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إإددااررةة ااالعالمم ووااالتصالل   

107/2017بيیانن صحفي ررقم   
	  

ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي يیواافق على نشر بعثة مرااقبة اانتخاباتت قصيیرةة ااألجل إإلى 
رروواانداا  

 
ااستجابة لدعوةة االحكومة ووااللجنة ااالنتخابيیة بجمهھورريیة رروواانداا ٬،  :أأدديیس أأبابا٬،  2017يیوليیو  25

على نشر بعثة مرااقبة اانتخاباتت معالي محمد موسى فقي ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي ٬، وواافق 
قصيیرةة ااالجل تابعة لالتحادد ااالفريیقي ٬، لمرااقبة ااالنتخاباتت االرئاسيیة االمقبلة في جمهھورريیة رروواانداا ٬، 

.  2017أأغسطس  4االمقررر إإجرااؤؤهھھھا في   
 

من  40سيیترأأسس االبعثة فخامة قاسم أأووتيیم االرئيیس االسابق لجمهھورريیة مورريیشيیوسس ٬، ووتضم   ً مرااقبا
مختلف االبلداانن ااالفريیقيیة وومؤسساتت ااالتحادد ااالفريیقي. ستصل بعثة االمرااقبة قصيیرةة ااألجل إإلى 

٬، ووستظل في االبالدد حتى إإعالنن االنتائج االنهھائيیة.  2017يیوليیو  27كيیغالي ٬، في   
 

تمر صحفي سيیعقد بعد يیومم ااالقت خاللل مؤ ذذلك  ئجهھا ٬، وو من نتا تض اً يی أأووليی  ً يیانا بعثة ب اال رااعع ٬، ستصدرر 
في كيیغالي.  سيیتم تقديیم االتقريیر االنهھائي ٬، بما فيیهھ توصيیاتت لتحسيین عمليیاتت فندقق بارركك اانن ٬، في 

ااالنتخابيیة االمستقبليیة في رروواانداا٬، في مرحلة الحقة بعد إإتمامم االعمليیة ااالنتخابيیة.   
 

عثة مرااقبة اانتخاباتت إإلى رروواانداا مع وواليیة ااالتحادد ااالفريیقي ٬، االمتمثلة في تعزيیز يیتماشي نشر ب
اانتخاباتت دديیمقرااططيیة في أأفريیقيیا ٬، على االنحو االمتوخى في االميیثاقق ااالفريیقي حولل االديیمقرااططيیة 

٬، ووااعالنن منظمة االوحدةة ااالفريیقيیة / ااالتحادد ااالفريیقي حولل االمباددئئ  2007ووااالنتخاباتت وواالحكم لعامم 
اتت أأجندةة اا فقاً لتطلع ٬، وووو ااططيیة في أأفريیقيیا  قر لديیم  االتطلع٬، ووخاصة  2063لتي تحكم ااالنتخاباتت اا

االثالث االراامي إإلى توططيید االقيیم وواالمماررساتت االديیمقرااططيیة ٬، ووبناء االثقة في االعمليیاتت ااالنتخابايیت ٬، 
ووضمانن إإنشاء مؤسساتت قاددررةة وومسئولة ووقيیاددةة تحويیليیة في االقاررةة.    

 
قة مستقلة وومحايیدةة وومهھنيیة ووفقاً للقواانيینخاللل فترةة  لهھا بطريی عثة عم لب اانداا ٬، ستجريي اا  توااجدهھھھا في رروو

االوططنيیة وواالمعايیيیر االدووليیة لمرااقبة ااالنتخاباتت االوااررددةة في االخطوطط االتوجيیهھيیة لالتحادد ااالفريیقي 
باددئئ االدووليیة لمرااقبة ااالنتخاباتت.لبعثاتت مرااقبة ااالنتخاباتت ووررصدهھھھا ٬، ووإإعالنن االم  
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يید من االمعلوماتت ٬، يیرجى ااالتصالل:للمز  
 

-االسيید إإددرريیس كامارراا  إإددااررةة االشؤوونن االسيیاسيیة بمفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي    
- 250787320868+هھھھاتف ررقم:    union.org-kamarai@africa بريید االكترووني:  

 
على:للمزيید من االمعلوماتت ٬، يیرجى ااالتصالل   

موقع االكترووني:   union.org-DIC@africanبريید االكترووني:  –مفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي  –إإددااررةة ااالعالمم ووااالتصالل 
www.au.int –  إإثيیوبيیا. –أأدديیس أأبابا  

 
تابعونا على:  

https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيیس بوكك:   
  https://twitter.com/_AfricanUnionتويیتر:
  https://www.youtube.com/AUCommissionيیوتيیوبب:

http://www.au.int : للمزيید على  
 
 

  
 

 


