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والصناعة ووزير الدولة للتجارة والصناعة بجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية يقدمان  مفوض التجارة

 9102إحاطة حول "اسبوع التصنيع في أفريقيا "

 

 

 قدم مفوض التجارة والصننننننااعح داالتفاد االألبرت ملتلا موت ننننننا  ا : إثيوبيا –أديس أبابا-9102أكتوبر  92

دالتعاون مع وزبل الدولح للتجارة والصننااعح أت هوروربح إوبودبا الدبورلاةبح االتفادبح مبانن ا و اروا موات   

وموثل ملكز التجارة الدولبح أبتوربو كاماروتا   إحاةح إلى لجاح الووثلبن الدائوبن حول مسننننننتون التصننننننابع 

أت مرل االتفاد األألبرت دأدبس مدادا.  2182تل    وأو 22إلى  81اإلألبرت الورتل   الذي سننننبعرد أت الفتلة من 

تحديد موقع الصنننناعة ايفريقية لتدويد سنننوة منتقة التجارة الحرة القارية سنننبرام  ذا الفدح تفع رنننعار   

  .االفريقية
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ح الخاماننح خالل الدورة العادبذلك  تفدبدتم واالحتفال الانناوي دبوم التصننابع أت مألبربا. تاربخ  و   وأوتل 21

بولبو  22إلى  22التت عردا أت الفتلة من   والع لبن لوجلس رؤساء دول وحكوماا ماظوح الوحدة األألبربح 

دبانوتل  22من قتل الجوعبح العامح لألمم الوتفدة أت    إوبودبا. تم تخصنب  البوم مبانا  أت مدبس مدادا    8212

8212. 

 

ااعح االهتوان دأ ه دالاظل إلى إةالة ماترح التجارة موااء حدبثه أت االهتوا ن   مدلغ مفوض التجارة والصنننننن

الراربح االألبربح  أرااك حاهح إلى إعادة تكوبن الردراا اإل تاهبح للرارة من مهل تزوبد الانننوة دصنننورة  الفلة

ل الراربح لالتفاد متوخى لتعزبز تافبذ األة 2182أعالح. ومرننننننار كذلك إلى من مسننننننتون التصننننننابع أت إألبربا 

اإلألبرت مثل تعجبل التاوبح الصنننااعبح أت األبربا   رؤبح مألبربا للتعدبن  اسنننتلاتبجبح الواسننناننناا الصننن بلة 

 والوتوستح   تعزبز استلاتبجبح التجارة التبابح األألبربح  وماترح التجارة الفلة الراربح االألبربح. 

 

تاظبم أعالباا األسننتون   مرننار الاننفبل مانن ا و اروا موات  وزبل  بادح عن الفكومح اإلوبودبح التت ت ننارك أت 

الدولح للتجارة والصنننااعح   إلى من إوبودبا تت نننلت دأن تكون الفكومح الوانننبفح للفدح الذي هذأ دالفعل مكثل 

من ملف م نننارك. بوأل  ذا األسنننتون ماتلا  لواسنننعت الانننباسننناا والرتان الخار داخل وخار  إألبربا للعول 

أت التاوبح الصننااعبح للرارة   وبتم تاظبوه أت الوقع الوااسنند عادما  تفدح  فن الرارة عن إألبربا واحدة  سننوبا  

 من خالل ماصح التكامل اإلقلبوت أت األبربا والوتوثل أت ماترح التجارة الفلة الراربح االألبربح. 

 

اننننننبد أبتوربو كاماروتا إلى من ملكز التجارة متفدوا   بادح عن الودبل التافبذي لولكز التجارة الدولبح  مرننننننار ال

الدولبح بختط لعرد والوح محداح رئبانبح خالل األسنتون   و ت  الواتدا العالوت لتاوبح الصنادراا  أعالبح   ت 

 تتاهل( العالوبح   وماتدا ال تاأ للبادة األعوال والعول الفل.

 

م فاء العالم وسنننبوأل ماصنننح لتانننربل  كاأحال من بجوع ماتدا ال نننتاأ للبادة األعوال والعول الفل رهال معو

األعوال التجاربح. وقد سننجلع حتى ا ن دبن اصننفاأ الوعامالا دبن الو ننتلبن والتائعبن من خالل اهتواعاا 

 االهتواعاا دبن ال لكاا. رلكح لفاور  211ما برلأ من 
 

 رابط التسجيل:

 
form-registration-participant-2019-week-industrialization-https://au.int/en/webforms/africa   

 

 : 9102صفحة اسبوع التصنيع في افريقيا 

 
aiw2019-2019-week-industrialization-https://au.int/en/newsevents/20191118/africa   

 

 يرجى االتصال: ،مديد من المعلوماتحصول على لل

 067617 944 251+ اتف   – union.org-OmarR@africaدلبد الكتلو ت   –سح التصابع كتبل موظفت سبا –الابدة رون عثوان 

   

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال:

  union.org-AtchoP@africaدلبد الكتلو ت   – 912120442 251 + اتف  رال   -إدارة التجارة والصااعح  – بيشنت اتيشو

دلبد الكتلو ت   - 911361185 251+ اتف   –مفوسبح االتفاد االألبرت  –إدارة االعالم واالتصال  –رئباح قام االعالم  –استير آزا تانكو 

union.org-icayamboue@afr  

 

 للمديد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

مدبس  – www.au.intموقع الكتلو ت   – dic@africaunion.orدلبد الكتلو ت   –مفوسبح االتفاد االألبرت  –إدارة االعالم واالتصال 

  إوبودبا  –مدادا 
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 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionأبس دوك  

  https://twitter.com/_AfricanUnionتوبتل 

  https://www.youtube.com/AUCommissionبوتبوأ 

 

    للمديد على

 

aiw2019-2019-week-industrialization-https://au.int/en/newsevents/20191118/africa  
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