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من مفوضي مجموعة االيكواس في  نكبير موظفي مفوضية االتحاد االفريقي يستقبل اثني

 في إطار مشروع بناء مقر المفوضية للمجموعة االستطالعية زيارتهم 
 

 

 

فييييا  بيييي     يييي    :9132يوليسسسسو  13 –أديسسسسا أبابسسسسا 

المقيييييد اللمفيييييم لمموعيييييتص الملمو يييييص ا    ييييي  فص 

لييييمرب أييييدا )فدفقتيييي  س فبييييواهللا    ا يييي ق     ييييم   

 فيييييوا   ميييييمفد مب يييييال  ايييييت  مموعيييييتص ا   ييييي   

ا    ييي  فص ليييمرب  الملمو يييصاألفدفقيييا   رفيييما  مييي  

أيييدا )فدفقتييي   دا  يييص الغيييتم  ييي  ا أيييوفا   مميييو  

غيييييتم فييييي فو   ل  تيييييص ال   تيييييص فدافقييييي  الا فبييييواهللا ل

ا فبيييييييواهللا لييييييي  ا   ال  ميييييييص  يييييييو     مميييييييو  

 .لمؤ مداترا

 

نت  ييص  يي   اييت  مموعييتص ا   يي   األفدفقييا مو ييل فقييا م مييم   الغييمتد.   ييال الغييمتد  فييوا  وفييم 

اإلفبييييواهللا فييييا مقييييد ا   يييي   األفدفقييييا   رد  ييييص فييييا الو يييي  اليييي    ييييم) فتيييي  ا   يييي   األفدفقييييا 

ال مييي   ييي  ى يييال  ليييل الم ييي ت الم ييي دىص ن يييو   متيييص القييي   . ىمييي   رالملمو ييي ت ا    ييي  فص اإل لتمتيييص

 8)شييي    ليييل ن ييي األ القميييص األرليييل لا  ييي   األفدفقيييا رالملمو ييي ت ا    ييي  فص اإل لتمتيييص الم  قيييم  فيييا 

 فا نت ما   ال تلد. 9102فولتو 

 

بم  ييمب ره ييا الغييمتد  فييوا ملمو ييص  فبييواهللا  لييل م ييدرل   يي   مقدهيي  الداتغييا    يي اا       فيي   

مموعيييييتص ا   ييييي   اإلفدفقيييييا  ليييييل ا ييييي  ما  لل  ييييي ر   ليييييل   ر ليييييل مغييييي وا اللمفيييييص را ل ييييي ات 

  .ال  تمف  الغت  ا رال ق ا   رلم   ىص د د    فا ال    

الغيييتم  يييو  ) يييدا مييي    ن ييي   ييي  ام   نييي  ليييم م ا   ييي   األفدفقيييا   ر)شييي    ليييل )  ملمييي  المقيييد 

) و يي    ميي  ديياب م  ييص ميي   -تم ال   ييمص المتم التييص ل تلتدفيي  اللمفييم للمموعييتص  ييت م   يي ل  فييا   ليي

 ال بومص ال ت تص.

 

فييييا هيييي ا ال ييييم    فييييو   اييييت  مموعييييتص اإلىييييواهللا الغييييتم  يييي   ىلييييو  ى  ييييا  ييييدر   المموعييييت  

ا   ييت  رفدفيين  ق ييا  اتغييا للقتيي ت   فيي    مد  تييص لمقييد ا   يي   األفدفقييا لليي  لم ميي   لد ييص ال  يي   

 ييي بد نمييي  الدلفيييص لل  متيييص   ن ييي  ن مييي  ال بوميييص ال يييت تص. ر)عييي   الغيييتم  يييو   لا  ييي   األفدفقيييا

http://www.au.int/


رالغيييات راألمييي   ليييل المغييي وفت  اإل لتميييا رالقييي      لييي لح نقيييم  ال  ييي ر  مييي  ا   ييي   األفدفقيييا. 

 .رندفم      مقد  اتغا ف ب  بمو      فا الم طقص 

 

ميييي  الم نم ييييت  ا  م  يييي ت ا   يييي  فص ديييياب التييييومت  المق لييييت . راأ يييي م مييييمفد    قييييم المييييد  الم تييييص

مب ييال  اييت  المموعييتص فد ييص ال فيي    ال ييا  يي ت   يي  رفييم ملمو ييص ا فبييواهللا فييا الو يي  الم   ييال 

لل   تيييد   نت  يييص  ييي   ايييت  المموعيييتص   ييي  ال  ييي    فيييا رفييي   ف  ميييص اليييدات  الغييي  ن لمموعيييتص 

 ا   مؤىيييييما  م ييييي  ىص مموعيييييتص ا   ييييي   األفدفقيييييا فيييييا مدا يييييم اإلفبيييييواهللا م   يييييت          يييييو

 الل    .

 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

 

درنا:  دفم الب  -مب ال  ات  مموعتص ا      ا فدفقا –ى تد موظما ا    ب  –الغتم  ىدفغ ت  ف ندر م  ونمر 

;union.org-uc@africaYanro 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

مو   الب درنا:  – union.org-dic@african دفم الب درنا:  –مموعتص ا      ا فدفقا  –  ا   ا  ات را    ب 

www.au.int – (     (  تو ت . – ف   

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفت   وك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnion وف د:

  https://www.youtube.com/AUCommissionفو توا:
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