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إإددااررةة ااالعالمم ووااالتصالل   
 

113/2017بيیانن صحفي   
 

ااالنتخابيیة االمستقلة االكيینيیة تديین قتل أأحد موظظفي االلجنة مفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي   
 

ي محمد قموسى فاالسيید مفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي  : علم ررئيیس2017أأغسطس  1أأدديیس أأبابا ٬، 
االمعلوماتت ووااالتصاالتت في االلجنة  تقنيیةمقتل االسيید كريیستوفر مساندوو٬، مديیر  نبأ٬، بالغة بصدمة 

هھھھذاا االعمل االغاددرر قبل أأسبوعع من ااالنتخاباتت االعامة  ووقعاالمستقلة لالنتخاباتت وواالحدوودد في كيینيیا. 
.2017أأغسطس  8بتارريیخ  االمقررر عقدهھھھااالكيینيیة   

 
ووقالل ررئيیس االمفوضيیة "ااننى اادديین هھھھذاا االعمل االالمبررر لهھ بأقوىى االعباررااتت ٬، ووأأددعو االسلطاتت االكيینيیة 

االى ااجرااء تحقيیق كامل فى جريیمة االقتل ووتقديیم االمسئوليین للعداالة. ووأأتقدمم بأخلص االتعاززيي ألسرةة 
٬، فضال عن إإددااررةة ووموظظفي االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت وواالحدوودد في كيینيیا لفقداانن ااحد ااعزاائهھم فقيید اال

ووززميیلهھم".   
 

يیة لكافة أأصحابب االمصلحة وويیحث ررئيیس االمفوضيیة حكومة جمهھورريیة كيینيیا على توفيیر االحمايیة االكاف
في ااالنتخاباتت ٬، لضمانن أأمن ووسالمة االعمليیة ااالنتخابيیة. وويیحث كذلك ااالحزاابب وواالمرشحيین 

وومؤيیديیهھم على ااالمتناعع عن كافة أأعمالل االعنف وواالتخويیف ٬، االتي يیمكن أأنن تعيیق االسيیر االسلمي 
.يیستحق االكيینيیونن اانتخاباتت حرةة وونزيیهھة ووذذااتت مصدااقيیةوو. 2017النتخاباتت   

 
في ضمانن إإجرااء اانتخاباتت ذذااتت  إإددررااكا منهھ للدوورر االكبيیر االذيي قامم بهھ االرااحل االسيید مساندوووو

مصدااقيیة٬، يیدعو ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت وواالحدوودد في كيینيیا 
لبا على وواالسلطاتت االكيینيیة إإلى ااتخاذذ االتداابيیر االفورريیة االالززمة لضمانن أأنن ال تؤثر ووفاتهھ االمأساوويیة س

.ااالنتخاباتت  
 

مع حكومة كيینيیا ووشعبهھا وويیؤكد ررئيیس االمفوضيیة من جديید على تضامن ااالتحادد ااألفريیقي االتامم 
في إإجرااء اانتخاباتت دديیمقرااططيیة ووذذااتت مصدااقيیة ووسلميیة تتماشى مع االقيیم االمشتركة للقاررةة٬، لهھا  ووددعمهھ

ووغيیرهھھھا من صكوكك ااالتحادد فريیقي للديیمقرااططيیة ووااالنتخاباتت وواالحكم على االنحو االمبيین في االميیثاقق ااأل
.ااألفريیقي ذذااتت االصلة  

 
لالستفساررااتت ااالعالميیة ٬، يیرجى ااالتصالل:  

 
إإيیبا كالوندوو   

االمتحدثث بإسم ررئيیس االمفوضيیة  
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251911510512+هھھھاتف نقالل:   
  KalondoE@Africa-Union.orgبريید االكترووني: 

 
 

  للمزيید من االمعلوماتت ٬، يیرجى ااالتصالل على:
 

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

 
تابعونا على:  

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

  http://www.au.int :  للمزيید على
 


