
 إدارة االعالم واالتصال

 

 006/2017بيان صحفي رقم 
 

 يرحب باالنتقال السلمي للسلطة في غامبيا االتحاد االفريقي 

 
رحبتتتتي ر مفتتتت  التحاتتتتم  االتدتتتتاد االنا دتتتتي د    ح تتتتا ا ا دالالم تتتتي : 1122ينسسسساير  12 -أديسسسسا أبابسسسسا  

نتتتي ا طدتتتال  تتتب.ي لبفتتتبي    والتتتا ادتتتاار  دمتتتل ناالمتتتا الط دتتتي عتتتئ الفتتتبي  وال تتتادرة ر ا تتت   االبمتتتا 

و عطبتتتا اال طدتتتال بالتتتااح اتتتار اح حمتتتل ب تتتا اول ا طدتتتال  تتتب.ي لبفتتتبي  نتتتي ن. حر تتت   االبمتتتا اال تتتالالم  ال تتت  

    5691ا طدالل البالد ني عام 

 

، و تتادر التتبالد التتت عا بطتتا اعتت   لتت   1152  تتا ا  15ت دتتل التتا مس الفتتااه ناالمتتا عتتئ الفتتبي  الفتتبي 

مس ن. حر تتت   م متتتا التتتتا أح تتت    و تتتدتي  لتتت  اعتتت  ن تتتحد الح تتتا   ال. تتتطاأ  اتطتتتاة رصتتتماة ، ااندتتت  ر تتت

 الطي ا لط ا ال.ج.حع  االرطصاد   ل ول  اب بنا دما )إ  حاس( واالتداد االنا دي واألالم ال.طد ة  

 

ا. تتادرة التتا مس الفتتااه  دمتتل ناالمتتا ، تطيبتتت ر مفتت  ال.تحاتتم  إلتتل عتتحدة ر تتمس  االبمتتا الج  تت  اداالتتا 

ل التتتتبالد ، والتتتت   ال  تتتتيال نتتتتي ن. حر تتتت  الفتتتت  ال ، حمتتتتل بد  الم.تتتتمئ نتتتتي  تتتتتارة  االبمتتتتا ، اتتتتارو إلتتتت

    1152  ا ا  56الخ.مس 

 

وا ط .تتي ر مفتت  التحاتتم  االتدتتاد االنا دتتي التانتت  لطعتتتاب عتتئ الطدتت  ا ل انتت  انتتداب ال.صتتبد  نتتتي 

 ل.طد ة   االبما ، ا.ا ني  ل  عبل ونا الطد    ال عب ، والج.حع  إ  حاس واألالم ا

   

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

 ال طاو ي: الحرت – union.org-dic@african ال طاو ي: اا   – األنا دي االتداد التحام  – واالتصال اإلعالم إدارة

www.au.int  إثمحاما  – باااا بد س 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionنمس احك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتح طا:

  https://www.youtube.com/AUCommission حتمحب:

 http://www.au.int  لب.ي   :
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