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 391/2016بيان صحفي رقم 

 

 للنشر العاجل
 

إلى  المدىتوافق على نشر بعثة مراقبي انتخابات قصيرة رئيسة مفوضية االتحاد االفريقي 

 بجمهورية غانا 2016ديسمبر  7االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 
 

 

وافقتتتئ سة متتتي  االتتتت ي اريقتتتلد ارفة قتتتا انتتت   الس    ال تتتل ا ل : 2016 نسسسوفمبر 25أديسسسب أبابسسسا   

  ال تتي  تتت  در  نتتا  و تتل نشتتب  ةتتة قبةتتتي  ةات تتي ا  اللقتتلا يلقبتتي نريقتتلد ارفة قتتتا ت تت ة  ان تت   

 ق تتتلس  ان قتتتةس نقتتت  ل  غل تتتلفتتتا و يالس تتتي  ان ةن ل  تتتيانةةل تتت ي وإنتتتب ار  اللقتتتلا اسقبتتت   اال تتتل    

فة تتتل ان ةات تتتي ت تتت ة ان تتت   ن تتت  فة تتتل  قششتتتا ار  اللقتتتلا ان  تتتال    تتت    . و2016 د متتت  ة 7

 تتت  اسقبتتتي ااتتتالل    وفة تتتل ان ةات تتتي وال تتت  ان تتت   ان  تتتال   تتت  نةتتتة  ااتتتالل    وانتتت    يتتت  

  نشب تت  نشتتب   لقبتتي ووتتت  يقتتلس ة تتتال  يةي  تتلا  تتل  2016 ةتتة   فتتا انتت رد  نتت  اوارتتة ا  تتالقة 

 ي. ت   ار  اللقلا وان  ئي انم ل  ي انبل 

 

 انالتتتت    نظ تتتيإنتتتر    تتت ( د) انملد تتتي اناقتتتة   تتت     لاتتتب غل تتتل فتتتا األفة قتتتا اريقتتتلد قبةتتتي  ةتتتة

  تتت  4.6 اناقتتتة و   ان   قةاو تتتي ر  اللقتتتلان تتتا يق تتت  اا   تتتلد ان تتتتال  األفة قتتتا اريقتتتلد/  األفة ق تتتي

   تتتتتلد  نتتتتت  فضتتتتتر ن بةتتتتتلا  ةات تتتتتي وساتتتتت  ار  اللقتتتتتلا ارفة قتتتتتا نريقتتتتتلد ان الو ي تتتتتي ان  تتتتتلد 

  وانق تتتت  وار  اللقتتتتلا نش   قةاو تتتتي األفة قتتتتا ان  ةتتتتل  فتتتتا نش يتتتتل ان ن تتتتال  وانقتتتت   ان   قةاو تتتتي

 .غل ل فا ان   قةاو ي يبز ز فا ان مل  يوذنك قي ف 

 

 السسسسسرئيب بوهامبسسسسسا  هيفيكوبسسسسسونيفخامسسسسسة  تتتتت  ةثة قبةتتتتتي اريقتتتتتلد ارفة قتتتتتا ن ةات تتتتتي ار  اللقتتتتتلا 

قةن تتل  ن تتتالي ثفة ق تتل   ونمنتتتي ان  ةشتت   انتتت اة       تتتةات     تت  ويضتت   ناميبيسسسا  لجمهوريسسة السسسابق

 25ور تتتةاس  متتت قش    تتت  و  ئتتتلا إداس  ار  اللقتتتلا و نظ تتتلا ان م  تتت  ان تتت  ا و ةا تتتز ان قتتتال  

 . 2016د م  ة  10 الف  ة إنب  26و يالس ي غل ل    فا   ةة ان بةيو     قش ا  ثفة ق ل. 

 

سي تتتتلء إ اس ان قتتتتلس ة ان تتتتا يا تتتت  قتتتت    ةتشتتتتي  تتتتل ت تتتت  سة متتتتي ان االتتتتت ي   وإذ ثنةقتتتتئ نتتتت  ار

ار  اللقتتتلا   ق تتتل فتتتا ذنتتتك انق تتترا ار  اللق تتتي   ايمتتت ئ ق  يتتتل  تتتش  ي إو تتتلر  وث  انب ش تتتي ينلفمتتت ي 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃOAFRICANA 

 
Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 

Website:   www.au.int 
 

http://www.au.int/


نتتب  الااتتشي انقاتتلا نشتتب انمتتش  انمتتلة  ت تت  ثاتتقلا ان  تتشقي ا ق تتالس  تق ق تتي   ف  يتتل كيتت نال  لفتتي

شةتتتبل انيتتتل ا إوتتتةاس ا  اللقتتتتلا  شمتتتي و تتتش  ي واتتتتالفي وذاا وثثنتتتلس وقبتتت  ار  اللقتتتلاك  وي نتتتتئ ن

    ات ي.

 

السيد إدريسا كامارا عبر البريد االلكتروني: نش ز      ان بشال لا تال  ان بةي    ةوب اري ل  ق نمل ان بةي: 

union.org-kamarai@africa 

 

 :لالستفسارات االعالمية   يرجى االتصال

  سة مي تم  ارنري   إداس    union.org-yamboue@africaانم    ا   ة آ ا يل  ال ن ة ان ة   ارن  ةو ا: 

 اريقلد ارفة قا االت ي  –ارنري واري ل  

 

 يرجى االتصال:  للمزيد من المعلومات  

 

 الت  ان  ةو ا:   union.org-DIC@africanقة   ان  ةو ا:  – االت ي اريقلد ارفة قا  –إداس  ارنري واري ل  

www.au.int –  إث الق ل. –ثد س ثقلقل 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission: ف س قالك

  https://twitter.com/_AfricanUnionيال  ة:

  https://www.youtube.com/AUCommission الي الا:

 http://www.au.int نش ز   نشب: 
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