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علمممئ س مممضي  االتمممضا فريقممممو ف فقي مممد،  اللممم  ف مممد  ق ممم ،   لممم   :8102ينسسساير  3 –أديسسسس أبابسسسا 

 ممممال فاقمممالفو  فاتمممد ينشممم  فمممد أضرىملمممم ي الفنمممو غومممقي فمممد    السيممما فا ال  مممال فا ي  قف ضممما ، فمممد 

. ييألممممخ الرسممممم ق فممممد ف سيفح ومممممش يلممممى فاقممممالفو ،  ىمممم وف  علمممم  تممممقيس  7132ويسمممم  ق  13

 غثرممممل ممما  م ممم  نمممالف  فاىمممق ا  ف ت مأمممم ضط فاضمممالل علممم  غد فلمممتر فا بضمممق  ترملممم  ال مممال  غي يسمممل

 غوفل يف  مي م،  قضث يتق ل  قي  ال هذه ف فشمش فا سؤياضا عا ففشما ئ. 

 

ييقممممث س ممممضي فا االتممممضا أمفمممما غوممممقمن فا  مممملقا فا ال  ممممالاضضا علمممم    مسلمممما غن مممم  نمممم س  مممما 

 ضم ممم  نممم  يامممنئ فاالتمممو. يى  يىممضق ىاممم  فرياممم  فاسضملمممد تمم ط فاممراي يفر ترمممم  عمما غد غع ممممش غي 

ومممش عىممضا سغس فاسممرا فا  يمم  ، فه ممل يمم عالهئ ىامم  فاش ممل  شممم  مما غ ممل ى ممقفل فر ترم ممم  فا  ممقس 

، فمممد ى ممممس فا ممم يش فا  رمممد فامممذد غعلرتمممل فال رممما فر ترم ضممما فاال رضممما 7132ى قفؤهمممم فمممد ويسممم  ق 

 د فا لتالس.فا ست لا ييف م األح ما  ف  فا لا ف

 

  وموممما علممم  تمممقيس  يراضمممذ يممم ف ضق  رممممل فا  ممما، يف مممم امممر  يسيح فريامممم  فاسضملمممد ييىممم و   مممالس

السمممرا فا  يممم  ، يفحتمممقفا فاق مممال  يفاققيمممم  ف لملمممضا فاتمممد ي ال مممم فا لمممتالس،  ممما غ مممل ي ض ممما  ض ممما 

  قفل ف ترم م  حق  يفامفا ي  ي ا.إل الفيضا 

 
 

 يرجى االتصال: للمزيد من المعلومات ،

 النممممو فا تقي ممممد    union.org-DIC@african قيمممم  فا تقي ممممد   - االتممممضا فريقمممممو ف فقي ممممد  -ىوفس  فإلعممممما يفري مممممش 

www.au.int  

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفضي  الك  

  https://twitter.com/_AfricanUnionياليتق 

  tube.com/AUCommissionhttps://www.youياليضالن 

 http://www.au.int ال  ي  عل   
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