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يـــــفــــــحــــانن صـــــيیـــب  

ددييـــيیـــهھــــمـــتـــح االــــصرريیــــــتـــــاال  

تعميیقق اال لى تتططلبّب  خططووةة أأوو  

 

– 2012مايي  12االجززاائرر يیوومم  باتت٬، هھھھذذاا   نتخا مالحظظة ااال ادد ااألووررووبي ل تح ااال ة  يیسس بعث ررئ ا"٬،  نك يیوو سالفرراا اس ّدد "خووسي إإغن مم االسيی قددّ
يیة  باتت٬، االخالصاتت االتمهھيیدد نتخا ااال ة  ررووبي لمالحظظ تحادد ااألوو بيیة ااال ددةة لمنددوو اع مس اال يیسة  ررئ ٬، اال يیفي" ددةة "ططووكيیا سا لسيیّ قة اا االصباحح بررف

.2012مايي  10لنشاططاتت مالحظظة ااالنتخاباتت االتشرريیعيیة ليیوومم   

في  إإلى االجززاائرر  ّلل مررةة تحضرر  منن  2012ماررسس  30وو ألوو هھا بعدد ذذلكك بعثة  ّتت إإليی اانضم اباتت. وو  ووبي لمالحظظة ااالنتخ ثة لالتحادد ااألوورر بع
باشرر 07سبعة ( . وو في يیوومم ااالقتررااعع٬،  نززاارريي" با ّدد "أأنططوونيیوو  " وو االسيی في ّددةة "ططووكيیا سايی يیا كللّ منن االسيی ا سوو يینن أأووررووبيیيینن٬، يیررأأسهھ نيی ) بررلما
). وو صررّحتت االسيیدّدةة 48ا منن ااالتحادد ااألووررووبي متابعة مختلفف مررااحلل ااالقتررااعع في وواليیاتت االووططنن االثمانيیة وو ااألرربعيینن (مالحظظ 150

رريیبب". ة في هھھھذذهه ااإلصالحاتت في االمستقبلل االق لمووااصل لى اا يیع ع نووددّ االتشج مّة وو  تت مررحلة مهھ نتخابا "تمثلل هھھھذذهه ااال لة:  في قائ سايی  

لمالحظظ ااألووررووبي  ثة ااالتحادد  ة ااالنتخاباتت مباددررااتت تهھددفف ددعمم شفافيیة االمسارر ااالنتخابي في سيیاقق منن ااإلصالحاتت وو سجّلتت بع
االسيیاسيیة. وو يینبغي تعميیقق هھھھذذهه االمباددررااتت بغيیة تعززيیزز ثقة االمووااططنيینن.  

غايیة  وو تحيیي بعثة ااالتحادد ااألووررووبي لمالحظظة ااالنتخاباتت تنظظيیمم ااقتررااعع محكمم جررىى في هھھھددووء عمووما٬، منذذ بدداايیة االعمليیة ااالنتخابيیة إإلى
منن خاللل  يیما  بقة٬، ال س االسا باتت  ااالنتخا مم تكنن مووجووددةة في  ّ االشفافيیة ل ووااملل تخصص االجدديیدد ع ابي  تخ امم ااالن نظظ فررزز ااألصووااتت. وو قدد أأضافف اال
نتخاب بي لمالحظظة ااال ادد ااألوورروو ة ااالتح يیرر ااننّ بعث باتت. غ نتخا تي االمررااقبة  وو ااإلشرراافف على ااال ثلة في لجن بة االمتم للمررااق آلليیاتت االجدديیددةة  اتت اا

ااططالعع ااألحززاابب االسيیاسيیة تلقائيیا تح لمثالل  ارر٬، وو على سبيیلل اا مس اال قة في  االتي ستعزززز االث فيیة وو  لشفا تعلقّق با فيیما يی بذذّ إإضافة إإجررااءااتت أأخررىى 
على االبططاقيیة ااالنتخابيیة االمددعمة على االمستووىى االووططني.  

االمترر لتي يیقددّمهھا  االشكاوويي  اا ة  تائج وو معالج لن يیزز اا ااالتحادد ااألووررووبي تررك ووااصلل بعثة  شحوونن / ااألحززاابب االسيیاسيیة للهھيیئاتت االمنشأةة لهھذذاا وو ت
عضض  أنهھا تحسيینن ب تووصيیاتت االتي منن ش اال لمقبلة وو سيیتضمنن  في ااألشهھرر اا االجززاائرريیة  ططاتت  اا مفصّال للسل يیرر بعثة تقرر تقددمّم اال االغررضض. وو س

منن جوواانبب االمسارر ااالنتخابي في االمووااعدد ااالنتخابيیة االمقبلة.  
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