل  الت نننندةيمننننرةةل ال ننننتيلؤةقنننن ة

ة.رةشؤ ةفاالدة ضد ةل  اتتتن قتاااتةيتر ا

 

يتانننناللة  تجننننتنةل النننندتالتةتاتاننننتةل النننندتالتةل نننند ةا  ننننىةل دوننننت  ةل ت ا ننننادةيشتننننت لةل  اتتننننتنة

ةيفننننت  قضنننن ةمنننن ة ةةل ت ا نننناد نننن ة يشللةل النننندتالتةيل  ةنننن ةةل ال و  ضنننندل ت ا ننننادةالنةل ضنننن دة

ةل الانننتمناوضنننال ة كينننتة ة و ت نننلةيل ودالاننندةقننن ة قتااانننتةلة   ننند ننن ةل الننندتالتةقننن ةشننن لة   نننرةهنننتدة

ةارراننننت ةداننننتةاةل ننند ةل رفننننت  لاو نننتشلة نننن ةاانننوةل  اتتنننندةيلألرالانننندةل وانننغا اد ةاالننننتةقنننن ةا ننن ةكوننننتبة

تة ااننننتة فانننرلةقنننن ةيينننن ةل  اتتننننتن ةاننننرةقنننن ةترراننننرةةرنننند ةل الداننننرشؤةل ال ايجنننندةانننن ةيت   ونننتشؤ.ة

ة.لألي راتنةل نالت اد

ة
 

 حول المؤتمر ، يرجى االتصال:   للحصول على مزيد من المعلومات

 

ةكتن ة ةتاد ةيلألن دةجدا ت ة ا تن ة تتال ت ةل  وتين :ة–ا. ة251-11-6373 552 رتت :ة- union.org-LiganeS@africa اتار

  ااراات.ة– اا ة اتاتةة3243د.ةبةة– فريادةلمترتاةلمقتاا ةة–ة0249 551-11-251 +قتك :ة

ة

 لالستفسارات االعالمية وطلبات المقابالت ، يرجى االتصال: 

 

ةunion.org-yamboue@africaةاتارةل  وتين :ة–ش ا ةف رةلمم ةة–ل  ارؤةلتواتةلنلةتتن رة

 

 رفننننننننن ةل  وتينننننننننن :ةةةunion.org-DIC@africanاتانننننننننرةل  وتينننننننننن :ةة- فرينننننننننادةلمترنننننننننتاةلألقتااننننننننن ةة- الشؤةل مننننننننن ةةيلمتضنننننننننتلة

www.au.intة اارااتة– اا ة اتاتةة

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionقا ةارك:ة

ة https://twitter.com/_AfricanUnionتراوت:

  https://www.youtube.com/AUCommissionارتارب:

ةhttp://www.au.intة  ال ارةم  :ة

ة

ة
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