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عودة رئيس بعثة االتحاد األوروبي  لمراقبة االنتخابات إلى 

 الجزائر العاصمة

سيعود السّيد خوزي إغناسيو  – 5105أفريل  52الجزائر في 

سالفرانكا سانتشاز نيرا, رئيس بعثة االتحاد األوروبي 

من شهر  52لمراقبة االنتخابات  إلى الجزائر العاصمة يوم 

ل. ــخابات ماي المقبــأفريل في زيارة  جديدة  قبل  انت

سيكون متواجدا في الجزائر و خالل إقامته  بالجزائر, 

العاصمة  ثّم سيتوّجه إلى عّدة واليات أخرى حيث سيلتقي 

 بمختلف األطراف الفاعلة في المسار االنتخابي.

و قد صّرح السّيد سالفرانكا بما يلي: " إّن بعثتنا متواجدة 

في الميدان منذ ثالثة أسابيع. و لقد انتشر مراقبونا عبر 

الدقيقة  نعكفون على المالحظة أرجاء الوطن وهم حاليا م

تخابات.  و تهدف ـير االنــة  و لتحضـيـللحملة االنتخاب

بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات إلى  تقديم 

تقييم دقيق و مفّصل و حيادي للمسار االنتخابي طبقا لإلطار 

تفاقات الاو طبقا للقواعد و القانوني الوطني و اإلقليمي 

ت عليها الجزائر. و تسعى منهجيتنا إلى ـالدولية التي وّقع

التقييم الدقيق للعوامل األساسية لمجموع الجهاز االنتخابي 

سار الجاري. و عليه, لن تدلي البعثة ـدون التدّخل في الم

 بأيّ تصريح و لن تقّدم أيّ تقرير قبل يوم االقتراع ".

سينتشر  المالحظون على  ( من شهر ماي12هذا و في السابع ) 

( عبر واليات الوطن 01المدى القصير و عددهم ستون )

( و في بداية شهر ماي, سيدعم  84الثمانية و األربعين )

فريق المراقبة مالحظون آخرون على المدى القصير و هم من 

هنا  العاملوناألسالك الديبلوماسية لبلدان االتحاد األوروبي 

ويج  و كندا إضافة إلى وفد من بالجزائر و كذا من النر

( عضوا. وبالتالي يصبح 00البرلمان األوروبي يضّم أحد عشر )

( مالحظا منتشرين عبر 021ن )يعدد أعضاء البعثة مئة و خمس

 التراب الوطني يوم االقتراع.
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( ساعة التي تلي االقتراع, 84و خالل الثمانية و األربعين )

تقديم التقرير  سيقيم رئيس البعثة ندوة صحفية بغية

 التمهيدي لبعثة االتحاد األوروبي  لمراقبة االنتخابات .

هذا و تتمّتع البعثة باإلستقاللية المالية و ال يتحّمل تكلفة 

 البعثة سوى البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي.

 

 

 

 المكّلف باإلعالم-لالتصال بالبعثة

 + 502(1) 212 20 81 01:  0رقم الهاتف 

 + 502(1) 000 12 82 04:  5الهاتف رقم 

 miguel.marques@moealgerie.euالبريد االلكتروني: 

 

 

Contacts MOE UE Algérie 2012  
Miguel Marques – attaché de presse 

Mobile 1 : +213 (0) 795 56 40 19 

Mobile 2 : +213 (0) 661 97 45 18  

Email : miguel.marques@moealgerie.eu 

mailto:miguel.marques@moealgerie.eu
mailto:miguel.marques@moealgerie.eu

