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 يــــــــــــاد األوروبــــــحــــــــــــاالت

 اتـــــخابــتـــة االنــــبـــراقـــة مـــــثــــبع

 يةـــبــــية الشعــــقراطـــمـــرية الديــــــــجزائــــــــــة الــــــــهوريــــــجمـــــال

 2102ة ــيــعــريــشــتــات الــخابــتــاالن

  

 يـــــفـــــــحــــــص انــــــيـــــب

------------- 

 مراقبة االنتخابات في الجزائرل االتحاد األوروبي االنطالق الرسمي لبعثة

  2102أفريل  01الجزائر يوم 

 

حكومة الجمهورية  و على إثر دعوة 2102ماي  01بمناسبة االنتخابات التشريعية ليوم 

األوروبي بعثة لمراقبة االنتخابات. و يقود هذه الجزائرية الديمقراطية الشعبية, أوفد االتحاد 

نيرا , عضو في البرلمان األوروبي. و يساعده في مهمته -سالفرانكا سانتشاز دالبعثة السي  

ن من تسعة ) العاصمة و قد باشروا مهمتهم (خبراء متواجدين في الجزائر 10فريق إطار يتكو 

 . 2102مارس  01منذ 

 

على  (مالحظا01ي العاشر من شهر أفريل الجاري أربعون )هذا و قد وصل إلى الجزائر ف

ج و سويسرا ــو كذا من النرويتابعون للبلدان األعضاء في االتحاد األوروبي  المدى الطويل

كما سيصل في  على مستوى الواليات الثمانية و األربعين. و ذلك لمتابعة المسار االنتخابي

ر سيدعمون عمل الفريق. يعلى المدى القص ا( مالحظ01أوائل شهر ماي وفد من ستين )
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( أعضاء تابعين 10ماي وفد من سبعة ) 10عالوة على ذلك, سينضم  إلى الفريق يوم 

لبلدان ل من مجموع األسالك الديبلوماسيةمالحظون آخرون  سيلتحق  للبرلمان األوروبي. و

 لدعم فريق المراقبة يوم االقتراع. األعضاء في االتحاد األوروبي

 

مية خاصة لمختلف مراحل المسار االنتخابي بدءا يولي المالحظون على المدى الطويل أهو 

مرورا المجلس التأسيسي  من انطالق الحملة إلى غاية اإلعالن النهائي عن النتائج من طرف

   و كذا سير االقتراع.التحضيرات االنتخابية بمي و بالمحيط اإلعال

 

تصريح تمهيدي بم من االقتراع, ستدلي بعثة المراقبة و خالل ندوة صحفية ستقام بعد أي ا

لية الخاصة بمراقبة االنتخابات. هذا و سيت ن النتائج األو  ل ـــكامــر الـقريـــشر التـــم  نـيتضم 

ل و الذي سيتضمن توصيات لالنتخابات في غضون األشهر الثالثة التي ستلي  و المفص 

 االقتراع.

  2102الجزائر  –مراقبة االنتخابات بعثة  –االتحاد األوروبي 

 بيان صحفي لبعثة مراقبة االنتخابات التابع لالتحاد األوروبي.

 

 المكل ف باإلعالم-لالتصال بالبعثة

 + 200(1) 006 60 01 00:  0الهاتف رقم 

 + 200(1) 000 00 06 01:  2رقم الهاتف 

 miguel.marques@moealgerie.euالبريد االلكتروني: 

 .تعمل بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وفقا إلعالن المبادئ للمراقبة الدولية
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