
 إدارة اإلعالم واالتصال
 

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول الوضع في السودانبيان 

 

ش ا ييس ديي ب مفسيييهما اونًديي ل  يي م مف  يي    يثنيي  :أديووب بابووا -9102يوليووو  5 رئيي ا مفوضيةيي ل اًف ييً

 .هيو رمط ومفوشروال نحي ديهما مسًفم  ممفوهم وي رك مف زممه اًف    ر مفس و  ان تط  ًته

 

يييييه رئييي ا مفوضيةييي ل با ي يئيييه اًف هنىيييل مف ًليييل لفيييس م  يحيييه مف يييً  مف رو  سيييير محوييي  مفحسييين 

يييير و ييير هم رمفسيييض ر محوييييه ه˓ ف يييًا ومفو  ييييص مف يييً  فيييرئ ا و رمد لح يا يييً مفييي   ير باييي  ب وييي  

 ا يييس ئهييييه م مفوثًف يييل ومفاييي ير.  ييي  مفيديييًطل. لا هايييم وت يييًوا مفه ىيييل مفح يم يييل مف وف يييل ف  نو يييل

 ومف ول مفوجًور. ف سيهما      م مفا ه، يحظس ا   ير    ر.  جًه()لي

 

ايييين مم نًنييييه ف وج وييييم مفيييي وف  ف اوييييه ف و  ييييل ي يه ييييً مفسيييييهمن يا  بيضييييًي ييييري رئيييي ا مفوضيةيييي ل 

 واو  ل مفيدًطل مأل ري  ل مف   بها لفس   ه مفن  جل مإليجًا ل ف  اله ومفونط ل ومف ًر..

 

مفيطن ييييل ا ييييس مفحضييييًت ا ييييس روو مف سييييييل ومفوسيييي وف ل تجييييًه  مألطييييرم مفوضيةيييي ل يحييييي رئيييي ا 

 . مفواًفح مفيطن ل ف سيهما

 

مفشييي ب  اوسيييًن .مف أ  ييي  ا يييس مف يييزم  مرتحيييًه مأل ري ييي  مفثًاييي  ومفوسييي ور مفوضيةييي ل رئييي ا  وي  ييي 

 .مفسيهمن     د  ه نحي ديهما هيو رمط 

 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال:

مي ييييييييم مف  رونيييييييي :   union.org-DIC@africanارييييييييي  مف  رونيييييييي :  –مضيةيييييييي ل مرتحييييييييًه مأل ري يييييييي   –لهمر. مإلاييييييييال  ومرتاييييييييًل 

www.au.int  -  ًلح يا ً –بهيا باًا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  ا ايك: 

 https://twitter.com/_AfricanUnionتيي ر:

 https://www.youtube.com/AUCommissionييت يي

 
 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃOAFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 

Website:   www.au.int 

mailto:DIC@african-union.org
http://www.au.int/
http://www.au.int/
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
http://www.au.int/

