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ااالتحادد ااالفرريیقي مفووضيیةبيیانن ررئيیسس   

 
 

ااالتحادد ااالفرريیقي يیهھنئ شعبب كيینيیا وويیددعوو إإلى االهھددووء في اانتظظارر ااعالنن االنتائج االنهھائيیة لالنتخاباتت  
 

 
–أأدديیس أأبابا  يیهھنئ ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي موسى فقي محمد شعب  : 2017أأغسطس  10 

ااالنتخاباتت  تمت مرااقبة. 2017أأغسطس  8كيینيیا على إإجرااء ااالنتخاباتت االعامة بصوررةة سلميیة في 

جنوبب اافريیقيیا االسابق مبيیكي.ررئيیس تابعة لالتحادد ااألفريیقي برئاسة من قبل بعثة مرااقبة ااالنتخاباتت اال  

 

للناخبيین االكيینيیيین أأظظهھرتت عزمهھم على تحقيیق  االكبيیرةةأأنن االمشارركة وويیشددد ررئيیس االمفوضيیة على 

ررئيیس االمفوضيیة بشكل تامم يیؤيید ووتطلعاتهھم االديیمقرااططيیة ووتوططيید االسالمم ووسيیاددةة االقانونن في بلدهھھھم. 

وويیحث شعب كيینيیا على االحفاظظ على ٬، االبيیانن ااألوولي االصاددرر عن بعثة مرااقبي ااالتحادد ااألفريیقي 

لالنتخاباتت.  لنتائج االنهھائيیةللجنة االمستقلة لالنتخاباتت وواالحدوودد االكيینيیة لاااالهھدووء بانتظارر إإعالنن   

 

وويیعربب ررئيیس االمفوضيیة عن بالغ قلقهھ إإززااء االتطوررااتت االتي ووقعت في االيیومم االتالي لالنتخاباتت٬، بما 

وواانتشارر االعنف في بعض االمقاططعاتت االتي  في ذذلك ررفض بعض االجهھاتت االفاعلة االسيیاسيیة للنتائج٬،

خسائر في ااالررووااحح. ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد ووقوعع أأفاددتت ااالنباء أأنهھا أأددتت إإلى 

 عقد٬، ووددعا خاللهھا إإلى 2017يیوليیو  20إإلى  18ااألفريیقي ززاارر كيینيیا قبل ااالنتخاباتت في االفترةة من 

.باتت ووأأثناءهھھھا ووبعدهھھھااانتخاباتت سلميیة ووذذااتت مصدااقيیة قبل ااالنتخا  

 

وويیكررر ررئيیس االمفوضيیة ااإلعراابب عن االتزاامم ااالتحادد ااألفريیقي االقاططع بدعم حكومة كيینيیا ووشعبهھا 

لضمانن االتوصل إإلى نتيیجة سلميیة ووذذااتت مصدااقيیة للعمليیة ااالنتخابيیة٬، تمشيیا مع االميیثاقق ااألفريیقي 

:صلة. ووفي هھھھذاا االصددد٬، يیحثيیة ذذااتت االللديیمقرااططيیة ووااالنتخاباتت وواالحكم ووسائر االصكوكك ااألفريیق  

 

االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت وواالحدوودد االكيینيیة على إإجرااء عمليیة فرزز بطريیقة فعالة ووشفافة  •

ضمن ااإلططارر االزمني االمنصوصص عليیهھ قانونيیا٬، ووعند ااالنتهھاء ٬، االدخولل في حواارر مع االجهھاتت 

االفاعلة االسيیاسيیة قبل ااإلعالنن االرسمي عن االنتائج.  
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سيیاسيیة ووااألحزاابب وومؤيیديیهھا على مماررسة ضبط االنفس في تصريیحاتهھم االجهھاتت االفاعلة اال •

ووااالمتناعع عن كافة أأعمالل االعنف في اانتظارر ااالنتهھاء من عمليیة فرزز ااألصوااتت.  

 

اااللتزاامم بدقة بالقواانيین ااالنتخابيیة٬، ووعند نشوء على ااألططراافف االفاعلة االسيیاسيیة ووااألحزاابب  •

.سلميیة وواالقانونيیةنزااعاتت٬، االتماسس ااالنصافف من خاللل االقنوااتت اال  

 

ااألجهھزةة ااألمنيیة على اااللتزاامم بالمهھنيیة ووأأنن تحترمم حقوقق ااإلنسانن في صونن االقانونن وواالنظامم ٬،  •

ووأأنن تكفل حمايیة ااألررووااحح وواالممتلكاتت ططيیلة االعمليیة.   

 

.ووسائل ااإلعالمم على االحفاظظ علی تغطيیة متوااززنة وومرااعيیة بشأنن االعمليیة ااالنتخابيیة •  

 

االقاددةة ااإلقليیميیيین ووغيیرهھھھم من أأعضاء االمجتمع االدوولي لضمانن تقديیم االمفوضيیة مع ررئيیس  يیتوااصل

وواالتمسك بمباددئئ ٬، االسلم ووااألمن ووااالستقراارر في كيینيیا  حفظددعم منسق ووفعالل للجهھودد االرااميیة إإلى 

سيیاددةة االقانونن وواالديیمقرااططيیة. ووهھھھو على ااستعداادد التخاذذ أأيي مباددررةة قد تدعو إإليیهھا االظرووفف لتسهھيیل 

.عمليیة ااالنتخابيیةااالختتامم االسلمي لل  


