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 في اإلرهابي الهجوم أعقاب في الصومال دعما   يحشدون األعضاء والدول األفريقي االتحاد

 مقديشو
 

االتحاااااد اقي وااااا  واضاااايول اقعشااااا  ي اااا    ت  اااا ا  اااا    : 7171أكتسسسسوبر  71 –إثيوبيسسسسا  –أديسسسسا أبابسسسسا 

ويااا  إ اااار  باااادرة اضيشاااا   اقي واااا    ي وا اااا   باااادق و ااا د اضألفاااية اقي وا اااأل واضيشاااا   اقي واااا  

  ضااايعد اضبراااياأل يااا  اق  ااااك  ل اااا يااا   ضااا  اض اااألار   4102تسااااعي  ي وا ااااي  اضيااا    راااا  يااا  يب اوااا  

اضطب ع أل/اضب ئ اااااأل واض اااااألار  اضب ااااا وأل واضحااااااالك اعمساااااام أل   يااااااي ف ااااايك دع اااااا ضح أل اااااأل و اااااع  

   ضرغاوأل.ج هألروأل اضصأل ال االتحادوأل ي  هذا اضأل   اضعص 

 

االتحااااد   عااا و  4102 كياااألل   02واااألم اضساااب    ايو اااأليااا   عاااااو اضهراااألم اعرهاااال  اضاااذ  و ااا  يااا  

ف أل اااأل  ضااايعداضياااام    عااا  تاااألي   سااااعيت  ااا   اااالل لعفيااا  عم اااا  اضساااالم يااا  اضصاااأل ال   اقي واااا  

 واض يم أل.ي  إ ار  يراتها اضعس  وأل واض    أل    االتحادوأل واض ع  اضصأل اض اضصأل ال 

 

 عا  اضهرألم  اتخذك اضبعفأل يشال ع  اضيول اعشا  االتحاد اقي وا  عية إج ا اك ل ا ي   ض :

 

 اااام  أل  اااأل االتحااااد االي واااال  ااا  اضااايول اض سااااه أل لااااألاك واض ااا  أل  فااا  لألروماااي  و و  ااايا  -

 اضشحاوا. اماا لاضيب ع لاضيم     ج  

إماااا   ياا  كااالو وو مااا  ار اا ك و عااياك وياا ك لعفااأل االتحاااد اقي وااا  ياا  اضصااأل ال  ألضاايا -

 .السيخيا ها ي  ع ر اك اضبحث واعماا  اضراروأل

 م   اضعا ر   اضطب    -

 سي أل تايود اض ساعية اضرألج -

 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / Fax: +251 11 551 7844 

Web site:   www. au.int 



o  ع  ااا  اضبراااياأل  -تاااألي   سااا اراك اعساااعاج وماااا  اضر فااال جاااألا إضااال اضبراااياأل اض رااااورة

اك اضطب اااااأل إضااااال اض سااااااه أل لااااااألاك  فااااا  ج باااااألت  وإا ألل اااااا وك   اااااا إرساااااال اض سااااااعي

 ب بااااا إضاااال  ايو ااااأل ضيااااايود  01اضصااااأل ال ض ساااااعية اضر فاااال. و ااااي  رساااار  ج بااااألت  

 خصاااا  صاااال   لرااا ول  ط ااا ة ضرحصاااألل  00اض سااااعية اضعاجراااأل  و ا ااا  ك   اااا ل اااا  

 عرل  ساعية يألروأل.

 

o   تاااايود دعاااد  بااا ا  اق  ااااك واضااايعد اعدار  عرااال ار  اضألا ااا   وشاااا. و اااي تاااد م ااا

و   واض ااا  أل  ااا  لعفاااأل االتحااااد اقي واااا  يااا  اضصاااأل ال  وفاااية ع اصااا   ااا  اضعسااا  

 اض   أل اض   رأل و ي اد اض   ألي ضر ساعية ي  تطألوق اض  طاأل اض يش رة.

 

ياااا  اض  أل اااا أل    ح ااااي  واض  فاااا  اضخااااا  ضاااا ئ و يااااارئاااا و   أل اااا أل االتحاااااد اقي وااااا    ألساااال 

 ااا  اضا اااادة اضعر اااا يااا  اضصاااأل ال ض صاااي  تألاصااا   ساااي  اضصاااأل ال  اضسااا    ي امس سااا أل  اااادو ا  عرااال 

 اضيايم اض ح   عرل  ر  اضألا  .

 

 

 ضر زوي    اض عرأل اك   و جل االتصال: 

 

 أل اااااا    union.org-DIC@africanل وااااااي اض ي وماااااا :  -  أل اااااا أل االتحاااااااد اقي وااااااا   -إدارة اععااااااالم واالتصااااااال 

 إا ألل ا – دوو  لالا  www.au.intاض ي وم : 

 

 تابعونا على:

 

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionي و لألك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتألوي :

  https://www.youtube.com/AUCommissionوألت ألو:

 http://www.au.int ضر زوي عرل: 
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