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المقررة  الديمقراطية الشعبية الجزائرية الجمهورية في  التشريعيةبعثة االتحاد االفريقي لمراقبة االنتخابات 

 2017 مايو 4في  

 

 الوصول بيان

 

رئيس مفوضية  أوفد،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناءاً على دعوة من حكومة

 اإلنتخاباتلمراقبة  األفريقي اإلتحاد، بعثة  ي محمدكالسيد موسى ف سعادة األفريقي اإلتحاد

 . 2017مايو  4، والمقرر عقدها في البالدفي  التشريعية

، األسبق رئيس وزراء جيبوتي،  دليتا محمد دليتا السيد سعادة األفريقي اإلتحاديترأس بعثة 
 ،وزراء سابقينفي أديس أبابا،  األفريقي اإلتحادمراقباً من السفراء لدى  150وتضم 

 منظمات المجتمع المدني أعضاء ، واإلنتخاباتهيئات إدارة  عموم أفريقيا، برلمانيين
جنوب أفريقيا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي،  هيدولة،  40من  المراقبينيأتي  .األفريقي

الكاميرون، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الغابون، غينيا، 
غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، 

أفريقيا الوسطى، الجمهورية الصحراوية، رواندا،  جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية
السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب السودان، سوازيالند، تنزانيا، تشاد، 

من مفوضية  مسؤولين من يتألف ويدعم البعثة فريق فني  .توغو، تونس، زامبيا وزيمبابوي
نتخابي للديمقراطية المستدامة في والمعهد اإل، رلمان عموم أفريقيا، وباألفريقي اإلتحاد
 أفريقيا.

 
نتخابات إ وشفافية نظام تقييمفي  اإلنتخاباتلمراقبة  األفريقي اإلتحادتتمثل مهمة بعثة 

، وفقاً مع االحكام ذات الصلة الواردة  2017مايو  4، المقررة في المجلس الشعبي الوطني
، الذي دخل حيز التنفيذ في  .الُحْكم و اإلنتخابات وحول الديمقراطية  األفريقيفي الميثاق 

حول المبادئ التي  األفريقي اإلتحاد /عالن منظمة الوحدة االفريقيةإ، و 2012فبراير  15
، الذي اعتمده  AHG/Decl.1 (XXXVIII)))الديمقراطية في أفريقيا  اإلنتخاباتتحكم 

لبعثات  األفريقي إلتحاد، والمبادئ التوجيهية ل 2002في يوليو  األفريقي اإلتحادمؤتمر 
، اإلنتخابات، والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تحكم مراقبة اإلنتخاباتمراقبة ورصد 

أيضا على اإلطار القانوني لتنظيم اإلنتخابات البرلمانية في جمهورية  تقييمال ويستند
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 
السلطات  ذات مع مختلف مؤسسات الدولة األفريقي اإلتحادستلتقي بعثة  الغاية،وتحقيقاً لهذه 

ومسؤولين من قوات الدفاع والمؤسسات األمنية المسؤولة عن ، السياسية والقضائية في البالد
 منظماتحزاب السياسية ، و، واألاإلنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئةواإلنتخابات 

. كون على بينة من الترتيبات لعقد إنتخابات شفافة وقائمة على المشاركةتل المجتمع المدني
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نتخابات االخرى في البالد، والبعثات الدبلوماسية تفاعل البعثة مع بعثات مراقبة اإلست كما
  جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.الالمتواجدة في 

 
في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد إنتهاء اإلنتخابات، فإن البعثة ستصدر النتائج األولية 

صباحا في فندق األوراسي بالجزائر  11الساعة  تمام في 2017مايو،  7حد األ يوم
تقييم  اإلنتخاباتلمراقبة  األفريقي اإلتحادبعثة  ستقدمنتخابية، . في نهاية العملية اإلالعاصمة

مشاركته مع السلطات الذي ستتم ولتقرير النهائي نتخابية في امفصل لسير العملية اإل
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي  والمؤسسات المعنية

 

، فندق األوراسي في الجزائر العاصمة في  األفريقي اإلتحاديقع مكتب سكرتارية بعثة 

 على هاتف رقم: البعثة منسق تابوكو السيد غي سيريلمن خالل ويمكن التواصل معها 

 .  union.org-TapokoG@africaوالبريد اإللكتروني 213+ 584831616

الجمهورية الجزائرية للسلطات في  بالشكر اإلنتخاباتلمراقبة  األفريقي اإلتحادبعثة  تتوجه
من أجل  اتخذتالتي  الترتيبات  على الدعوة الموجهة إليها وعلى كلالديمقراطية الشعبية 

 .البالدفي جميع أنحاء تسهيل عملها 
 

 2017أبريل  29حرر في الجزائر العاصمة، 
 
 
 

  السيد دليتا محمد دليتا سعادة
 رئيس البعثة
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