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 2014 إبريل 18

  

  انـــــبي

  ـةــدول العربيــة الـجامع ةـبعث

  مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجفي الرئاسية  االنتخابات لمالحظة

  2014 إبريل 17التي جرت في 

 ــــ

انطالقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية واإلصـالح وترسـيخ الحكـم                

 الدكتور نبيل العربي األمين العـام لجامعـة         معاليالتي تلقاها   لدعوة  ها األعضاء، وتلبيةً ل   الرشيد في دول  

لعمامرة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية    رمطان  السيد  معالي  الدول العربية من    

  ،2014لمالحظة االنتخابات الرئاسية الجزائرية في السابع عشر من إبريل  ،الشعبية

 العربية والجمهورية الجزائرية، والذي نـص علـى حقـوق           جامعةال بين   وفي ضوء االتفاق الموقع   

   ،بعثة الجامعةظي مالحواجبات و

مالحظـة  فـي   العربيـة   الـدول   جامعة  بعثة  وجه معالي األمين العام لجامعة الدول العربية بمشاركة         

بعثـة  بيح األمين العام المـساعد برئاسـة        ، وكلف سعادة السفير محمد ص     الرئاسية الجزائرية النتخابات  ا

ليس من بينهـا الجنـسية      ،   عربية ةجنسي) 14(من  مالحظاً  ) 119( الجامعة التي ضمت في عضويتها      

  .في عملية المالحظةلحيادية لالجزائرية، وذلك ضماناً 

  :لبعثةمهام اوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية العربية والدول جامعة االتفاق الموقع بين  تضمن

 .العملية االنتخابية مالحظة -

  .استخدام وسائل اإلعالم العمومية بين المرشحينمالحظة  -

  .مسار الحملة االنتخابيةمالحظة  -

 .تطابقه مع أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ومدى التصويتمسار مالحظة  -

  . واإلعالن عنهاعملية فرز النتائجمالحظة  -

عمليـة  الالجهـات المعنيـة ب    مختلف   من االجتماعات مع     مجموعةة خالل مهمتها    عقدت بعثة الجامع  

والجماعات المحليـة   ووزير الداخلية   الخارجية  الشؤون  كل من معالي وزير     ، حيث اجتمعت مع     االنتخابية

ـ      المعنيين بالعملية االنتخابية    ولين  ؤوالمس  رئيس المجلـس الدسـتوري    في الوزارتين، والتقت أيـضاً ب
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على الترتيبـات واإلجـراءت التـي    طلعت حيث إ ،وزارة االعالم واالتصال ووزارة العدل لين في   المسؤوو

  . للعملية االنتخابيةبها الحكومة الجزائرية لإلعداد والتحضير قامت 

كما التقت البعثة بأعضاء اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات، وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة             

ممثلـي  و منظمات المجتمع المـدني بعض ممثلي  باإلضافة إلى   ونة من ممثلي المرشحين،     االنتخابات المك 

إلـى وجهـات    خالل هذه اللقاءات    استمعت  المنظمات الدولية التي شاركت في مالحظة االنتخابات، حيث         

 .العملية االنتخابيةسير المختلفة حول والمالحظات النظر 

ق للمالحظة وغرفة عمليات مركزية باإلضـافة إلـى إدارة          فري) 52(عربية من   تشكلت بعثة الجامعة ال   

 حيـث   ،)48(كافة الواليات الجزائرية الـ     في  يوم االنتخاب   مجريات   الجامعةأعضاء بعثة   الحظ  الفرق، و 

 )758(تواجـدت فـي   مكتب تصويت متنقـل  ) 30(منها مكتب تصويت  )3175(المالحظون بزيارة  قام  

  .مكتب فرز )93(عملية الفرز في حضر أعضاء البعثة ، كما بلدية )366( في تصويتمركز 

 التصويت والفرز خالل يـوم    مدى توافق مجريات عمليتي     خالل الزيارات إلى تقييم     المالحظون  توصل  

توافقهـا مـع   ، والعضوي المتعلق بنظام االنتخابات   مع اإلجراءات المنصوص عليها في القانون       خاب  تاالن

التـصويت  ، وخطوات عمليـة  كوينها مكاتب التصويت وتت افتتاح وإغالق ، ومنها إجراءا  المعايير الدولية 

وكذلك متابعة اإلقبال على مراكز التصويت من قبل النـاخبين،  المواد اللوجستية الالزمة إلتمامها،    توافر  و

  :أبرز مالحظات البعثة وفيما يلي .عملية الفرزإجراءات  التأكد من صحةباإلضافة إلى 

  :المالحظات اإليجابية: أوالً

 .اتسمت العملية االنتخابية في مجملها باالعداد والتنظيم الجيد -

 .المواعيد المحددة لبدء عملهافي التصويت  مراكز افتتاح -

 .التصويتالالزمة التمام عملية ستية ياللوجفر المواد اتو -

 .لمرأة وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة على التصويتلقبال إ -

 .عوائقالقيام بواجبه االنتخابي دون واطن في حرية الم -

 .خالل اإلدالء بأصواتهم ذوي االحتياجات الخاصةمع مكاتب التصويت تعاون رؤساء وموظفي  -

 .تعاون رؤساء وموظفي مكاتب التصويت مع المالحظين -

 .وبمهامهمالتصويت بإجراءات عملية مكاتب التصويت موظفي إلمام  -

 . وتواجدهم خارج مقرات التصويتقوات األمن من قبل يتالتصوالتأمين الجيد لمكاتب  -

 .إغالق مكاتب التصويت في المواعيد المحددة لها -

  .المطلوبةالفرز بالشفافية عملية  تاتسم -



 

 - 3 - - 3 - 

  :المالحظات السلبية: ثانياً

 .يتطلب المزيد من االهتمام بتوعية الناخبينارتفاع عدد األصوات الملغاة في بعض المكاتب  -

 .المكاتب قيام الناخب بالبصم قبل التصويتلوحظ في بعض  -

 .مكاتب التصويتعدد من المرشحين في بعض  ن عنممثليتواجد عدم  -

 .عدم تساوي أوراق التصويت في بعض المكاتب -

 .لوحظ في بعض المكاتب عدم تشميع صناديق االقتراع -

 .حاالت من عدم التنظيم في بعض مكاتب التصويت -

حاجة بعض الموظفين إلى مزيد من التدريب على إجراءات عملية الحظت البعثة في بعض المكاتب  -

 .الفرز مستقبالً

تؤكد بعثة جامعة الدول العربية أن هذه السلبيات ذات الطابع الفنـي لـم               ،في ضوء المعطيات السابقة   

ي ال ، ويمكن معالجتها وتداركها مـستقبالً، وبالتـال  يكن لها تأثير على سير العملية االنتخابية في مجملها       

  . تؤثر على مصداقية النتائج

سوف ترفع البعثة تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى معـالي األمـين العـام للجامعـة، متـضمناً                   

وسوف يرسل األمين العام نسخة من هذا التقرير إلى معالي          .  التي رصدتها  ة والسلبي ةمالحظاتها االيجابي 

  .وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية

واإلعـداد  تنظـيم   شاركت في ال  التي  الجزائرية  الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات       شيد البعثة ب  ت

توفير التأمين المطلوب طوال فترة االنتخابات، وتثني بشكل خاص علـى مـا             و لعملية االنتخابية، الجيد ل 

  .النتخاباتقامت به اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة ا

الذين سهلوا مهمتها، المسؤولين كافة إلى بالشكر تتوجه بعثة جامعة الدول العربية   بهذه المناسبة،   و

  .البعثة في إنجاح مهمة ، بما أسهموزارتي الخارجية والداخليةفي وبشكل خاص 

ه الكبرى وفي الختام، تعرب البعثة عن خالص التمنيات بالتوفيق للرئيس المنتخب في تحمل مسؤوليات   

كافـة أبنـاء    بين  تعاون  الف و تتكاوالالعمل  الكثير من   تاريخ الجزائر، مرحلة تتطلب     من  في مرحلة هامة    

التحريـر   ثـورة    الجزائر المخلصين، تحقيقاً لرغبة الشعب الجزائري وطموحاته التي قامت مـن أجلهـا            

مـن  بالغالي والنفيس أبراراً ضحوا الجزائريون شهداء  قدم من أجلها التي  الثورة المجيدة   ، تلك   الجزائرية

  .من أجل مستقبل مشرق تنعم فيه الجزائر باألمن واالستقرار والتقدم واالزدهارو ،أجل تحقيق أهدافها


