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بددداج ااع ددداب  دددا التددد  ال دددي االتاددداد امسائلدددج اينا دددا  ددد ل   دددا   اي   ددد    :8172ينسسساير  71 -أديسسسب أبابسسسا 

، سددج  لددا االتادداد امسائلددج سددج جدئددو جبابددا باال  ب ددا  ئنلددا االاع ددداب 8172ئ ددائا  71رسدد  ا اي دد م امربنددا  

تادددع  دددنار ص االفعصدددار سدددج  :اسادددي ايم دددادق فلدددو   دددعاام يعال دددي اي  ددداواة بددد   اي   ددد   وت :ددد   اي ددداجة 

جسائل دداص  تدداجج االاع دداب اي دد اة  ددداعا ج  ددا ام دد   عتددا ل، ويئدداة ام دد  وايع   ددي االاع اع ددي سددج  سددج

ا ل رئددددي اي دددد دا ، و لددددار ل نددددي  :عددددخ اي   ددددي ايم  ددددي اي عوصصددددي اي ن  ددددي ب  ددددا   اي   دددد   وت :دددد   

 .اي اجة

 

   اتددددا سددددا ا  ي ددددم اة إيدددد  االاع دددداب ، ا ا ددددا،  لددددج  سدددد  س  م ضدددد ي االتادددداد االسائلددددجر دددد و  ي  ث دددد

ب م ضددد ي االتاددداد االسائلدددج جندددا  ع ددد  ج  ااع اعدددا   دددا التددد  ال دددي   مددد ل ايددددسو  اي  اسددد ي س  ددد  ا

س اسددددا  االتادددداد وتددددد:   ينتددددع دورا لا ددددا سددددج ايعدددد ال ا ع دددد  االتادددداد االسائلددددج  دددد ل   ددددا   اي   دددد   

  امسائلج اي عن لي باي  اواة ب   اي      وت :   اي اجة

 

ط  دددي اينلدددا الاع ددداب  دددا التددد  ايل دددي  ددد ل   دددا   اي   ددد   ، س  ددد  ا، بايا  دددي اي  ئ دددي اي دددم اة  وج ددداد 

 دد    صددي اي  ع ددن اي ددافج إيدد    صددي  ددا التدد  ايل ددي  دد ل   ددا   اي   دد    ااع ددابتادد ل ج  ص  ددد اة إيدد 
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و  ظ دددا  اني ال ئدددي بددد   االتاددداد امسائلدددج س اسدد ي  سس ددد ي يالتاددداد امسائلدددج ئددددلا ع ددد  جل  دددي وادد د  دددا

 يا  دددي صاي ددد ب االاع ددداعج لددد  جا ددداتجصصجود ج  جعدددان عددد  ع  دددي ا ع دددافج    وجضددداسعصاي  ع دددن اي دددافج

 ."صيايذي ساعا ع   إطالق لذه اي   واي ل او  ظ ا  اي  ع ن اي افج امخاى سج ايلارة 

 

 

ايعلدددام اي اددداي  التددد  ايل دددي سافدددي ي عم: دددا سدددجع ددد  ج  االاع ددداب اينا دددا  دددا س  ددد  ا جئ دددا   اي دددم اة وجندددا

يالتادددداد سددددج سدددد اق ادفددددال  اي ائددددا  خافدددديع دددد   دددداى اينلددددا اي اضددددج وايعو دددد   ي و دددد ا  اي لت ددددي، 

اي مدددد ل ع دددد  ج    ،  دددداد8102عددددام  ما دددداةوس  ددددا ئعن ددددي بايع م ددددذ اي دددداا    8102االسائلددددج وجا دددداة 

ع ددددد  وضدددددن  لدددددذه اي ااسددددد   اسددددد ي ي  ددددداعاة االتاددددداد امسائلدددددجتنعتدددددا ايم ددددداد ئدددددد:  علتدددددي جنتدددددا، و

 اسعاات   ا  تاخ   تع:اة ي :اساي ايم اد 

 

باالتاددداد االسائلدددج ، خدددالل ن  علدددا  وايع   دددي   دددا   اي   ددد  ي ددداجة وإدارة ااي ددد اة  لددداوا نابدددا وئ دددا،  دددائاة 

لاف لددددا و دددد:الا ي   ددددا  وايااددددال ايددددذئ  سددددال ع  دددد اععل  ور ئددددعل  سددددج إفدددددا  ي  دددددارن   ، والددددع ت

خارطددي طائددي  ،8102 ددي صخوج ددار  اي دد اة  الدداوا إيدد  ج   ددا   اي   دد      صددي  ددا التدد  ايل ددي  دد ل  

اي دداجة واي  دداواة بدد   اي   دد   سددج  وضددنتددذنافا بدد   ف دداد ايعاا ات ددا وط   ات ددا  دد  جادد  تنائددا ، الارت ددا 

ايماص ايعدددج سع دددد  ي   دددا  وايددددتان سدددج بدددتال للدددا م  ايدلدددار جسائل دددا  الددد   ب ضددد   خافدددي جسائل دددا، و

  صالارت ا

 

التدددع ج   دددنار ااع ددداب  االتددد  ايل دددي  ددد ل   دددا   اي   ددد   ، وايدددذي ندددا   ع ا  دددا   دددن خدددالل االاع ددداب، 

ايم ددداد وعدددام بددد    يالرتتددداط اي ال دددي ، ندددا  اخع دددارا  ا ددداا وسدددج اي الدددع اي  اسدددخ ، فظددداا   8172عدددام   دددنار 

وج دددار االاع ددداب بادا ددداب وبدددد:  سائدددا إيددد  ج  ايم ددداد ئدددسالا بدددد:    دددا  ع اسدددخ  اي  ددداواة بددد   اي   ددد   

 وئائ  ايملا    خالل ايع ال ا ع   ايتاا و اينا ي ايعج تم ا ايملاا  ،  اي اجةع   ايملاا  وخافي 

 

بدددد    :عددددخ اي   ددددي ايم  ددددي اي عوصصددددي اي ن  ددددي باي  ددددا   ل نددددي ايددددانع رة اددددا  ندددداي الفج، فا تددددي ر دددد و 

واي مددد  وادعاالدددي واياعائدددي    وويئددداة  دددسو  اي   دددايعابندددي يالتاددداد االسائلدددج ، وت :ددد   اي ددداجة   ددد  اي  

اي : مددد     دددسوي ا  ايددد يرا   إيددد  ج االسععا  دددي  ن  علددداسدددج ، ج دددار  الوي ااالاع اع دددي سدددج ا ل رئدددي  ددد

 وجضددداسع  ددداد اي ددددارني ب دددداط سدددج ايددداع ة إيددد  ايل دددا  ع ددد  ايم تدددد  و دددسو  اي ددداجة  اي   ددد  ددددسو  ب

صإ   ددد    دددسوي ع ا نددد يئا ضددد ا  ايل دددا  ع ددد  ايعماوتدددا  اي  دددع اة سدددج اي   لدددي سدددج   دددال اي  ددداواة بددد   

 اي      وت :   اي اجة وايدتان والس  ا ايدابا ص 
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 ددنار االاع دداب اينا ددا  ددا التدد  ال ددي االتادداد االسائلددج ي  ددا   ادلددا ج  تدد  طددا  جس:ددار  مسددج اي دد اق فم دد ، 

ا  ددد  ع  دددي  ددد  اافدددخ فدددافنج ايلددداارا  مفددد  ج دددا ايعادددائا  ايا   ددد ي سدددج ايت ددداا  بااادددي إيددد  تاي   ددد   

وج دددار  اي دددم اة سددد ائتج ساط دددي نابدددا ر ددد و ي  دددي اي  ث ددد   ايددداا     وسدددم اة ا ل رئدددي     دددا ،  امسائل دددي 

ن ددددت  دو  ج  صنمددددا  اي  دددداواة بدددد   اي   دددد  ، وت:دددداسس اياادددد  واي دددداجة، وت :دددد   اي دددداجة ال ئ :دددد  إيدددد  

 ص  ظالاة ايم اد ايعج تص خ  نت ا وتا ل دو  ت   ي دوي ا  ايل ا  ع 

 

ع دددد  ج     دددي صاي ددد ب االاع دددداعج لددد  جا ددداتجص، اي دددد اة ل دددارئ ا دوروبدددا، ر   ددددي  ددد  اافتلدددا ،  ددداد  

اا ع دددا  ددد  جاددد  ن ااربدددي ايم ددداد  ئ :  ددداصاين االدددخ اي ددد ت ي ي م ددداد  وجضددداسع اي  دددا  جنثدددا تناضدددا يو دددا 

 ن دددا جف دددابااادددي إيددد  تل  دددا ايلددد   واي  دددا يي ووضدددن  دددا ي سدددال   ددد  اينلدددان    إف دددا ن وت   دددي الارت دددا نددددن

 ص ا   لاسي ا ام  ااربي ايم ادص وال ت اا جي  وباااي إي  فظ  يععتنلا و ال لي  ات:ت لا  

 

ي ددد اة دئ  عددد  لا ت  دددا ب ف دددا، ويئددداة  دددسو  اي ددداجة واي مددد  سدددج ا ل رئدددي إال  ب دددا ايائ لااط دددي االتاادئدددي، ا

وبايعدددايج ، بددد   اي   دد   يل دددان اي  دداواة ايعا  ت ددي ج  ايم ددداد لدد  ج دددا امسددتان اي ذرئددي سددج ن  علدددا  ذنددا 

و  ث دددا ،   ددداواة بددد   اي   ددد  ، ئادلدددا ايم ددداد سدددج  دددال   دددان ايسلددد  وال دددي ايصددد ي  وج دددار  إيددد  جفددد  ص

   اواة ب   اي     ص ئاداد   ان ايئ اا س اد، 

 

 دد  جادد  ضدد ا  اسددعاا ي االفعصددار سددج  :اساددي ايم دداد جنددا  ع دد  اياااددي إيدد   وس  ددا ئعن ددي باي  ددج الددا ا،

  اي   ددد   وت :ددد   ، ب اددد  عدددام وسدددج اي  ددداواة بددد واي ددد:اف ياي :اسدددخ سدددج ايع   دددي االاع اع دددي واالالعصدددادئي 

 اب فدددمل اي ددداجة  عدددالوة ع ددد  ذيدددر، سلدددا جبددداي االاع ددداب جئ دددا  ل لدددي ج  ب اددد  خددداصاي ددداجة سدددج جسائل دددا 

 ا  سج  :اساي ايم اد سج ايعاا اتل ي عل  ا جنثا سناي ي    ايااال عا  

 

  ذندددا جسائلدددج، ي ددد ا س   دددخ ب :دددا اي دددم ا اي: ددداي يددداى إال  ب دددا وا تددد تج واي  ثددد  ايددداا   يددداى االتاددداد اما

 ورسدددن ايددد عجإدراج  ددددارني اي ددداجة سدددج اي:مدددا   ددد  جاددد  ايل دددا  ع ددد  ايم ددداد ئدددد   ايعنتندددي اي  ع ن دددي 

باال دددعااع  دددن ل ندددا  بدددد    :اسادددي ايم ددداد، وتددد يج ايا دددال  اينا دددي، وإاددداا  ايددداع ة ي :اسادددي ايم ددداد 

ئ ثددد  جئ دددا  دددانا   ددد ا ب :دددا ايدددذي وجضدددال اي اي  ع دددن اي دددافج، وايل ندددا  اياوي دددي ايلاف ف دددي وايا:   دددي و

 ص ي  ا  وايمع ا  سج  :اساي ايم ادالتااد امسائلج جف  صال ئ :  ايعل       جل  ي ت :   اباايع   ي 

 

وايع   دددي   دددا   اي   ددد   اي ددداجة و،  إدارة 8172فظددد  ااع ددداب  دددا التددد  ايل دددي  ددد ل   دددا   اي   ددد   يندددام 

بايعندددداو   ددددن إدارة ايدددددسو  اي  اسدددد ي واي   ددددو االسعددددداري يالتادددداد االتادددداد امسائلددددج ي م ضدددد ي ايعابنددددي 

 ددددن اي  ع ددددن اي دددافج وام دددد  اي عادددداة، بددداع   دددد   ددددانا  ايع   ددددي ، وباال دددعااع امسائلدددج اي ن ددددج بايم دددداد

    اياوي 

 

اع ددداب  دددا التددد  ايل دددي  ددد ل جئ دددا ايدددذناى اي ددد  ئي اينا ددداة ال 8172بادضددداسي إيددد  ذيدددر، ئصدددادل عدددام 

س اسددددا  االتادددداد امسائلددددج بددددد   وتددددد:   ايددددذي ينددددخ دورا لا ددددا سددددج ايعدددد ال ا ع دددد  ي   دددد  ، و  ددددا   ا

   دددا  ووالدددا  فظدددال  سدددج ي ايلا دددياي  ددداواة بددد   اي   ددد   وت :ددد   اي ددداجة، وضددد ا  إدراج امفددد ا  

 االتااد امسائلج 
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ايدددداول   ث دددد    ددد   دددارع سدددج االاع دددداب اينا دددا  ددددا التددد  ال دددي االتادددداد االسائلدددج  دددد ل   دددا   اي   ددد   

وايدددد يرا  اي  ددددسوي   عدددد   ددددسو  اي دددداجة، و  ث ددددج ااع دددداب اي   ددددي ايم  ددددي ،  االتادددداد امسائلددددج جع ددددا 

اي :اتددددخ ، جالدددداة االتاددداد االسائلددددج، ، وسددددم اا  االتاددداد امسائلددددجب  دددا   اي   دددد  اي عوصصدددي اي ن ددددج 

  ظ ددددا  اي  ع ددددن  ،ادال    ددددي  ددددا واآليواي    عددددا  االالعصددددادئي ادال    ددددي  االتصددددال :اتددددخ ايع ث   ددددي و

وسدددا   ادعدددالم واي ددد  ل     ، دددانا  ايع   دددي ايددداوي ،   دددانا  ام ددد  اي عاددداة ل دددا ، اي دددافج و  ظ دددا  اي

 اي اع ئ  

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية ، يرجى االتصال :

 

 RahelA@africaunion.org: اي:عاوفجبائا  - م ض ي االتااد االسائلج  -إدارة االعالم واالتصال  -السيدة راحيل اكاالولد 

 

   911361185 (0) 251+لاتفق  - م ض ي االتااد السائلج  -إدارة االعالم واالتصال  -ر  و ال   االعالم  - السيدة استير آزا تانكو

  union.org-yamboue@africa  بائا اي:عاوفجق 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال على:

  الن اي:عاوفجق   union.org-DIC@africanبائا اي:عاوفجق  – م ض ي االتااد االسائلج  –إدارة االعالم واالتصال 

www.au.int    إال  ب ا  –جدئو جبابا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionس و ب عق 

  https://twitter.com/_AfricanUnionت ئعاق

  https://www.youtube.com/AUCommissionئ ت  نق
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