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حيييعمتلالدييي تت6102تشيييالتقديرييياللقلتقد لدااييي تد يييل ت

قألطفيييلمت ديييفتيقت  للرايييلتذييياتنتشرييي ت قلتق  يشيييل ت

(تنييييي ت٪61قدالتفييييياتد الدييييي تقألطفيييييلم ت لت يييييلطت 

نجاييييعطتقألطفييييلمتقأل ل ايييي ت يييياتلالديييي تقألطفييييلمت ت

 ذييييات تييييع تتعليييياتليييي تييييي فاتقدتتييييع ت يييياتي ت

نتشرييي تي.يييل  تخايييلتلت يييلطتتتييي  ت ييياتقدال ييي تنييي ت

 ل ايي ت يياتيلاييلمت.شييلعت ت ذيياتيل يييفتقألطفييلمتقأل

  تع ت اتخل  تنتلطقتقد لدم 

 

قدات ييييلطا تتقأل ل ايييي تقألطفييييلمتلييييا تلرييييا ت تحايييي تقألطفييييلمتقد اييييلمتنيييي تلييييا تيخعييييلتي للراييييل دييييا ت

 ترييياتقدتتيييع تت ت.شيييلعتيلايييلمت ييياتطفييي تن ايييعقت3 50ت  تطفييي تن ايييعقت0 16تبتحيييعتقألطفيييلمتب الدييي 

   قدي ال تقدع قل ت(ت اتنجلدا%53ق خعلت 

 

تلالدييييييي تنكل حييييييي ت ييييييياتقديريييييييا تيق تلعييييييا  

 تي للرايييييلت ييييياتتعاييييي تاييييياتقألطفيييييلم

تقألطفيييييلمتلالدييييي تن يييييا لتق تف ييييي  تحايييييييي 

ت.ييييي متقدصيييييحلق تجتيييييع تي للرايييييل ت ييييييييييييا

تنييييييييي  ت6102ت ديييييييييفت6106تنييييييييي  تقدفيييييييلع

ت ديييييييييفت6106تليييييييييل ت يييييييييات2٪ 60

تل ييييييفت (ت6102تلييييييل ت ييييييات2٪ 66

ت يييياتقداتيييييالتقديرييييا تنيييي تقدترييييا 

تينيييييلخ    قد لدمتن تي.ل 

تقلياييالت تقألطفييلمت دييللات  هييل تيجيي تنيي ت  ا اااييلتللدااييلتبهييلتقدي هيياتتييمتقدييياتق ديعقنييللتنيياتتاشييال

ت ل يييفت ت دييي تنيييا  تقألطفيييلمت ديييللاتل يييفتد رضيييل ت طتاييي تلاييي ت.شييي تقأل للراييي تقدع ييياققتن ي ييي 

تن ظيييمتيقت شيييهاتيقتقداؤسييي ت اييي ت تقألطفيييلمتلالدييي ت ييياتقد يييلداات قديلقجييياتقدجهيييع تذييي  تنييي تقديييل م
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ت  للرايييلتنتشرييي تخل ييي تخاييل تي للرايييلتذيييات ييياتقألطفييلمت ديييللاتنال سيييللتيسيييعيتنيي تت يييل اتقديييياتقدع يياقق

تزليييل عت ديييفتبيييا   تي  تقدييي  تقألنيييلت تقدا دييي ت يزنيييللتذشلشييي تبحيييل لتتيييا لق تتقداتيييلطقتيخثيييلتبيييا تنييي 

  قألطفلمت دللات.شل

 

تقأل للرييياتق تحيييل تلاييي ت.شييي تنشيييل طتحيييعمتقدفتاييي تقداشيييل  عتق ش رييي ت تقد  فاييي تذييي  تل يييفتييييع 

 تتقدحييييال ت قد عع ليييي تبلدعشييييلت ق تجييييل تقدرتييييل ت قد ايييي تقألطفييييلمت دييييللاتل ييييفتد رضييييل تقد شييييلل 

تيذييييياق تديحرايييييقتقأل للرييييياتد تحيييييل تقدايجيييييا عتقدجهيييييع تنييييي تخجيييييع  تت6102ت علقليييييلت05بييييييل ل ت

ت يييياتقألطفييييلمتلالديييي تيشييييكلمتخل يييي تل ييييفتقدرضييييل تبشيييياقت6125تقأل للريييياتق تحييييل تيجتيييياع تش  ييييللت

  6151تقدايحاعتقألنميجتاعتتن ت1-5تقدها تناتليالشفتبال تتقدرل ع

 

ناثييي تنفعييييا تق تحيييل تقس للرييياتقدتيييااتسيييلبا عتنععخيييلز ت ت  ييياهتاتيييمتقد اييي ت قديع اييي ت قدهجيييلعت

 يييات  ق عتقدشيييؤ قتق جياللاييي ت تيشيييل ت ديييفتيقت يييياتقدااثيييل تقس للرييياتدحريييع تقدشفييي ت   لذايييي ت ت

 تدعلالقدياتق ديعقنييييييييللتقل فت تنؤشلتاعمت تذييييييييعتألطفلقديييييييي تتقاد تلانتحتبعيع متليتل قديييييييي  ت

ل ييييفتقسييييي اق تد راييييل تبهييييل ت ييييييل تخيييي د تيقتق جياللييييللتقديشييييل خا تنيييياتقداجاعلييييللتا ت أل لق

ق ايصيييل ل تقسا اااييي ت خييي د تنييياتقس ق قلتقأل.يييل ت ييياتنفعييييا تق تحيييل تقأل للرييياتسيتييييالتدعييييات

 ذلعتلالد تقألطفلمت قد عع ل تقدحالث  .ش تقد ا تقد شلل تد رضل تل فت ل

 

نيياللتقداكييييلتق ا ااييياتداتظاييي تقد اييي تقدا داييي تديييا ت  اعبايييلت جاعيييعتات قدصيييعنلمت قدتيييع ققت جتيييع ت

قدتييييع ققت قدااثيييي تقد ييييل ت دييييفتق تحييييل تقأل للرييييات قد جتيييي تق ايصييييل ل تأل للراييييلت تقدتييييااتيداكتيييياعت

يحيييالتقديرييياللقلتقد لدااييي تداتظاييي تقد اييي تقدا داييي تتنعسييياتا ت ت.ييي متخ ايييي تق  ييلحاييي ت تيشيييل ت ديييفتيق

( ت صييي تن ايييعقت6102ن ايييعقتشييي طتلت يييلطت ييياتقد اييي تقدرتيييل ت ييياتي للرايييلت ت3 5تشيييالت ديييفتيقت

قلتد علقدا ت اتتع الت داقد ا تقنتظا تنشيييييييل خ تل فت تشانييييييي تذيييييييؤ  تخيييييييل عقتنييييييي تقألطفيييييييلم ت 

ل فت تد رضلتقد شيييييييلل تقد اييييييي .ش تج تتحراقتين تعتنفعييييييييا تق تحيييييييل تق  للرييييييياتاتللا ديرتا تق

تم ألطفلقتلالد 

ت

ت قد اييي ت تقألطفييلمتلالدييي تحييعمتلييل  تتريييالمتتييمت تليييعنا تقسيييالتقديي  تقديشيييل   تق جياييلطت.يي م

تد تحييييل تقداؤستييييات قسطييييل تقدتالسييييللت يطييييلت قد ييييلدمتي للراييييلت يييياتقدحالثيييي ت قد عع ليييي تقدرتييييل 

ت قديكلنييي تقدي يييل قت آدايييللتنجيييل لتتحالييياتقداشيييل  عتذييي  ت ييييل  تتيضيييا تيقتقدايعايييات نييي  قأل للريييا

تقدا تايييا تقداصييي ح تألصيييحل تقداحيا ييي تديييا  ق تي ضييي ت هيييم ت قدعصيييعمت ديييفتتقداحياييي ت قدي يييل ق

تقدريييل عت يييات قدحالثيييت قد عع لييي تبلدعشييلت ق تجيييل تقدرتيييل ت قد اييي تقألطفييلمتلالدييي تل يييفتقدرضيييل تبشيياق

نفعييييا تق تحيييل تت  ق قلتنييي تقداشيييل خا تاعييي تنييي قد شيييلل تت اييي قدت.شييي تتحتيييا ت ديييفتبلسييييل  ت 

ت قدايحاعتقألنمت  خل لق  للرات

ت

 ال نم تتتت  مجتتتت   فتتتت  الم خصصتتتت  األف   تتتت  اال حتتتت   للجنتتتت  الم بلتتتت  التتتت     إلتتتت  العشتتتت    العمتتتت  خطتتتت  ستتتت     

 .9112 أب    5 إل  1 منال   س ع    ، إث  ب   ، أب ب  أ  س ف   ال  ظ ف  العم  االج م ع  
 

 

 ، يرجى االتصال: حول المشاورات للحصول على مزيد من المعلومات 

 



بللييياتقدكيل  يييا تت–نفعييييا تق تحيييل تق  للرييياتت–نتتيييقت حييياعت ليييمتقد اييي ت قديع اييي ت قدهجيييلعتت–قدتيييااتلايييلت ليييع ت

union.org-DiopO@africa ت

 

 يرجى االتصال:لالستفسارات االعالمية ، 

نفعييييييا تق تحيييييل تق  للرييييياتبللييييياتت–  ق عتق لييييي  ت ق تصيييييلمتت–نع ييييي تقتصيييييلمتت–قدتيييييااتجايييييلمتقحاييييياتخيييييلق قت

   union.org-GamalK@africaقدكيل  ا 

 

 

ت

بللييييياتت–نفعييييييا تق تحيييييل تق  للرييييياتت–  ق عتق لييييي  ت ق تصيييييلمتللمزيسسسسسد مسسسسسن المعلومسسسسسات ، يرجسسسسسى االتصسسسسسال: 

   اعبال ت–ي لهتيبلبلتت–تwww.au.intنعااتقدكيل  ا تت–تunion.org-dic@africanقدكيل  ا ت

 تا عونا على:

تhttps://www.facebook.com/AfricanUnionCommission اهتبعك ت

ت https://twitter.com/_AfricanUnionتعليل 

  /:www.youtube.com/AUCommissionhttps/لعتاع  

 http://www.au.intت تللمزيد على
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