
 

 

 بيان صحفي 

 

بعثة مراقبة انتخابات قصيرة األجل فريق خبراء طويل االجل واالتحاد االفريقي يرسل 

 مارس 7 سيراليون المقررة فيفي جمهورية  العامةإلى االنتخابات 

 

 

رئلللليو ية اللللي  الفريللللوس الفقر ملللل  ي سلللل  قملللل  يي لللل   سيرسلللل : 8102 فبرايسسسسر 5 –أديسسسسا أبابسسسسا 

، حيللللت ر للللاع  اللللللبيس  إللللل  ر ة ر لللل  سلللليراللي   رالقبلللل  الباتوبللللول روبعلللل  ليريللللوس الفقر ملللل  لبعثلللل  

 . 8102يورس  7إلررالء الفباتوبول اللعوي  ق  

 

لةالللر   الباتوبلللول خبلللرالء 01 بالللر يللل  الألولللل  الل رحنللل  راللل ل سلللياش بالللر اللبعثللل  ينللل  يلللرحناي  ، و

 بعثللل  الفريلللوس الفقر مللل  قيلللو  ضللل و ل ، وذلللل  8102 يلللورس 80 إلللل  قبرال لللر 01 يللل  الألرللل ، ط  نللل 

 الل رحنلللل  خللللي و. الفباتوبيلللل  لع نيلللل بو اللصللللن  ذالل اللج البلللل  لكوقلللل  شللللويني  ورينيلللل  رصلللل  بللللءررالء

 قبرال للر 82 يلل الفباتوبللول ،  خبللرالءقر لل   إللل  قصللير  لةاللر  يرالقبللو 01 ضللشنسي اللبعثلل ، يلل  اللثوبيلل 

 . 8102 يورس 00 إل 

 

إرللللرالء رميلللليش سقيلللل  وبق للللو ورملللل  ش رمر للللر حلللل   أ( قلللل    الفريللللوس الفقر ملللل  بعثلللل  ف را ثلللل  ال لللل الو

، ب لللو قللل  ذلللل  سررللل  السلللايةوء سلللير الفباتوبلللول  8102يلللورس  7الل ملللرر  قللل   اللعويللل الفباتوبلللول 

ر صللللليول لاي لللللي  رمللللل  ش ب(  وليللللل  ليباتوبلللللول الل   مرالطيللللل  ، لن علللللو ير الفقني يللللل  واللمور للللل  والل

إظةلللور ال ا لللو  الفريلللوس الفقر مللل  بللل يش الفباتوبلللول ج(  الفباتوبلللول الل  لللامبني  بنلللوءالت ينللل  اللنالللوئ  ، و

قللل  رعق لللق الليكلللش لضللل و  أ    لللةش إرلللرالء الباتوبلللول حميميللل  ،  سللليراللي  واللع نيللل  الل   مرالطيللل  قللل  

 . والل نش والفسامرالر الل   مرالط 

 

ر لللا   بعثللل  الفريلللوس الفقر مللل  ل رالقبللل  الفباتوبلللول وف اةلللو يللل  يتانللل  صلللك   الفريلللوس الفقر مللل  ، 

( ، 8118الل بللللوست اللا ريةيلللل  ليريللللوس الألقر ملللل  لبعثللللول يرالقبلللل  الفباتوبللللول ورصلللل  و  أ( وأ  ةللللو  

إيللللللي  ينو لللللل  الل حلللللل   الفقر ميلللللل بالفريوس الألقر ملللللل  بالللللل   الل بللللللوست الل نو لللللل  ليباتوبللللللول ب( 
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ج( ( ، و0820(، الل يثللللوف الألقر ملللل  ليملللل ف الإلب للللو  واللاللللع ب  8118الل   مرالطيلللل  قلللل  أقر ميللللو  

 . ( وغير و8117الل يثوف الألقر م  لن   مرالطي  والفباتوبول والليكش  

 

 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

 

ية اللللي   –إسالر  اللالللل و  الل يوسللللي   –الفباتوبللللول  كبيللللر يلللل ظة  اللالللل و  الل يوسللللي  ب –صللللوي ئي  الرلللل ب   الل للللي 

  union.org-AtuobiS@africaبر   اللكاروب    – الفريوس الفقر م 
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