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بيان صحفي لرئيس مفوضية االتحاد االفريقي
حول القمة المقبلة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى في برازافيل

 81أكتووو  -7182ازافيووو  :وصللل رئللل مفوضللل االتحللل
برازاف لللل ع صللللم جمهوريلللل الكونغللللو ال للللو قب لللل انعقلللل
بللل لم تمر الللل ول لمنطقللل البح لللرا العظمللل الللل سللل عق فللل
بتتبع تنف الم ث ق لضم ن االستقرار والتنم ف منطق البح را
ورحللل رئللل
وصول ال

األفريقللل موسللل فقللل محمللل إلللل
ملللل تمر رؤسلللل اللللل و والحكوملللل
 91أكتلللوبر تحللل شلللع ر "التعج للل
العظم ".

اللللوزرا كل منللل م مبللل بلللرئ المفوضللل والوفللل رف لللع المسلللتو المرافللل لللل عنللل
ضم مفوض السلم واألمن اسم ع شرق .

وتهلللل هلللل القملللل إللللل تعزيللللز الجهللللو الج ريلللل مللللن ج نلللل االتحلللل األفريقلللل ومجموعلللل تنم لللل
الجنللللو األفريقلللل والملللل تمر اللللل ول لمنطقلللل البح للللرا العظملللل واألمللللم المتحلللل لتعزيللللز السلللللم
واألمللللن واالسللللتقرار فلللل منطقلللل البح للللرا العظملللل والتصلللل للتحلللل ي اإلنسلللل ن التلللل تواجههلللل
بصف خ ص جمهوري الكونغو ال يمقراط وبورون وجمهوري أفريق الوسط .
وسللل لق رئللل المفوضللل الللل تواصللل مللل خرا ملللع الجهللل الف علللل الس سللل أثنللل زي رتللل إلللل
ك نش سللل فللل نه يللل سلللبتمبر كلمللل فللل القمللل إلللل ج نللل رؤسللل الللل و ملللن المنطقللل ون اإلقل م للل .
ومن المتوقع ايض ان يعق اجتم ع ثن ئ مع الق الحضور عل ه مش القم .
الملل تمر اللل ول لمنطقلل البح للرا العظملل هللو منظملل حكوم لل ول لل تضللم بللل ان منطقلل البح للرا
وجمهوريلللل
العظملللل  .وتتلللل لف المنظملللل مللللن اثنلللل عشللللر وللللل عضللللو هلللل أنغللللوال وبورونلللل
أفريق للللل الوسلللللط وجمهوريللللل الكونغلللللو وجمهوريللللل الكونغلللللو ال يمقراط للللل وك ن للللل وأوغنللللل ا
وروانللللل ا وجمهوريللللل جنلللللو السلللللو ان والسلللللو ان وتنزان للللل وزامب للللل  .ويسلللللتن ت س سللللله إلللللل
االعتلللرا بللل ن عللل االسلللتقرار الس سللل والصلللراع فللل هللل البلللل ان لللل بعللل إقل مللل بللل ل ممللل
يتطل جه ا متض فرا من أج تعزيز السال والتنم المست ام ن.
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