 18أفريل 2019
بالغ
حول المراجعة االستثنائية للقائمة االنتخابية
طبقا ً للمادة  14و ما يليها(القسم  /2وضع القوائم االنتخابية و مراجعتها) من القانون العضوي رقم  10 - 16المؤرخ في  22ذي القعدة عام 1437
الموافق ل  25غشت سنة  2016و المتعلق بنظام االنتخابات ،و تبعا ً الستدعاء الهيئة االنتخابية من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية ،ينهى إلى
علم المواطنين التابعين للفرع القنصلي لسفارة الجزائر ببرن ( )Berne – Fribourg et Neuchâtelو الدائرة للقنصلية العامة بجنيف
( ; Appenzell Rhodes-Extérieures ; Appenzell Rhodes-Intérieures ; Argovie ; Bâle-Ville ;Bâle-Campagne
; Genève ; Grisons ; Glaris ; Jura ; Lucerne ; Nidwald ; Obwald ; Saint-Gall ; Schaffhouse ; (Schwyz ; Soleure
 Tessin ; Thurgovie ; Uri ; Valais ; Vaud ; Zoug et Zürichأنه تم الشروع في المراجعة االستثنائية للقائمة االنتخابية في الفترة ما بين
:

األربعاء  23جانفي  2019إلى األربعاء  6فيفري .2019
تهدف هذه المراجعة االستثنائية ،السماح :
-1

للمواطنين غير المسجلين على هذه القائمة ،بالتسجيل ،خصوصا :
الجزائريين و الجزائريات البالغين  18سنة كاملة يوم االقتراع ( 18أفريل ،)2019

المواطنين و المواطنات المسجلين لدى المصالح القنصلية و غير المسجلين في القائمة االنتخابية و البالغين  18سنة أو أكثر يوم

االقتراع.

للمواطنين المسجلين لدى المصالح القنصلية لسفارة الجزائر ببرن و القنصلية العامة الجزائية بجنيف و المقيدين على القائمة
-2
االنتخابية ،باإلطال ع على هذه األخيرة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بهم (اللقب و االسم – تاريخ و مكان االزدياد – العنوان) و تبيين أي
خطأ أو تغيير يكون قد طرأ على حالتهم المدنية ،منذ آخر مراجعة للقائمة االنتخابية (وفاة – تغيير محل اإلقامة – عدة تسجيالت .)...
في حالة مغادرة الدائرة القنصلية ،محل اإلقامة بصفة نهائية ،فإن الناخب مدعو إلخطار المصالح القنصلية قصد شطبه من القائمة
-3
االنتخابية ،حتى يتسنى له التسجيل في القائمة االنتخابية في محل إقامته الجديدة.
خدمةً لجاليتنا و تطبيقا ً للقانون العضوي لالنتخابات ،قامت سفارة الجزائر ببرن و القنصلية العامة للجزائر بجنيف ،بفتح شباك دائم خاص لتلقي و
معالجة اإلنسغاالت المطروحة في إطار هذه االنتخابات ،و ذلك من االثنين إلى السبت من س  9إلى 16س.30

هام :
"يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة ( )18سنة كاملة يوم االقتراع و كان متمتعا ً بحقوقه المدنية و السياسية ،و لم يوجد
في إحدى حاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع المعمول به".
"ال يصوت إال من كان مسجال في القائمة االنتخابية للبلدية التي بها موطنه ،بمفهوم المادة  36من القانون المدني".
للمزيد من المعلومات :الرجاء اإلطالع على :


بالنسبة للقنصلية العامة  :هاتف رقم  / 022.959.71.07 :الموقع اإللكتروني ، www.consulat-algerie.ch:



بالنسبة لسفارة الجزائر ببرن  :هاتف رقم / 031.350.10.50 :الموقع اإللكتروني . www.ambassade-algerie.ch :

