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Ministère des Affaires Etrangères
Ambassade d’Algérie à Berne
اإلنتخابات التشريعية  12 -جوان 2021
المراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية

تبعا ً إلمضاء السيد رئيس الجمهورية للمرسوم الرئاسي رقم  96-21المؤرخ في  27رجب عام  1442الموافق  11مارس سنة ،2021
المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،تنهي سفارة الجزائر ببرن إلى علم كافة المواطنين التابعين
للفرع القنصلي ببرن  :برن-نوشتال و فريبورغ أنه سيتم الشروع في المراجعة االستثنائية للقائمة االنتخابية في الفترة ما بين
يوم الثالثاء  16مارس إلى غاية يوم الثالثاء  23مارس 2021
تهدف هذه المراجعة االستثنائية إلى:
 -1السماح للمواطنين غير المسجلين على هذه القائمة بالتسجيل فيها ،خصوصا :
 الجزائريين و الجزائريات البالغين سن  18كاملة يوم االقتراع ( 12جوان )2021 المواطنين و المواطنات المسجلين لدى المصالح القنصلية و غير المسجلين في القائمة اإلنتخابية و البالغين  18سنة أو أكثر يوماإلقتراع.
 -2السماح للمواطنين المسجلين لدى المصالح القنصلية لسفارة الجزائر ببرن و المقيدين على القائمة االنتخابية بالتدقيق في
صحة المعلومات الخاصة بهم ،و طلب تصحيح أي تغيير إذا استلزم األمر (تغيير مكان اإلقامة ،تصريح وفاة ... ،ألخ).
-3في حالة مغادرة الدائرة القنصلية ،محل اإلقامة بصفة نهائية ،فإن الناخب مدعو إلخطار المصالح القنصلية قصد شطبه من
القائمة اإلنتخابية  ،حتى يتسنى له التسجيل في القائمة اإلنتخابية في محل إقامته الجديدة.
و من جهة أخرى ،ليكن في علم المواطنين أن التسجيل القنصلي ال يعنى حتما ً أنهم مسجلين على القوائم االنتخابية .طبقا ً للمادة  07من
قانون االنتخابات "يجب على كل الجزائريين و الجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و الذين لم يسبق لهم التسجيل في
قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم".
خالل هذه الفترة ،بإمكان المواطنين التسجيل إما :
ــ بالتقرب من مصالح للفرع القنصلي ببرن  ،من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  09إلى غاية الساعة  ،16لمأل استمارة
التسجيل أو،
ــ تحميلها عن طريق الموقع االلكتروني للقنصلية على العنوان التالي  ،www.ambasade-algerie.chو من ثم إرسالها بعد مإلها،
إمضاءها و تدوين التاريخ و إرسالها إلى غاية  23مارس  2021عن طريق البريد على العنوان التالي
Ambassade d’Algérie à Berne
Willadingweg 74
3006 Berne
أو عن طريق الفاكس على الرقم التالي  031.350.10.59 :أو عن طريق البريد اإللكتروني
consulaire@ambassade-algerie.ch
أي تسجيل على القائمة االنتخابية يتم بتقديم بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة التسجيل القنصلي.

