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بيان رئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول الهجوم ضد بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم في مالي
أديسسسسس أبابسسسسا  72 -أكتسسسسوبر  :7102يددددريي مددددة

التحاددددةر قي مددددفق قمحمي دددد الح دددد ح دددد الم ددددر

قلهجدددح قلدددنف تدددن بتدددف ي  62أكتدددحبم  6102ادددر لفحلدددر لح ةادددتةر فبادددر لماحدددر قمالددد قل تمدددر
لددد قل ميدددي بدددةي ةادددفلة

قل تكفاللدددر قل تادددرق قمبادددفق لتم ةدددي قي دددت مق حددد الدددفل قالةيح ددد في

وقغحلهحك وأ تم ي ال تل ثالثر الي لحقت حتظ قلاال قلتشفقير و مح قثيةي.
مددددة

قل تحاددددةر ياددددمب ددددي قتلدددد

بفلشدددتفل قلاف دددل لل

ادددد فزف قي مددددفق قمحمي دددد م ددددم قلجيددددحق قل تلدددد

دددفبةي .ك دددف يادددمب دددي ددددفالي الدددز شدددفق ويشدددةر بمكحالتددد يلت قالهدددف قل ادددت م

ب ددددةر قلادددال وقمالدددي حددد الدددفل  .ويادددمب قيددددف ا دددي قلتددددفالي الدددز أ دددم قمالددد قل تمدددر
لددد ق ددد قي مدددفق قيحمي ددد لماحدددر الةيح ددد ف حددد أققمهدددف ل هفالهدددف ب دددف حددد
وقل

قل تحادددةر الجدددرقق قل جت دددز قلدددرول

ددددري قلددددر

حقكشدددح

ةادددةم يتةدددن ق تدددف قلادددال

وقللتدددف

وتفعدددر الجلددد

قلكفالددددل لل مددددفق قت ق للة ةددددر وي ددددة ف المددددفق
ظهدددمق ق

قمالدددي قلتدددفبز لالالددد قل تمدددر
قوس قلاددددفحل قل دددد

و لةددددر

قق قلاةف دددةر وقلتددد ق بلدددرق الي دددر قلادددفحل ب مف بدددر قل ج ح دددفت

قي هفبةدددر وقي مقالةدددر قلافاللدددر حددد الي دددر قلادددفحل .ويت لدددز إلددد المفقثدددفت الجلددد
قل ددددم

الؤكدددرق

فلمر ح الفل .

ويدددر ح مدددة
إلدددد

و يةف دددد

قمالدددي قلدددرول

بتددددف ي  01أكتددددحبم قلجددددف ف حددددحس قل ددددح قل اددددلمر قل شددددتمكر لددددروس قلاددددفحل قل دددد

والؤ م قل ف مةي قل م

ره ح بموكال ح قيا مم .6102

لالستفسارات االعالمية  ،يرجى االتصال:
مة

قل تحاةر

قلاةر إيمف كفلح رو  -قل تمرثر بإ
التحاةر قي مفق قيحمي
هف ف فس+251911510512 :
بمير قلكتمو KalondoE@africa-union.org :

