AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, Ethiopia P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / Fax: +251 11 551 7844

Web site: www.au.int

إدارة االعالم واالتصال
بيان صحفي رقم 2018/128

بعثة االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخابات تبدأ برنامج التوجيه واإلحاطة في رواندا
كيغااااالي  -رواناااادا  30 -ساااابتمبر  :2018وصللللئيس بللللاالسحادللللرسقي لللللبةسقالنتخالللل س تق للللرسقي

بحللللب س،س

سللابةاسق دللاياسقخ للب اسدا لليقوةوسسللئا بنس،سوزخللتاسق ب جاللرسق دللبحارس ج ها خللرسق اجللتس،سإ لل سكاغللب سنلل س
29سس

بحب سق ت ب ارسحتوق يقسن س .2018س

تس2018س،س اابةا حادرسقي لبةسقينتخا سإ سقي

س

و سللل ااعسحادلللرسقي للللبةسقينتخاللل س تق لللرسقي
و االللا سقي

بحلللب س،سق اقجلللياسنللل سق للل ةسد للل س26سأغدللل،الس،سح تق لللرس

بحلللب سق ت ب الللرس،سق الللت اسنللل س4-2سسللل

و زق رس هسقي

تس2018س،سحهللليلسق دلللب رسنللل سسللل عسوشللليبنارس

بحب  .س

س

سللللالمسق تق للللانسنلللل س وق لللليقست لللل سق دللللبد سدلللل سسلللل
قالو الللرسق للل س اصلللئيسإ اهلللبسح لللتنسسلللاتسقي
ايهسن سكاغب .سوسا سإ

تس.2018سوس صللللي سق ادللللرسحاب للللبس لللل سق للللبب س

بحلللب سق ت ب الللرسنللل س وق للليقس،س للل

نسدكبنسوو يس ايسق

سدللل

تسصللللي سسلللا س

تسق صلي سيتاب.س س

س

كللللبنسق غللللت

سدلللل سقإلتبطللللرسق ي اللللرس للللاس للللاناتسدائادللللب سأسبسللللارستللللا سق دللللابسسق دابسلللل سي

2018س،سوتب لللللرسقسللللل ايقةسق ئج لللللرسقي

بحللللب س

بحالللللرسق اط الللللرسوغالللللت سدللللل سأصللللللب سق صلللللئلرسق لللللاط اا ،س

حبإلضبنرسإ س اضاحسد هجارسقي لبةسقالنتخا س تق رسقي

بحب .س س

س

خ بشللل س لللتسحادلللرسقي للللبةسقينتخالللل س تق لللرسقي
ق

بحلللب سنللل س وق لللليقس،سدللل سويخلللرسقي للللبةسقالنتخالللل س

دئلللرسنللل س ازخلللزسق يخ اتقطالللرسو اطالللي بسنللل سق الللب اس،س ئللل سق للللاسق صلللا

س ئاللل سنللل سق صللللكا س

ذق سق صلللئرس ئ ل لللرسق اب خلللر.سك لللبسخ بشللل سدللل سق ،ئّللل سق دب لللةسالج لللياسقي للللبةسقإلنتخاللل س2063س،سق للل س
هللليلسإ للل سضللل بنسق لكللل سق تشلللايسوق يخ اتقطالللرسوقت لللتقعستالللاسسقإل دلللبنسوق ايق لللرسوسلللابةاسق الللب انسنللل س
ق اب ا.سس س

وخ لللكمسإجلللتقاسق

بحلللب سشللليبنرسوذق سدصللليق ارسنللل سق للليو سقال

قينتخاللل س تق لللرسقي
ق بدمسق

لللباس،سوق للل س هللليل حادلللب سقي للللبةس

بحلللب سإ للل سضللل ب هبس،سشلللتطسأسبسللل س لااللل س ،ئالللب سأج لللياس2063س،سوق هللليلس

دمسن سض بنسأنتخاابسد كبدئرسوسئ ارسودزة تا .س

س

خ للللت مسق تق للللانسق د عللللا سدلللل سأ
قي

للللباسدلللل سحت للللبنس للللاعسأنتخااللللب،سوق تقح،للللرسقإلنتخااللللرس ئها للللب س

بحالللرس،سود ل لللب سق ج للل سق لللي س،سوق ل لللب سق يكتخلللرسووسلللببمسقي للل عسوقالوسلللبطسقالكبةخ الللر،س

وق جئالسقي صبةيسوقيج ب

سوق دابن  .س

س

خاللل سدك للل سحادلللرسقي للللبةسقينتخاللل س تق لللرسقي
حهبسد س

بحلللب سنللل سن للليسسسلللاتخ بسنللل سكاغلللب ،سوخ كللل سقي صلللب س

:س

الساااايد سااااات ساااايري تااااابوكو  -بللللاالسوتللللياسق يخ اتقطاللللرسوق دللللب ياسقي بحاللللرس–سإةق اسق لللل ونسق دابسللللارس–سدياضللللارس
قي لبةسقينتخا س-سحتخيسق ك تو :س tapokog@africa-union.orgس-س ب م:س +250 789 034 625س
الساااايد افااااراا محمااااد اباااا -إةق اسقي لللل عسوقي صللللب س–سدياضللللارسقي لللللبةسقينتخالللل س-سسحتخلللليسق ك تو لللل :سthabitma@africa-
union.orgسس ب م:س +250 782 766 860س
للمزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال:

إةق اسقي لللللل عسوقي صللللللب س–سدياضللللللارسقي لللللللبةسقينتخالللللل -سحتخلللللليسق ك تو لللللل :سdinfo@africanunion.orgس–سدا لللللل س
ق ك تو :سwww.au.intس–سأةخالسأحبحبس–سإعااحابس
تابعونا على:
فيس بوكhttps://www.facebook.com/AfricanUnionCommission :
تويترhttps://twitter.com/_AfricanUnion:
يوتيوبhttps://www.youtube.com/AUCommission:

