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بــعــثـــة االتـــحـــاد األوروبـــي لــــمالحــــظـــــة االنـــتـــخـابــــــات
االنتخابات التشرٌعٌة –  01ماي 2102

التقرير التمهيدي
الجزائر ٌوم  02ماي 2102
خطوة أولى تتطلّب التعمٌق.

-

ّ
تمثل االنتخابات التشرٌعٌة لعام  2102المرحلة األولى من مسار انتخابً مه ّم ستتبعه االنتخابات المحلٌة ،ث ّم تجدٌد ثلث
أعضاء مجلس األمة و أخٌرا االنتخابات الرئاسٌة ،و قد تعهّد رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة بسلسلة من
اإلصالحات السٌاسٌة كانت بادرتها خطابه فً  01أفرٌل . 2100
قد ٌتد ّخل المجلس الشعبً الوطنً الجدٌد فً مراجعة الدستور المعلن عنها.
لقد أضفت اإلصالحات االنتخابٌة نوعا من التطوّ ر فٌما ٌتعلّق بالشفافٌة و إرساء آلٌات المراقبة ،إال ّ أنّ المصادقة على
اإلطار االنتخابً الجدٌد قبل بضعة أشهر من تارٌخ االقتراع ،أدّى إلى ظهور بعض الصعوبات فً تنصٌب الهٌاكل
المختلفة و اإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون ،وعلٌه ،لم تكن معظم األحزاب المعتمدة خالل االشهر الثالث األخٌرة
قادرة على تحقٌق تنظٌم ٌكفل القٌام بحملة انتخابٌة فعّالة.
لقد نصّ القانون صراحة على آلٌات مراجعة البطاقٌة االنتخابٌة و قد تمّت مالحظة بعض النقائص الهٌكلٌة فً نظام تسجٌل
المنتخبٌن ال سٌما بسبب غٌاب تركٌز وطنً للبطاقٌة االنتخابٌة التً نصّ علٌها القانون ،و فً ظ ّل هذه الظروف ،الحظت
البعثة أنّ البطاقٌة االنتخابـٌة لم ٌـكن ممكنا أن تكون مح ّل مراقبة أكٌدة من طـرف األحزاب السـٌاسـٌة و المترشحٌن
األحرار ممّا ه ّز ثقة البعض منهم و من المنظمات التابعة للمجتمع المدنً.
إنّ تنظٌم االنتخابات من اختصاص إدارة الدولة ال سٌما وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌة ،و كان تنظٌم االنتخابات
بصفة عامة فعّاال بفضل تنظٌم تقنً و لوجستٌكً محكم.
تواصلت الحملة االنتخابٌة عموما فً الهدوء ،رغم بعض األحداث الطفٌفة ،و تعتبر األحزاب المنضمّة للتحالف الرئاسً
األكثر تواجدا خالل هذه الحملة االنتخابٌة و المتوفرة على الوسائل ،األكثر أهمٌة.
ٌضمن القانون االنتخابً تواجدا متساوٌا بٌن مجموع المترشحٌن  ،ح ّتى و لو أنّ الحملة تمت فً سٌاق إعالمً وطنً ما
زال ال ٌتمٌّز بالتعددٌة إال بالصحافة المكتوبة.
إن آلٌات توزٌع اإلعالنات المجانٌة عبر وسائل اإلعالم العمومٌة شفافة ،كما تمٌّزت هذه الوسائل بالتغطٌة العادلة بٌن
جمٌع المترشحٌن .إال ّ أنّ الصحافة العمومٌة المكتوبة قد خصّصت حٌّزا أكبر من التغطٌة لفائدة أحزاب التحالف الرئاسً.
و رغم التوازن المالحظ عموما ،فإنّ تطبٌق التنظٌم المتعلّق بمبدأ التكافؤ قد وضع مقاٌٌس صارمة للتغطٌة لم تسمح
بتطوٌر نقاش حقٌقً.

-

سير العمليات يوم االقتراع:

-

-

-

األولية
التقييمات ّ

 -1السياق السياسي
___________________________________________________________

-

تعتبر انتخابات  01ماي  2102مرحلة مهمّة بالنسبة للجزائر .تعهّد رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة بسلسلة من
االصالحات السٌاسٌة أعلن عنها خالل خطابه ٌوم  01أفرٌل  . 2102و قد ٌتد ّخل المجلس الشعبً الوطنً الجدٌد فً
مراجعة الدستور المعلن عنها.

و قد أدّى مسار االصالحات المشروع فٌه إلى عدّة تغٌٌرات سواء فٌما ٌتعلّق باعتماد أحزاب سٌاسٌة جدٌدة أو بالمصادقة على
قوانٌن جدٌدة ،التً من شأنها خاصة الزٌادة فً التمثٌل النسوي فً صفوف المجالس المنتخبة .إال ّ أنّ بعض القوانٌن ال سٌما
قانون اإلعالم لم ٌتم تنفٌذها قبل  01ماي .كما أدّت بعض أحكام القانون المتعلّق بالجمعٌات إلى ظهور انشغاالت .كما أدّت
تصرٌحات الشفافٌة الصادرة عن السلطات إلى بعض التطلّعات لدى األحزاب السٌاسٌة و كذا لدى المواطنٌن الذٌن اعتبرت
مشاركتهم رهانا من رهانات المسار االنتخابً الجاري ،ح ّتى و إن كان بعض األحزاب و المواطنٌن قد قرّروا مقاطعة
االنتخابات .و تعتبر الشفافٌة على مستوى كافة مراحل المسار رهانا أساسٌا بالنسبة لهذه االنتخابات.
 -2السياق القانوني
ّ
ٌمثل اإلطار الـقانونً المســٌّر لهذه االنتـخابات قاعدة مناسـبة لتنـظٌم انتخابات مطابقة لـلواجبات و االلـتزامات اإلقـلٌمـٌة
و الدولٌة التً انضمّت إلٌها الجزائر ،إال ّ أ ّنه ٌوجد فً القانون المتـعلّق بالــنظام االنتــخابً المؤرخ فً  02جانفً 2102
و كذا فً خمسة ( )11قوانٌن أخرى تخصّ االنتخابات بعض الفراغات القانونٌة و عدم التناسق ،ال سٌما بٌن القانون
االنتخابً و القانون الذي ٌهدف تمثٌال أفضال للنساء فً المجالس المنتخبة .و بما أنّ النساء حالٌا ٌشغلن  % 10من مقاعد
المجلس الشعبً الوطنً ،فإنّ تمثٌال أفضال لهنّ ٌبدو مالئما مع انّ نظام توزٌع المقاعد غٌر واضح فً هذا القانون بما فٌه
الكفاٌة.
 -3اإلدارة االنتخابية

دور وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌّة
إنّ تنظٌم االنتخابات أساسا من اختصاص وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌّة عبر مدٌرٌة الحرٌات العمومٌة و الشؤون
القانونٌة ،كما تعمل وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌّة مع وزارة الخارجٌة من أجل تنظٌم االنتخابات فً الدوائر
االنتخابٌة فً الخارج؛ و كان تنظٌم االنتخابات ف ّعاال عموما بفضل تحضٌر تقنً و لوجستٌكً محكم.

اآللٌات الجدٌدة للمراقبة
و قد ت ّم تنصٌب هٌئتٌن للمراقبة االنتخابٌة ،اللّجنة الوطنٌة لإلشراف على االنتخابات المكوّ نة حصرا من قضاة عٌّنهم
رئٌس الجمهورٌة ،و مهمّتها مراقبة تطبٌق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام االنتخابات ،و اللّجنة الوطنٌة لمراقبة
االنتخابات و هً مكلّفة بالسّهر على تنفٌذ االلٌة القانونٌة و التنظٌمٌة و تتكوّ ن من ممثلٌن عن األحزاب السٌاسٌة و عن
القوائم الحرّة المشاركة فً االقتراع ،إال ّ أنّ هذه األخٌرة قد واجهت صعوبات فً التنظٌم و فً المستخدمٌن ،االمر الدي
جعل من لجنة اإلشراف الضامن األساسً لمراقبة شفافٌة المسار و مطابقته لمعاٌٌر القانون الداخلً و الدولً.

المسار االنتخابً:
تحًٌ البعثة قرار السلطات بالسماح للرؤساء المحلٌٌن للجان مراقبة االنتخابات و كذا للمالحظٌن الدولٌٌن ،التواصل مع
اللجان االنتخابٌة الوالئٌة خالل عملٌة تركٌز النتائج.
ّ
إال ّ أنّ البعثة ترى بأ ّنه ٌمكن ضمان شفافٌة أكثر من خالل االطالع التلقائً للمترشحٌن  /األحزاب السٌاسٌة على مختلف
مراحل جمع النتائج و تركٌزها بما فً ذلك على مستوى مركز الرقن اآللً المركزي .و سٌسمح هذا اإلجراء لألطراف
الفاعلة فً المسار االنتخابً من مقارنة نتائج اإلدارة االنتخابٌة بالمعطٌات المسجّلة فً المٌدان .كذلك نشر مجموع النتائج
المفصّلة فً ك ّل بلدٌة و فً ك ّل مكتب لالقــتراع خالل إعالن المجلس الدستوري عن النتــائج ،سٌدعّم شفــافٌــة االقــتراع
و بالتالً مصداقٌة النتائج المعلن عنها .أخٌرا ،سجّلت البعثة غٌاب برنامج تحسٌسً باتجاه المنتخبٌن ٌخصّ إجراءات
االنتخاب المتر ّتبة عن التطبٌق الفعلً لإلطار االنتخابً الجدٌد.
 -4تسجيل المنتخبين:
نصّ القانون بوضوح على آلٌات مراجعة البطاقٌة االنتخابٌة .و قد استكملت المراجعة السنوٌة التً تمّت فً أكتوبر 2100
بفترة استثنائٌة للتسجٌل دامت من  02إلى  20فٌفري  2102ممّا أدّى إلى ارتفاع عدد الهٌئة االنتخابٌة إلى
 20 665 541مسجّال منهم  991 401بالنسبة للجالٌة المتواجدة فً الخارج .هذا و ٌالحظ فً نظام تسجٌل المنتخبٌن
بعض النقائص الهٌكلٌة.
___________________________________________________________

بالفعل تع ّد القوائم االنتخابٌة و تت ّم مراجعتها على مستوى ك ّل بلدٌة من البلدٌات  0140عبر الوطن دون أن ٌنصّ القانون
على تركٌزها وطنٌا ،عالوة على ذلك ،فإنّ نسخ البطاقٌات التً تسـلّمها اإلدارة فـً شكل بطاقــٌة على المستوى الــبلـدي
و بصٌغة الكترونٌة غٌر قابلة للطبع أو النسخ ،ال ٌمكن استغاللها و ال تسمح بمراقبة فعّالة لتلك البطاقٌة ،األمر الذي ٌه ّز
من ثقة بعض األحزاب السٌاسٌة و المنظمات التابعة للمجتمع المدنً ،كما أنّ رفض السلطات اإلدالء ببعض المعطٌات
المتعلّقة بالبطاقٌة االنتخابٌة للبعثة ال ٌطابق تماما الرغبة فً الشفافٌة المعلن عنها.
 -5تسجيل األحزاب السياسية و المترشحين
شارك فً االنتخاب  44حزبا سٌاسٌا منها  20ت ّم اعتمادها خالل األسابٌع القلٌلة قبل االنتخاب ،و كذا تحالف واحد و 081
قائمة من المترشحٌن األحرار.
ٌخضع اعتماد األحزاب لنظام التصرٌح المسبق.
ّ
إنّ اعتماد أحزاب جدٌدة قبل ثالثة أشهر من االنتخاب لم ٌسمح للجماهٌر من االطالع الكافً على برامجها و على
أهدافها ،و ٌوجد حالٌا  21ملفا لطلب إنشاء حزب ،قٌد الدراسة على مستوى وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌة و 00
ملفا لطلب إنشاء حزب ت ّم رفضها لعدم استٌفاء كامل الشروط لكن ٌمكنها رغم ذلك تكملتها.
هناك معدّل  59قائمة فً تنافس على مستوى ك ّل دائرة انتخابٌة.
ّ
ّ
تلقّت المحاكم اإلدارٌة  210طعنا ذات عالقة بإٌداع الترشٌحات ت ّم رفض  011منها و البت فً  010المتبقٌة .كما بتت
اللّجنة الوطنٌة لإلشراف على االنتخابات فً  81قضٌة تخصّ إٌداع الترشٌحات.
 -6الحملة االنتخابية
تسمح أحكام القانون االنتخابً بصفة عامة ،حرٌة تعبٌر المترشحٌن و كذا حرٌة اجتماعهم.
جرت الحملة االنتخابٌة عموما فً هدوء ،رغم بعض األحداث المتفاوتة األهمٌة.
و لم تتم العدٌد من االجتماعات العمومٌة المبرمجة بسبب نقص فً التنظٌم من طرف بعض األحزاب السٌاسٌة على
العموم.
و دافعت االحزاب السٌاسٌة عن أفكارها فً مواقع الواب التابعة لألحزاب و فً الشبكات االجتماعٌة مثل فاٌسبوك.
و ّ
تمثل الرهان بالنسبة لمعظم األحزاب ،ال سٌما المعتمدة حدٌثا ،فً الوسائل التنظٌمٌة و المالٌة ممّا جعل العدٌد منها
ضل التواصل المباشر عوض االجتماعات العمومٌة الكبرى ،كما سمحت الحملة الجوارٌة من استهداف فئات معٌّنة من
ٌف ّ
الجماهٌر مثل النساء و الشباب (األق ّل تواجدا عموما) فً المقاهً و السكنات ،وسجّلت البعثة تواجد أحزاب التحالف
الرئاسً بصفة أكبر خالل هذه الحملة االنتخابٌة كم أ ّنها المتوفرة على الوسائل األكثر أهمٌة.
و ال ٌنصّ القانون على التموٌل المسبق لألحزاب بالنسبة للحملة االنتخابٌة ،غٌر أ ّنه ٌنصّ على تسدٌد  % 21من مجمل
التكالٌف و فً حدود السقف المسموح به (ملٌون دٌنار جزائري للمترشح الواحد) بالنسبة للقوائم التً حازت على % 21
من األصوات المعبّر عنها عــلى األقلّ ،و قد دفع غٌاب هذا التموٌــل المــسبق بــعض األحزاب إلى طــلب المترشحـــٌن
و المناضلٌن بتموٌل حملتهم بأنفسهم.
كما ٌمنع القانون التموٌل الخارجً سواء كان مصدره دولة أو شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا ذا جنسٌة أجنبٌة.
و ٌضمن المجلس الدستوري مراقبة حسابات الحملة.
 -7اإلعالم
ألغى القانون العضوي لإلعالم معاقبة جنح الصحافة و نصّ على تحرٌر قطاع السمعً البصري ،غٌر أنّ وسائل اإلعالم و
المجتمع المدنً قد عبّروا عن انشغاالتهم بالنسبة لبعض األحكام ال سٌما تلك المتعلّقة بتحدٌد الممارسة الحرة للنشاط
اإلعالمً و رفع الغرامات الخاصة بالمخالفات المرتكبة عن طرٌق الصحافة.
لم ٌدخل هذا القانون حٌّز التنفٌذ بكامل أحكامه بعد.
ت ّمت االنتخابات التشرٌعٌة فً إطار إعالمً وطنً تمٌّز بالتعددٌة فً الصحافة المكتوبة فقط.
إنّ القانون االنتخابً الجدٌد قد نصّ على مبدأ التعددٌة على مستوى التلفزٌون و الرادٌو العمومٌٌن من خالل آلٌة االستفادة
المتكافئة و المجانٌة لجمٌع المترشحٌن .و قد كفل ك ّل من التلفزٌون و الرادٌو العمومٌن توزٌعا عادال و مجانٌا إلعالناتهم .
كما تكفّلت وسائل اإلعالم العمومٌة بالتغطٌة الواسعة للحملة االنتخابٌة و بصفة عامة خصّت هذه الوسائل مختلف األحزاب
بعناٌة متساوٌة و متكافئة باستثناء الصحافة المكتوبة التً خصّصت حٌّزا من التغطٌة أكثر أهمٌة و إٌجابٌة ألحزاب
التحالف الرئاسً و ألعضاء الحكومة .و رغم التوازن المالحظ بصفة عامة فً وسائل اإلعالم ،فإنّ تطبٌق التنظٌم المتعلّق
بمبدأ التساوي كان ٌعتمد على مقاٌٌس للتغطٌة صارمة جدّا ،و قد عرقلت الصٌغ المقترحة تطوٌر نقاش حقٌقً بٌن مختلف

___________________________________________________________

التٌارات السٌاسٌة كما حالت دون إمكانٌة الصحافٌٌن من مناقشة و بلورة اقتراحات الحملة ،كما أنّ موضوعً مقاطعة
االنتخابات و االمتناع عن التصوٌت لم ٌحوزا بالتغطٌة الفعلٌة من طرف وسائل اإلعالم.
هذا و أحاطت وسائل اإلعالم السمعٌة البصرٌة و الصحافة المكتوبة الخاصة االنتخابات بعناٌة معتبرة من خالل تنوّ ع
المواضٌع المتطرّق إلٌها واستغالل مجموعة من الصٌغ و اعتمدت موقفا منتقدا فً غالب األحٌان ال سٌما من خالل
تخصٌص فضاء أوسع لمنتقدي االنتخابات و أولئك المؤٌّدٌن للمقاطعة و الذٌن لجأوا إلى االنترنت للتعبٌــر عن مخاوفهم
و استٌائهم اتجاه هذه االنتخابات.
 -8المجتمع المدني و المالحظون الوطنيون
ٌمنح اإلطار القانونً بعض الضمانات لحماٌة حقوق اإلنسان لكن ال ٌت ّم احترامها فً المٌدان دائما ،فبٌنما ت ّم تشجٌع
األحزاب السٌاسٌة لتكثٌف حمالتها عبر الوطن ،فإنّ الحق فً المظاهرة قد شهد تحدٌدا ،ال سٌما فً الجزائر العاصمة ،كما
أدت اعتقاالت المناضلٌن النقابٌٌن و المؤٌدٌن للمقاطعة من الشباب و كذا المحاكمة األخٌرة ألحد المدافعٌن عن حقوق
اإلنسان المجتمع المدنً على إضعاف تج ّندهم.
و فً ظ ّل غٌاب أحكام قانونٌة واضحة ،لم تسمح السلطات االنتخابٌة من اعتماد مالحظٌن وطنٌٌن.
ورغم نشاط المجتمع المدنً فً الشبكات االجتماعٌة لألنترنت ،فإنّ البعثة قد الحظت أنّ دوره (مالحظة  ،تحسٌس
المنتخبٌن) غٌر ّ
مؤثر فً المسار االنتخابً.
 -9المنازعات االنتخابية
حظٌت اللّجنة الوطنٌة لإلشراف على االنتخابات بقبول ج ٌّد وهً تعمل بفعالٌة و شفافٌة تامّة .و لم تسمح طرق الطعن
المعقّدة لمختلف األطراف من التعرّف دائما على الطرٌقة األكثر نجاعة لتقدٌم الطعن .و ٌشك ّل رفض الترشٌح و امكانٌة
الطعن فٌه فقط لدى المحكمة اإلدارٌة المؤهلة إقلٌمٌا ٌ ،حدد مدى أهمٌة هذا الحق فً الطعن ،عالوة على ذلك ،فإنّ
المحاكم على هذا المستوى ال تنشر قراراتها ممّا ٌضفً الغموض على مسائل الحق فً الترشٌح.
 -11سير االقتراع
ّ
جرى االقتراع فً  48 808مكتبا للتصوٌت موزعة على  00 605مركزا عبر الجزائر و الخارج ممّا استدعى تجنٌد
 511 111عامال .و قد بدأت العملٌات االنتخابٌة فً الواقع منذ  11ماي  2102بالنسبة للتصوٌت فً الخارج و فً 10
ماي بالنسبة للمكاتب المتنقّلة عبر التراب الوطنً .و فٌما ٌتعلّق بٌوم االنتخاب ،فتحت مكاتب االقتراع أبوابها من الساعة
الثامنة صباحا ( 8سا) إلى السابعة مساءا ( 09سا) باستثناء  145بلدٌة حٌث استأنفت العملٌات االنتــخابٌة لمــدّة ساعة
أخرى .و بمناسبة هذه االنتخابات ج ّندت البعثة جهازا من المالحظٌن ٌتكوّ ن من  01فرٌقا تـ ّم توزٌــعها على  48والٌـــة.
و الحظت البعثة جوّ ا هادئا عموما خالل سٌر عملٌات االنتخاب منذ االفتتاح إلى غاٌة عملٌة الفرز .و سجّلت فرقنا بعض
األحداث الطفٌفة هنا و هناك خالل سٌر الحملة االنتخابٌة أو تواجد وسائل الحملة االنتخابٌة بالقرب من مراكز االقتراع ال
سٌما فً والٌة وهران و ورقلة و الجلفة و خنشلة و غرداٌة .هذا و قد شهدت انتخابات  01ماي مشاركة متوسطة.
فتحت معظم مكاتب االقتراع أبوابها فً الساعة المحدّدة و هً مجهّزة بالوسائل الالزمة لسٌرها .إال ّ أ ّنه لوحظ تأخٌر فً
فتح ما ٌقارب  1/0من المكاتب التً تمّت زٌارتها و ٌرجع السبب فً ذلك غالبا إلى عدم تح ّكم أعضاء المكاتب فً
اإلجراءات المسٌّرة لالفتتاح .من جهة أخرى ،عان عدد كبٌر من الناخبٌن ال سٌما فً المدن الكبرى من إٌجاد مكتب
االقتراع رغم الجهود المبذولة من طرف رؤساء المكاتب للتكفل بهم .كما سجّل المالحظون نقصا فً التحسٌس بإجراءات
االنتخاب اتجاه الناخبٌن خاصة فٌما ٌتعلّق باالستعمال المتعدّد ألوراق االقتراع .ذلك ما أدّى إلى امتداد مدّة االنتخاب
بالنسبة لك ّل ناخب فً مكاتب االقتراع .و ت ّم أٌضا تسجٌل غٌاب تعلٌمة وطنٌة واضحة تخصّ تناول ورقة واحدة أو عدّة
أوراق لالقتراع ممّا أدّى إلى بعض الحاالت المتباٌنة من والٌة إلى والٌة أخرى و التً ّأثرت فً بعض األحٌان على سرٌة
االقتراع (حاالت ت ّم تسجٌلها خاصّة فً سٌدي بلعباس و جٌجل و بسكرة) .أخٌرا ،تتأسف البعثة الستعمال الحبر للبصم
فقط على قوائم الناخبٌن ،بٌنما كان من األجدر من أجل تفادي تعدّد االنتخاب ،القٌام بالمراقبة التلقائٌة لإلبهام األٌسر للناخب
عند دخوله مكتب االقتراع.
و كان ممثلو المترشحٌن  /األحزاب السٌاسٌة موجودٌن فً معظم مكاتب االقتراع المالحظة .و ٌع ّد هذا اإلجراء عامال
ّ
المنظمات الحزبٌة بمعدّل  5ممثلٌن
أساسٌا فٌما ٌخصّ شفافٌة المسار االنتخابً لكن اقتصر هذا الحضور غالبا على بعض
فً ك ّل مكتب ت ّمت زٌارته .عالوة على ذلك ،و حتى و إن استلم هؤالء نسخة مؤ ّ
شر علٌها من نتائج مكتب االقتراع ،فإنّ
البعثة الحظت أنّ ما ٌفوق  % 61من المكاتب التً تمّت مالحظتها لم تحترم مبدأ نشر النتائج بسبب النسٌان غالبا بٌنما
ٌنصّ القانون االنتخابً على ذلك.

___________________________________________________________

إنّ بعثة االتحاد األوروبً لمالحظة االنتخابات متواجدة بالجزائر منذ  51مارس  2102على إثر دعوة وزارة الخارجٌة
الجزائرٌة و ٌقود البعثة الرئٌس المالحظ السٌّد خوسً إغناسٌو سالفرانكا ،عضو فً البرلمان األوروبً (إسبانٌا) .و قد
نشرت البعثة مالحظٌها ( )021الوافدٌن من  20بلدا تابعٌن لالتحاد األوروبً و من كندا و النروٌج و سوٌسرا بغٌة تقٌٌم
المسار االنتخابً وفقا للمعاٌٌر الدولٌة و للقوانٌن الجزائرٌة ،و قد التحق بالبعثة وفد من البرلمانٌٌن األوروبٌٌن ٌقوده
"طوكٌا ساٌفً" و "بٌار أنطونٌو بامزٌري" ،و هو ٌنض ّم كامال لهذا التصرٌح.
و تعبّر البعثة عن نتائجها بكامل االستقاللٌة و تنض ّم إلعالن مبادئ المالحظة االنتخابٌة الدولٌة التً ت ّم التذكٌر بها فً هٌئة
األمم الم ّتحدة فً أكتوبر  .2111و ستالحظ البعثة تطوّ رات ما بعد االنتخابات ال سٌما تركٌز النتائج و المرحلة المحتملة
للمنازعات االنتخابٌة بما فٌها معالجة المخالفات االنتخابٌة ،وستصدر بعثة االتحاد األوروبً لمالحظة االنتخابات تقرٌرا
نهائٌا حول مجموع مالحظاتها فً غضون شهرٌن من انتهاء المسار االنتخابً.
و تو ّد البعثة التعبٌر عن شكرها لوزارة الداخلٌة و لكافة السلطات الوطنٌة و كذا األحزاب السٌاسٌة ،و لبعثات المالحظة
الدولٌة و لمنظمات المجتمع المدنً و كذلك لشعب الجزائر ،لتعاونهم و استقبالهم الحار خالل فترة المالحظة.
كما تعبّر البعثة عن امتنانها لمندوبٌة االتحاد األوروبً بالجزائر ،و للمهمات الدٌبلوماسٌة التابعة للبلدان األعضاء ،عن
مساعدتهم طٌلة هذه المهمّة.
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