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 البيان التمهيدي لبعثة جامعة الدول العربية

 ةلمالحظة االنتخابات التشريعية الجزائري

 2017مايو  4

أحاةةد أبةةو األوةةية وبل ةة   األسةةيدوباسةةم الةةاألم ا اةةيم األلةةام  أود بدايةة   
أم أتقةدم بةرحر األتنةانم  ،وبا صاأل  عم نفسةم ،االحظم األجاال  األلربي 

واةم االألةإ ىألة   ،األلزيةز بوتفييقة وأجال األتبريكةا  ألفاااة  األةر يب عبةد 
ىألة   ،واؤسساتنا األدستوري  كاف  أبناء األجزا ر وقواها وأحزابنا وحكواتنا

وزارة األداايي  وأجنزتنا وجايع األذيم تفانوا ام أجةل تحقيةه هةذا اانجةاز 
نةذا األلةرب ب أوال  اع االحترام أليفةا زيم األابارك وهذا األنجاح األكبير أليجزا ر

يقم األةذ  عاينةناع عةم ك ةل بكةل اراحيةإ وبكافة  واليةا  األدياقراةم األحق
 ،األجانوري  األ اانم وا ربليم بلةيم األاالحةظ األفاحصة  واننيتةإ األاجربة 

، تيبيةةة   أليةةةدعوة األجزا ريةةة  لةةةاير واألاقةةةاييب األوةنيةةة  واألدوأليةةة ىعاةةةاال  أليا
باألاصةةوب بةةيم حكواةة  األجزا ةةر وا اانةة   االتفةةاه األابةةرماألكرياةة ، وفةةه 

واسةةتنادا  ىألةة  ااةةةار األدسةةتور  واألقةةانونم  ،الةة  األةةدول األلربيةة األلااةة  ألجا
األناظم ألالنتاابا  األتنريلي  األجزا ري  ةبه األدستور األجديد واا استحد إ 
اةةةم تنةةةريلا  واؤسسةةةا  دسةةةتوري  النيةةة  باأللاييةةة  االنتاابيةةة ، حيةةة  

اةم االنتاابا  واألتةم تنةكي  االحظ  ألاأللربي  بل   األجاال  تياب دور 
انسجام وتةابه ااجراءا  واألتدابير ادى فم األتركد ام  عنرة دوأل  اانم 
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واألتجنيزا  األايداني  األلايية  اةع أحكةام واةواد األارجلية  األناظاة  أليلايية   
 . وفم نةاه األالايير األدوألي  االنتاابي 

  ويسرنم ااعالم أم اا   وعنريم االحظا  هم أعضاء بل   األجاالة
واليا  األجانورية  جايلنةا بةرربعخ وااسةيم  األتم أقودها وقد انتنروا عبر

اكتةل اقتةرات تواجةد   3385 وقةد أاوةوا ،فريقا  بصيو  عضويم ألكةل فريةه
تتابع اةواتنا وتحركاتنا غرفة  عاييةا  ااصة   ،اركزا  ألالقترات  967 فم

ببل   األجاال ، تتيق  االحظاتنم أوال  برول، كان  جايةع هةذع األاالحظةا  
االنتاابية  بكافة  اراحينةا وانةذ ؤكةدع سةير األلايية  واألالةيا  تؤكد فياا ت

يوم االقترات األذ  ام أسبوت قبل األحرة األبل   بررض األجزا ر  اقدا  تواجد
بكنةةةل األنةةةدوء واالألتةةةزام وحسةةةم األتةةةدبير  تةةةوذ هةةةذا األاسةةةار األةةةدياقراةم

واألنظةةام، وقةةد تةةوافر  ااتيةةل اتةيبةةا  ونةةروة بةةدء عاييةة  االقتةةرات فةةم 
وتةةوافر ألياتةيبةةا  األبنةةري  اةةم ىداريةةيم  ،انةةاآ ناةةماوعةةدها األاحةةدد فةةم 

ىألة   ،واراقبيم يا يوم ا حزال واألني   األلييا األاستقي  ألاراقب  االنتاابةا 
األاحةددة األتةم نةب عيينةا  األاادي  بكل تفاصيينا وفةه األالةايير واألنةروة

  األقانوم.
ةبةةةه الةةةايير األنزاهةةة  واألنةةةفافي ، األحيةةةدة ار  عاييةةة  االقتةةةرات وسةةة
بإقبال اتفاو  بيم األاناةه وا وقا  بسالس  كبيرة وتنظيم وعي  و واألاوض
اكانا  وتجنيزا  وتسنيال  تؤكد ااتاز  استوى األجاهزي  األلاألي . وا 

األتةم سةنرتم  غيةر األجوهرية األاحةدودة و  وباست ناء بلةض األاالحظةا 
األتم ال ياكم تصنيفنا فةم عةداد و  عي  ذكرها تفصيال  فم تقريرنا األننا م،
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بلةض األتصةرفا  األفردية  األسةيوكي   كةذألككا  واألاروقا  أليقةانوم، االنتنا 
، فةةإم فةةره األجاالةة  ألنةةا عيةة  اسةةار األلاييةة  االنتاابيةة األتةةم ال تةةر ير 

األتةةم أاتنةةا اةةا ياكةةم  األلربيةة  ألةةم تسةةجل وألةةم تيحةةظ بكافةة  اراكةةز االقتةةرات
زا  تصنيفإ أو تروييإ ااتراقا أليانظوا  األقانوني  أليلايي  االنتاابي  أو تجاو 

م كام أللدد ام فره األبل   بلةض االحظةا  تتليةه باالسةتنتاذ  ألينظام، وا 
واالسةةةتاالب األةةةذ  سةةةتلكل نابةةة  ااتصةةة  اةةةم األبل ةةة  عيةةة  دراسةةةتنا 

عادة صياغتن اوتقييان كتوصيا  تساهم بتلزيز بلض أوجإ أو جوانل  اوا 
األلايي  االنتاابي ، وباألتاألم األانةارك  واألاسةار األةدياقراةم ىذا اةا تركةد  
سالاتنا واتفاقنا اع نصةوب األقةانوم األنةاظم أليلايية  االنتاابية  ، ا اةر 
األذ  يحتاذ وقتا  اعدادع بصيوتإ األننا ي  كاا هو األحال باألنسب  العتااد 

 األنتا ج األننا ي .
 أاا األاالحظا  ا وألي  فنم :

 أوال: ارحي  تسجيل األناابيم
ل انةاةه جر  عايي  األتسةجيل بنةكل جيةد واةنظم وعةادل فةم ااتية

األبالد فةم األاوعةد األاحةدد، واالاةاكم األااصصة  ألةذألك، ودعةوة األاةواةنيم 
نفسةنم اةم اجةل ااارسة  واجةبنم االنتاةابم، وهنةا تنةيد األبل ة  أتسجيل أل

ايضا  بآأليا  األتكنوألوجيا األحدي   األتم تم استاداانا االل عايي  اراجلة  
جل األةوةنم األقوا م، واألتم اعتاد  بنكل كاال عية  عصةرن  ورقانةإ األسة

أليحاأل  األادني ، االار األذ  ساهم بنكل كبير فم تفاد  األتسجيل األازدوذ 
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وسنل ام عايي  األنةل، وبذألك اصبح  عايي  اراجل  األقوا م أك ر دق   
 قل تلقيدا .أو 

  انيا : ارحي  األترنح
ألألحزال الاتيار األارنحيم وتةرتيبنم  تكفميواا  فترة  60فترة األترنح 
  وعناي . كاةا أتاحة  ألألحةزال واألقةوا م فرصة  أليتحضةير داال األقا ا  بدق

األجيد ألحاي  انتاابي  ناجح  وبرااج انتاابي  واضح ، وتجدر اانارة ىأل  
، فةم ظةرول عادية جةرى ىيدات ايفةا  األترنةح ألالنتاابةا  األتنةريلي  أم 

 .وفه األقانوم

 قوا م األارنحيم
ريلي ، قا اةةةة  ألياترنةةةةحيم فةةةةم االنتاابةةةةا  األتنةةةة 1088تةةةةم ايةةةةدات 
% اةةم 14قا اةة  انتاابيةة  فةةم االنتاابةةا ، أ  أم  938ونةةارك  فلييةةا  

األصةلوبا  األتةم عدة أسبال ام بيننةا ىأل   ذألكرجع األقوا م تم رفضنا. وي
كنسةةب   ألتنةةكيل األقا اة  األقانونية واجنة  ا حةزال فةةم األوفةاء باألاتةيبةةا  

 .ليمكاا هو ا األنساء فم األقا ا ، وعدم استيفاء ا وراه األاةيوب 

 

  األ ا : األحاال  االنتاابي 
نةند  األحاةةال  االنتاابية  بةةيم ا حةةزال األسياسةي  واألارنةةحيم قةةدرا 
عاأليةةا اةةم األتنةةافب، وتايةةز  هةةذع األانافسةة  باألاةةةال األاسةةؤول واألةةواعم 
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ووسةةةا ل ااعةةةالم  تجالةةةا  األنةةةلبي األيقةةةاءا  و أليارنةةةحيم، وذألةةةك عبةةةر األ 
 سيم ا هيم.األسالي  األبصري ، وكذألك فم كنل األندوء واأل

 سية  األضبة األسالم األبصر  
أللبةة  هةةذع األني ةة  دورا  هااةةا  اةةالل األلاييةة  االنتاابيةة ، حيةة  قااةة ، 

، باأللاةل عية  ألفترة أليحاية  االنتاابية األقانوني  األانظا  فم ظل ا حكام و 
بةةيم األارنةةحيم فةةم ابةةادا األاسةةاواة واانصةةال واألتوةيةة  األلادألةة  ضةةاام 
 ااعالم. 

هةذع بإنناء األترحيل جاال  األدول األلربي  ، تود بل   وفم هذا ااةار
ضةةةاف  قويةةة  اةةةةوة ىيجابيةةة  األني ةةة  األتةةةم تلتبرهةةةا  ألالرتقةةةاء وضةةةروري  وا 

اةةالل فتةرة األلايية  االنتاابيةة ، عية  أسةاب احتةةرام األاضةاوم ااعالاةم ب
ا سةةةب ا اةةةر األةةةذ  يكةةةرب ، يةةة األاجتالو  األقواعةةةد األقانونيةةة  وا االقيةةة 

األاتنافس  فم بيم كل ا ةرال واأللادأل  األانافس  األحروة واألابادا األااص  ب
 األلايي  االنتاابي .

 نبكا  األتواصل االجتااعم 
وسا ل األتواصل االجتااعم وسيي  أليلديد ام ا حزال األسياسي  ألننر 
برااجنةةا االنتاابيةة  واألتةةرويج ألارنةةحينا اةةالل فتةةرة األحاةةال  االنتاابيةة ، 

األوسةةا ل أو ااارسةة  األرقابةة  عيينةةا اةةع اانةةارة ىألةة  صةةلوب  ضةةبة هةةذع 
 ااص  فم ظل غيال األقوانيم األانظا  ألنا.



 
 

6 

 
 

 رابلا : اجريا  يوم االقترات 
اكتل تصوي  تواجد  فةم  3385زار  فره األبل   االل يوم االقترات 

اركز اقترات فم كاف  األواليةا  األجزا رية ، كاةا حضةر  األفةره عايية   967
اكتل فرز. وفياا ييم أبرز االحظا  األفةره حةول اجريةا   98األفرز فم 

 يوم االقترات واألفرز:

 فتح ألجام االقترات
األتةةم زارتنةةا األبل ةة  فةةم األوقةة  األاحةةدد ألنةةا األتصةةوي  تةةم فةةتح اكاتةةل 

، كاةا تاة  عايية  االفتتةاح بنةكل صةحيح األسةاع  األ اانة  صةباحا   قانونيا  
نيا ، والحظ  األبل   األتنظيم قانو  اوسييم ووفقا  ألإلجراءا  األانصوب عيين

سةنوأل  االقتةرات باألةذ  سةاح ألينةاابيم وألاةوظفم ألاكاتل األتصةوي  األجيد 
 اكاتل األتصوي .األتحرك داال 

 اوظفو ألجام االقترات
الحظةةة  األبل ةةة  األتواجةةةد األكااةةةل العضةةةاء ألجةةةام االقتةةةرات فةةةم الظةةةم 

 5وم )األاكاتل األتم زارتنا، واألذيم بية  عةددهم وفقةا  ألاةا نةب عييةإ األقةان
واةةةةوا   بةةةإجراءا  األلاييةةة  االنتاابيةةة أعضةةةاءك، كةةةذألك ىألاةةةاانم األجيةةةد 

عايي  األتصوي ، وتنيد األبل   باألتواجد األايحوظ أليلنصةر األنسةا م ضةام 
 أعضاء اكاتل األتصوي .
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 األاواد االنتاابي  
األاكاتةةل األتةةم زارتنةةا األبل ةة  بكايةةا   تةةوافر  األاةةواد االنتاابيةة  فةةم

األيجنةةة  األوةنيةةة  األاكيفةةة  باألتحضةةةير األتةةةزام كافيةةة ، وهةةةو اةةةا يؤكةةةد عيةةة  
 .بتوفير كل استيزاا  عايي  االقترات فم األوق  األاحددألالنتاابا  

 اا يم ا حزال واألارنحيم 
اكاتةةةةل  فةةةةم األارنةةةةحيمألاا يةةةةم  ا  ايحوظةةةة ا  تواجةةةةدرصةةةةد  األبل ةةةة  

% اةةم اكاتةةل 92حيةة  رصةةد  األبل ةة  اا يةةم األارنةةحيم فةةم  ،األتصةةوي 
 ألفره، وبرعداد اتفاوت .األتصوي  األتم زارتنا ا

 األدعاي  االنتاابي 
اظةاهر دعاية  بلض رصد االحظو األبل   فم حاال  قييية  اسةتارارا  ألة

االألتةزام انتاابي  يوم االقترات. وفم هةذا ااةةار، تؤكةد األبل ة  عية  أهاية  
 فم هذع األحاال . باألنظام

 اساعدة كبار األسم وذو  االحتياجا  األااص 
األايحةةوظ اةةع كبةةار األسةةم وذو  االحتياجةةا   الحظةة  األبل ةة  األتلةةاوم

األااصةةة  وتقةةةديم األاسةةةاعدة األالزاةةة  ألنةةةم، ىال ام بلضةةةنم واجةةةإ بلةةةض 
األصةةةلوبا  فةةةم عاييةةة  اادالء بصةةةوتإ بسةةةبل تواجةةةد اكاتةةةل األتصةةةوي  
األاسةةةجييم بنةةةا فةةةم ا دوار األلييةةةا، اةةةا ينبوةةةم اراعاتةةةإ فةةةم االنتاابةةةا  

 األقادا .
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 قوا  االام 
اراكةةز  واةةارذ الةة  تواجةةد قةةوا  ا اةةم أاةةامسةةجل اراقبةةو بل ةة  األجا

دورها قوا  بةهذع األ . حي  قاا حسل ا صول االقترات األتم تا  زيارتنا
 .دوم األتدال فم اسار األلايي  االنتاابي األاكاتل ترايم األاراكز و فم 

 غيه ألجام االقترات
تم تاديد فترة األتصوي  ألادة سةاع  فةم بلةض األواليةا  باوجةل قةرار 

تنتنةةم فةةم تاةةام األسةةاع  األ اانةة  اسةةاء  بةةدال  اةةم األسةةاع  اةةم األةةواألم أل
األسابل ، ورصد  فره األبل   اغاله اكاتل األتصةوي  فةم بةاقم األواليةا  

 فم اوعدها األاحدد األساع  األسابل  اساء .

 عد وفرز االصوا 
تاةة  عاييةة  األفةةرز وفقةةا  ألالجةةراءا  األانصةةوب عيينةةا فةةم األقةةانوم 

راقبيم األةةةدوألييم، كاةةةا اتسةةةا  وبحضةةةور اا يةةةم األارنةةةحيم وبلةةةض األاةةة
باألتنظيم األجيد واألسالس  واأليسر فم ىتاام ااجةراءا ، اةع االحظة  وجةود 

 عدد ام ا صوا  األايواة االل عايي  األفرز. 

 ىتاح  داول األاراقبيم ىأل  ألجام االقترات
حظةم االحظةةو جاالةة  األةدول األلربيةة  بترحيةةل كبيةر اةةم قبةةل رؤسةةاء 

ااةةةدوهم بكافةةة  األاليواةةةا  األاةيوبةةة ،  واةةةوظفم اكاتةةةل األتصةةةوي  األةةةذيم
وسةةاحوا ألنةةم باألقيةةام بانةةام األاالحظةة  دوم الوقةةا  تةةذكر، االاةةر األةةذ  

 ساهم فم تسنيل انا  األبل  .
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 اااسا : األني   األلييا األاستقي  ألاراقب  االنتاابا 
تنةةةيد بل ةةة  جاالةةة  األةةةدول األلربيةةة  ألاالحظةةة  االنتاابةةةا  األتنةةةريلي  

األلييةا األاسةتقي  ألاراقبة  االنتاابةا ، حية  قااة   األجزا ري  بإنناء األني ة 
األني   ببذل جنود كبيرة فم االل ااتيل اراحةل األلايية  االنتاابية ، كاةا 
ألم تتةوام عةم األتجةاول اةع كةل اةا تةم ةرحةإ اةم ااتيةل نةركاء األلايية  
االنتاابيةة  وتلاونةة  بنةةكل ىيجةةابم اةةع بل ةة  األجاالةة  وقةةدا  ألنةةا كافةة  

األتةةةم ةيبتنةةةا. وفةةةم هةةةذا ااةةةةار، تةةةدعو بل ةةة  األاليواةةةا  واايضةةةاحا  
األجاال  ىأل  تقديم ازيد اةم األةدعم أليني ة  باةا ياكننةا اةم األقيةام باألازيةد 

 ام األتةوير، واألبناء عي  اا تحقه ام نجاح فم هذع االنتاابا .

 سادسا : وسا ل ااعالم وتوةيتنا ألالنتاابا  األتنريلي  األجزا ري 
م كةةةل اراحةةةل األلاييةةة  االنتاابيةةة ، كةةةام األحضةةةور ااعالاةةةم الفتةةةا  فةةة

انةةكورة وقااةة  وسةةا ل ااعةةالم األااتيفةة  األاقةةروءة واألاسةةاوع  واألار يةة  
، كاا ب   باوضوعي بدورها األانوة بإ، وتلااي  اع ا حزال واألارنحيم 

األبةةرااج األتةةم تنةةدل ىألةة  زيةةادة وعةةم األنةةاابيم وحةة نم عيةة  األانةةارك  
 ألذ  تقدرع األبل   حه قدرع.االيجابي  فم عايي  االقترات. ا ار ا

 
 األسيدا  ... واألسادة

قداتةةةإ األسةةةيةا  األتنويةةةإ ىألةةة  اةةةا .. ال يفةةةوتنم فةةةم هةةةذا األاقةةةام و 
 األوفةادة اقترنة  بحسةم، كذألك ام ىاكانةا  وتسةنيال  األجزا ري  األااتص 
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وحرب كاف  األاس وأليم األةذيم كةام ألنةا  ،بل   األجاال  األلربي أل واالستقبال 
ضةةور األجاالةة  األلربيةة  وتاكةةيم االحظينةةا اةةم نةةرل األيقةةاء بنةةم عيةة  ح

، وباألكيفية  واألاكةام األةذ  يريةدوم، ف  األتسةنيال  واأللاةل بحرية  كااية كا
األترحيةةل بةةر   كاةةا ،وتركيةةد تةةرحيبنم بتيقةةم أ  استفسةةارا  أو احتياجةةا 

واألحةرب عية  ا اةذ بنةا فةم االحظا  تتليه باسةار األلايية  االنتاابية  
يةةةه أاةةةانم ألتحق ، ا  فةةةم األتةةةةور واألتاكةةةيماسةةةارا  اسةةةتار  ، اسةةةار يرونةةةإ

، ا ار األذ  يوجل تقديم وافر األنةكر واالاتنةام وتةيلا  األنلل األجزا ر 
اةةع األتركيةةد بةةرم بل ةة  األجاالةة  كانةة  حريصةة  بةةدورها عيةة  األقيةةام  اقترنةةا  

 ،، وهةذا اةا اارسةتإ عية  ا رضوانني عي  وحيادي  باناتنا بكل اوضو 
، واسةةتالنا ال حةةيم األتقينةةا بقيادتنةةا اةةم قبةةلوأكدتةةإ أللديةةد األقةةوى وا حةةز 

فةم   ةم حةيم األتقينةا باا يةينم ،انا اننجية  عاينةوعرض ،را نمألتقييانم ون
وتتبةادل  ،االحظةاتنم وتقيياةاتنماألايدام فم اراكز االقترات ألتستاع فرقنا أل

 .األتم كام تالقينا واضحا  واياوسا  النم األاؤنرا  واألالةيا  
ألكافةة  أعضةةاء األاجيةةب ديم أحةةر األتنةةانم تقةةوفةةم األاتةةام يةيةةل ألةةم 

األنجةاح واألتوفيةه فةم أداء اتانيةا  ألنةم  األوةنم األنلبم األجزا ر  األانتاةل
، ألياضةةم قةةداا  فةةم تحقيةةه كةةل تةيلةةا  وأاةةانم األنةةلل انةةاانم األجديةةدة

األجزا ةةر ، وفةةم تلزيةةز األةةدور األجزا ةةر  األاايةةز عيةة  صةةليد األلاةةل األلربةةم 
وفم ادا  قضةايا  ال  األدول األلربي جا –األانترك واؤسستإ بي  األلرل 

 .ا ا 
 


