
 
 إدارة االعالم واالتصال

 

 / القمة الثامنة والعشرين لالتحاد األفريقي71بيان صحفي رقم 
 

 تختتم بأداء أعضاء المفوضية الجدد اليمين القمة الثامنة والعشرين لالتحاد االفريقي 
 وانضمام المغرب

 
 بتتتتا ي  األف يقتتت  لالتحتتتاد والعشتتت ي  الثامنتتت  العاديتتت  القمتتت  اختتمتتت  :7132 ينسسساي  13 – أبابسسسا أديسسس 

 متتت  كتت  جانتتت  متت  ال متتت   أداء بعتت   ستتتم ا   اختتامهتتا وتتتت  االف يقتت   االتحتتتاد بمقتت  ، 7132 ينتتاي  13

 المفوضتتت     تتت   ونا تتت  ، االف يقتتت  االتحتتتاد لمفوضتتت   الج يتتت  التتت     محمتتت  فقتتت  موستتت  الستتت  

 والمفوض     كوا ت  كويس  توماس الس  

 

 ل مفوضتت      ستت  كانتت  التتت  نومتتا دالم نتت  نكوستتانانا التت كتو   محمتت  فقتت  موستت  الستت   وستت ف  

 أعوام  أل بع 

 

  ه : ال م   أدوا الذي  الج د المفوض   وأعضاء

 

 )تشاد( محم  موس  فق  الس   االف يق  االتحاد مفوض       

 )غانا( كوا ت   كويس  توماس الس   االف يق  االتحاد مفوض        نا  

 )الجزا  ( ش ق  اسماع   الس    واألم  الس   مفوض

 )بو ك نافاسو( سامات  س سوما م نات الس    الس اس   الشؤون مفوض

 )مص ( ني  ابو امان  الس     والطاق  التحت   البن   مفوض

 )السودان( الفاض  محم  ام    الس     االجتماع   الشؤون مفوض

 )نامب ا( موتشانجا الب ت الس    والصناع  التجا   مفوض

 )أنغوال( ساكو جوني  ل ون   كو يا الس    ال يف  واالقتصاد الز اع  مفوض

 

 فتتتت  والتكنولوج تتتتا والع تتتت  البشتتتت ي  والمتتتتوا د ، االقتصتتتتادي  الشتتتتؤون مفوضتتتت  عتتتت  االعتتتتالن وستتتت ت 

  الحق  وق 

 

 ، واليتهتتتا المنته تتت  ال   ستتت  ، نومتتتا دالم نتتت  نكوستتتانانا التتت كتو   أشتتتا ت ، الفتتتتام م استتت  وختتتال 

 الب تتتت ان توح تتتت  إلعتتتتاد  تا يف تتتتا قتتتت ا ا   اتفتتتتذت األف يقتتتت  لالتحتتتتاد والعشتتتت ي  الثامنتتتت  القمتتتت  أن إلتتتت 

 االستتت  إناء  اضتتت   كانتتت  وأنهتتتا ، االتحتتتاد إلتتت  المغ ب تتت  المم كتتت  بعتتتود  الستتتما  بق ا هتتتا االف يق تتت 

 االتحتتاد لمفوضتت      ستت  العمتت  بالغتتا   شتت فا   كتتان بأنتت  واختتمتت  أف يق تتا  لنجتتا  وضتتع  تتت ال القويتت 

 قا تنتتا خ متت  متت  منفعتت  أو شتت فا   أكثتت  او ، أهم تت  أكثتت  خ متت  هنتتا  لتت   ، أف يق تتا "ألي ، االف يقتت 

 أف يق ا"  ومواطن 

 



        
 
    
    
 

 مهمتتت  االف يقتتت  االتحتتتاد لمفوضتتت      ستتتا   العمتتت  أن ذكتتت  ، ك متتتت  فتتت  ، محمتتت  فقتتت  موستتت  الستتت  

 االتحاد  بف م  نفس  وي زم س ك س أن  أك  أن  إال كب   

 

 لحظتتت  أنهتتتا المغتتت   م تتت  الستتتادس محمتتت  الم تتت  ذكتتت  ، المغتتت   عتتتود  اعقتتتا  فتتت  لتتت  ك متتت  او  فتتت 

 والمغتتت   ، مغتتت  ل  عنتتت  غنتتت  ال "أف يق تتتا "أن وأضتتتا  ، ل منتتتز  يعتتتود أن ل مغتتت   بالنستتتب  هامتتت 

  ألف يق ا" عن  غن  ال

 

 م تتت ب و حتتت  شتتتك  ك متتت  قتتت م ، األف يقتتت  االتحتتتاد   تتت   منصتتت  أيضتتتا يشتتتغ  التتتذي ، غ ن تتتا   تتت  

 فتتت  بمتتتا مناقشتتتتها، تمتتت  التتت  القتتت ا ات مفت تتت  متتت  بعتتت  ع تت  الضتتتوء وستتت   القمتتت   فتتت  المغتت  

   تتتت   ق متتتت  التتتتذي األف يقتتتت  لالتحتتتتاد المقتتتتت   المؤسستتتت  اإلصتتتتال  عتتتت  التق يتتتت  اعتمتتتتاد ذلتتتت 

 األف يقتتت  االتحتتتاد فتتت  األعضتتتاء التتت و  أن إلتتت  أشتتتا  الفتتتتام، وفتتت   كاغتتتام  بتتتو   وانتتت ا جمهو يتتت 

 مواحتتتت ا اف يق تتتا ستتتتقال ال مهتتت  أنتتت " قتتتا ال الفاصتتت  موا دهتتتا متتت  االتحتتتاد عم  تتتات تمويتتت ب م تزمتتت 

 "ذاتها

 

  االتصا : ي ج  ، االعالم   لالستفسا ات

فاك :  – +007755111251 هات : – االف يق  االتحاد مفوض   – االعالم قس       – تانكو آزا استي 

   union.org- Yamboue@africaب ي  الكت ون :  – +447855111251
 

 ل مزي  م  المع ومات ، ي ج  االتصا :

 

موقع الكت ون :  – union.org-DIC@africaب ي  الكت ون :  –مفوض   االتحاد االف يق   –إدا   االعالم واالتصا  

www.au.int  إث وب ا -أدي  أبابا 
 

 تابعونا ع  :

 

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف   بو : 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويت :

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوت و :
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