
العدد األولالعدد األول
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

السبت السبت 20  صفر عام  صفر عام 1433 هـهـ
اIوافق اIوافق 14 يناير سنة  يناير سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اIــوافق  2 نــوفــمــبــر ســنــة q2011 وعــلى مــصــادقــة مــجــلس
األمة في جلـسته اIنعـقدة بتاريخ  28 ذي احلـجة عام 1432
اIــــوافق 24 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة q2011 خـالل دورة الـــبــــرIـــان
الــعــاديــة اIـــفــتــوحـــة بــتــاريخ 6 شــوال عــام 1432 اIــوافق 4

سبتمبر سنة 2011.
- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الـدســتـوري Iــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اIــتـعـلق
بنـظام االنـتـخابـات للـدستـورq جـاء وفقـا ألحكـام اIادة 165

(الفقرة 2)  من الدستور.

في اIوضوع :في اIوضوع :

qتــأشــيــرات الــقــانــون الــعـــضـوي qأوال : فــيــمــا يــخـصأوال : فــيــمــا يــخـصّ تــأشــيــرات الــقــانــون الــعـــضـوي
موضوع اإلخـطار :موضوع اإلخـطار :

1 - فـــيــمــا يــخــص - فـــيــمــا يــخــصّ عــدم االســتــنــاد إلـى بــعـض أحــكــام عــدم االســتــنــاد إلـى بــعـض أحــكــام
الدستور :الدستور :

أ - فـــيــــمـــا يـــخـصأ - فـــيــــمـــا يـــخـصّ عــــدم االســـتــــنـــاد إلى اIـــادة عــــدم االســـتــــنـــاد إلى اIـــادة 10 منمن
الدستور :الدستور :

- اعتـبـارا أن اIادة  10 من الـدسـتـور تــنصّ على أن
الشعب حـرّ في اختـيار �ـثليه وال حـدود لتـمثـيل الشعب

qإالّ ما نصّ عليه الدستور وقانون االنتخابات
- واعــتــبـــارا أن هــذه اIــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا

qموضوع اإلخطار qللقانون العضوي
- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةq أن عــدم إدراج اIـشـرع هـذه
اIـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويq مــــوضـــوع

qيُـعـدُّ سهوا يتعـيّن تداركه qاإلخطار
107 WــادتــIعـــدم االســـتــنــاد إلى ا  WــادتــIب - فــيـــمــا يــخصب - فــيـــمــا يــخصّ عـــدم االســـتــنــاد إلى ا

(الفقرة (الفقرة  2) و) و108 من الدستور : من الدستور :
- اعــــتـــبــــارا أن اIــــشــــرع تــــعـــرض فـي اIـــادة  102 من
القـانون العضـويq موضوع اإلخـطارq اIتـعلقـة باستخالف
الــنـــائـب إلى حـــالــتـي االســـتــقـــالـــة واإلقـــصـــاءq إضــافـــة إلى

qاحلاالت األخرى
- واعــــتــــبـــــارا أن حــــالـــــة إقـــــصــــاء عــــــضــــو الـــــبــــرIــــان
Wـادة 107  (الــفـقـرة 2) من الـدسـتـور فـي حIتـضــمـنــتــهـا ا

 qادة 108 منه على حالة استقالتهIنصّت ا
- واعــــتـــــبــــارا أن هــــاتــــW اIـــــادتــــW تــــشـــــكّالن ســــنــــدا

qدستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار

رأي رقمرأي رقم  03  / ر. م . د /   / ر. م . د /  11 مـــــؤر مـــــؤرّخ فيخ في 27 مــــحـــــرم عــــام مــــحـــــرم عــــام
 1433 اIــــوافـق  اIــــوافـق  22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يــــتــــعــــلقq يــــتــــعــــلق

yـراقـبـة مطـابـقـة الـقانـون الـعــضـوي اIتـعـلق بـنـظامyـراقـبـة مطـابـقـة الـقانـون الـعــضـوي اIتـعـلق بـنـظام
االنتخاباتq للدستور.االنتخاباتq للدستور.

ــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس  الدستــــوري

- بــــنــــاء عــــلى إخــــطـــار رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة اجملـــلس
الـــدســـتـــوريq  طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIــــادة 165 (الـــفـــقـــرة 2) من
q2011 ـؤرخة في 29 نوفـمبر سنةIبالرسـالة ا qالدستــور
اIسـجلـة باألمــانة الـعامـة للـمجـلس الدسـتـوري بـتاريخ 4
ديسـمبـر سنة 2011  حتت رقم q84 قـصـد مـراقبـة مطـابقة

qتعلق بنظام االنتخابات للدستورIالقانون العضوي ا

- وبـنـاء عـلى  الـدستـورq ال سـيـمـا اIواد 10 و50 و71
و73 و74 و101 و102 و103 و106 و112 و119 (الــــــفـــــقــــــرتـــــان
األولـى و3) و120 (الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرات األولـى و2 و3) و123
(الــــــفــــــقــــــرتـــــان 2 و3) و125 (الــــــفــــــقــــــرة 2) و126 و163 و165

q(الفقرة 2) و167 (الفقرة األولى) منه

- وyــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اIــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اIوافق  28 يونـيو سنة 2000 احملدد لـقواعد عمل

 qتمـمIعدّل واIا qاجمللس الدستوري

qقررIوبعـد  االستماع  إلى العـضو ا

في الشكل :في الشكل :

- اعــتــبـارا أن الــقــانــون  الـعــضــوي اIــتـعــلق  بــنــظـام
االنــتــخـــابــات مــوضــوع اإلخــطـــارq أودع مــشــروعه الــوزيــر
األول لـدى مكـتب اجملـلس الـشعـبي الـوطنيq بـعـد أخذ رأي
مـــــجـــــلس  الـــــدولـــــةq وفـــــقـــــا لـــــلـــــمــــادة 119 (الــــفـــــقــــرة 3) من

qالدستور

qواعتـبارا أن الـقانـون العـضوي مـوضوع اإلخـطار -
اIـعروض على اجمللس الـدستوريq قصـد مراقبة مـطابقته
لـلـدسـتـورq كـان مـشــروعه وفـقـا لـلـمـادة 120 من الــدسـتـور
مـــوضــوع مـــنــاقـــشــة من طـــرف اجملــلـس الــشـــعــبي الـــوطــني
ومـجـلس األمــةq وحـصل وفـقـا لـلـمـادة 123 (الـفـقرة 2)  من
qالـدسـتـور عــلى مـصــادقــة الــمــجـلـس الـشـعــبي الــوطـني
فـي جـــلــــســـته اIــــنـــعــــقـــدة بــــتـــاريخ  6 ذي احلـــجـــة عـــام 1432

آراء وقوان%آراء وقوان%
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Wشـرع هاتIأن عدم إدراج ا qواعتـبارا بـالنتـيجـة -
اIـــادتـــW ضـــمن تـــأشـــيــرات الـــقـــانـــون الــعـــضـــوي مـــوضــوع

اإلخطارq يُعـدّ سهوا يتعيّـن تداركه.

ج - فــيــمــا يــخصج - فــيــمــا يــخصّ عـــدم االســتــنــاد إلـى اIـادة عـــدم االســتــنــاد إلـى اIـادة 163 من من
الدستور :الدستور :

- اعـتــبــارا أن اIـادة 163 من الـــدسـتــور تـــنصّ عــلى
مــا يـأتي " يُـؤسَّس مــجـلس دسـتــوري يـكـلف بـالــسـهـر عـلى

احترام الدستور.
كـمـا يــسـهـر اجملـلس الــدسـتـوري عـلى صـحــة عـمـلـيـات
االسـتـفـتــاءq وانـتـخــاب رئـيس اجلـمــهـوريـةq واالنــتـخـابـات

التشريعيةq ويعلن نتائج هذه العمليات".
qادة  (163) من الدسـتور حتدّدIواعتـبارا أن هذه ا -
فــــضـال عــــمـــــا تــــضـــــمـــــنــــتـه الــــفـــــقـــــرة األولى من أن اجملـــــلس
الـدســتـوري يــســهـر عــلى احـتــرام الــدسـتــورq الـصالحــيـات
الــــــتي يــــــنــــــفــــــرد بــــــهــــــا اجملــــــلـس الــــــدســــــتــــــوري في مــــــجــــــال

qاالنتخابات
- واعــتــبــارا أن هــذه اIــادة تــشــكل ســـنــدا دســتــوريـا

qللقانون العـضوي موضوع اإلخطار
- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةq أن عــدم إدراج اIـشـرع هـذه
اIـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويq مــــوضـــوع

اإلخطارq يُعـد سهوا يتعيّن تداركه.

: Wعدم اإلشارة إلى بعـض القـوان : W2 - فيما يخـص - فيما يخـصّ عدم اإلشارة إلى بعـض القـوان

- اعـــــتــــــبـــــارا أن اIـــــشـــــرّع نـصq عـــــلى الـــــتـــــوالـيq في
اIـطتW 2 و4 من اIـادة 5 من الـقـانـون الـعـضـويq مـوضـوع
اإلخطـارq عـلى أالّ يـسجل في الـقـائمـة  االنـتخـابـية كل من
حُـــكم عـــلــيه بـــجــنـــايــة ولـم يــرد اعـــتــبـــاره وعــلى مَـن أشــهــر

  q إفالسه و لم يُرد اعتباره
- واعـــــتــــبـــــارا أن احلــــالـــــة األولى تـــــنــــاولـــــهــــا قـــــانــــون
اإلجـــراءات اجلــــزائـــيــــة في حـــW تــــنـــاول احلـــالــــة الـــثــــانـــيـــة

qالقانون التجاري
- واعـــتــبــارا أن هــذيـن الــقــانــونـــW يــحــددان شــروط

qWذكورتIا Wوسبل رد االعتبار في احلالت
- واعــتـبــارا بـالــتـاليq أن عـــدم إدراج اIـشــرع هـذين
الـقـانـونــW ضـمن تــأشـيـرات الـقــانـون الـعــضـويq مـوضـوع

اإلخطارq يُـعـدُ سهوا يتعW تداركه.

3 - فــــيــــمـــــا يــــخـص - فــــيــــمـــــا يــــخـصّ تـــــرتــــيب تــــأشـــــيــــرات الــــقــــانــــون تـــــرتــــيب تــــأشـــــيــــرات الــــقــــانــــون
العـضويq موضوع اإلخطار :العـضويq موضوع اإلخطار :

- اعــتـــبـــارا أن اIــشـــرع اعـــتــمـــد تـــرتــيـب تــأشـــيــرات
الــقــانـون الــعــضـويq مــوضــوع اإلخـطــارq حــسب الـتــســلـسل

الـــزمــــني لـــصــــدور الـــنــــصـــوص الــــتـــشــــريـــعــــيـــةq خـالفـــا Iـــا
تقـتضيه قاعدة تدرج القوانqW وهـو ما يتعيّـن تداركه.
qمــــواد الـــقـــانـــون الـــعــــضـــوي qثـــانـــيـــا : فــــيـــمـــا يـــخص ثـــانـــيـــا : فــــيـــمـــا يـــخصّ مــــواد الـــقـــانـــون الـــعــــضـــوي 

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
1 - فــيـــمــا يــخــص - فــيـــمــا يــخــصّ الــشــطـــر األخــيـــر من اIــطــة  الــشــطـــر األخــيـــر من اIــطــة  3  منمن
اIـادةاIـادة 78 واIــطــة واIــطــة 3 من اIـادة من اIـادة 90 مـأخــوذتــW الحتـادهــمـا في مـأخــوذتــW الحتـادهــمـا في

اIوضوع و العلة.اIوضوع و العلة.
- اعـــتــبــارا أن اIــادتــW 78 (اIـــطــة 3) و90 (اIـــطــة 3)
تـشــتـرطــان في اIـتــرشح إلى اجملــلس الــشـعــبي الـبــلـدي أو
الـوالئيq وفي اIــتـرشح إلى اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني أن
يكون ذا جنسيـة جزائرية "أصلية أو مكتسبة منذ ثماني

 q"(8) سنوات على األقل
- واعتـبـارا أن اIادة 30 من الدسـتور تـنصّ على أن
"اجلـنـسـيـة اجلـزائـريـة مــعـرفـة بـالـقـانـون"q ومن ثم فـإن أي
تـشــريع في هـذا اجملـال يـنـبـغي أن يــتــقــيّـد بـأحـكـام قـانـون

    qاجلنسية
- واعــتــبــارا أن الــشــخص الـــذي يــكــتــسب اجلــنــســيــة
اجلــزائــريــة يـتــمــتع  بــجــمــيع احلــقـوق اIــتــعــلــقـة  بــالــصــفـة
اجلزائريـة ابتـداء من تاريخ اكتـسابـها طبـقا لـلمادة 15من
األمـر رقم 70 - 86 اIـؤرّخ في 17 شـوال عام 1390 اIـوافق
15 ديـــســمــبـــر ســنــة q1970 اIــعـــدل واIــتـــمم بـاألمـر رقم

05 - 01 اIـــــــــؤرّخ في 18 مـــــــــحـــــــــرّم عــــــــام 1426 اIـــــــــوافق 27

qدون أن يضع هــذا القـانون أي شرط q2005 فبـراير سـنة
qو ذلك وفقا للمادة 30 من الدستور

- واعــتـــبـــارا أن اIـــشــرّع بـــإدراجه الـــشـــرط اIـــذكــور
أعاله يـكــون قــد أخلّ بـأحـكـام اIـادة 29 من الـدســتـور الـتي
تؤكـد أن " كل الــمـواطــنW سـواسـية أمــام الـقـانونq وأنه
ال �ــكـن أن يــتـــذرّع بــأي تـــمــيـــيــز يـــعـــود ســـبــبه إلى ... أي
شـرط أو ظـرف آخر شـخـصي أو اجتـمـاعي"q وكذا بـأحـكام
اIـادة 31 من الــدســتـور الــتي جتــعل من هــدف اIـؤســسـات
ضــــمــــان مــــســــاواة اIــــواطــــنــــW واIـــواطــــنــــات فـي احلــــقـــوق
والـواجـبـات بـإزالة الـعـقـبات الـتي  " حتـول دون مـشـاركة

اجلميع الفعلية في احلياة السياسية ...".

- - 2 : فيـما يخص : فيـما يخصّ اIواد  اIواد 168 و و169 و و170 من الـقانون من الـقانون
الــعــضــويq مــوضــوع اإلخــطــارq مــأخـوذة بــصــفــة مــجــتــمــعـةالــعــضــويq مــوضــوع اإلخــطــارq مــأخـوذة بــصــفــة مــجــتــمــعـة

الحتادها في العلالحتادها في العلّة :ة :

qمـن الـقــانــون الــعـــضـوي qـادة 168 مـن الـقــانــون الــعـــضـويIـادةأ - فــيــمـا يــخـص اIأ - فــيــمـا يــخـص ا
موضوع اإلخـطارq واحملرموضوع اإلخـطارq واحملرّرة كالتالي :رة كالتالي :

" اIــادّة 168 : حتـــدث جلـــنــــة وطـــنــــيـــة لإلشــــراف عـــلى
االنتـخـابـات تـتشـكل حـصـريـا من قـضاة مـعـيّـنـW من قبل

رئيس اجلمهورية يتمُّ وضعها yناسبة كل اقتراع.
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�ـكن الــلـجـنـة الــوطـنـيــة لإلشـراف عـلى االنــتـخـابـات
تـبادل اIعـلومـات اIتعـلقة بـتنـظيم وسيـر االنتـخابات مع
الـلـجنـة الـوطـنـيـة Iـراقـبـة االنـتـخـابـات اIـنـصـوص عـلـيـهـا
في اIــــــادة  171 أدنــــــاه وال يـــــجـب عـــــلـــــيـــــهـــــا الـــــتــــــدخـل في

صـالحيتها".

- واعـــــتـــــبــــارا أن الـــــشـــــطــــر األخـــــيـــــر من هـــــذه اIــــادة
واIـتــضـمن "... وال يــجب عـلـيــهـا الـتــدخل في صالحـيــتـهـا "
اIـراد به إلــزام هـذه الـلـجنـة بـعــدم الـتـدخل في صالحـيات
اللجنة الوطنـية Iراقبة االنتخابـات اIنصوص عليها في
اIــادة q171 اIـــذكــورة أعـالهq وهــو مـــا يُـــعـــدُ ســـهــوا يـــتـــعــيّن

qتداركه

ب - فيـما يخص اIادب - فيـما يخص اIادّة ة 169 واIطـة األولى والفقرة  واIطـة األولى والفقرة 2
qمــوضـوع اإلخــطـار qمن الــقـانــون الـعـــضـوي qمــوضـوع اإلخــطـار qـادة 170 من الــقـانــون الـعـــضـويIـادةمن اIمن ا
WرتــــWواحملــــرّرتــــ qواحملــــرــــة qمــــعــــا الحتــــادهــــمــــا  في الــــعـــــلّــــة WــــأخــــوذتــــIمــــعــــا الحتــــادهــــمــــا  في الــــعـــــلا WــــأخــــوذتــــIا

كالتاليq على التوالي :كالتاليq على التوالي :

" اIـادة 169 : تــمــارس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لإلشــراف
عـلى االنـتـخــابـات في إطـار احـتـرام الــدسـتـور والـتـشـريع
اIـــعـــمـــول بهq مـــهـــمـــة اإلشـــراف عـــلى تـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام هـــذا
الـــقــانـــون الــعـــضــوي من تـــاريخ إيــداع الـــتــرشــيـــحــات إلى

نهاية  العملية االنتخابية ".

" اIـادة 170 : تــضــطــلع الــلــجــنــة الــوطـنــيــة لـإلشـراف
على االنتخابات yا يأتي :

- الـسّــهـر عــلى قـانـونــيـة كــافـة الـعــمـلــيـات اIـرتــبـطـة
qباالنتخابات

- الــنـظــر في كل جتــاوز �س مـصــداقـيــة و شـفــافـيـة
qالعملية االنتخابية

- الـــــنــــــظـــــر فـي كل  خــــــرق ألحـــــكــــــام هـــــذا الــــــقـــــانـــــون
qالعضوي

- الــنـظـر في الــقـضـايـا الـتـي حتـيـلـهــا عـلـيـهــا الـلـجـنـة
qراقبة االنتخاباتI الوطنية

تـــلــــتـــزم جـــمــــيع األطــــراف اIـــشــــاركـــة في الــــعـــمــــلـــيـــة
االنتخابية بقرارات هذه اللجنة.

يُــــحــــدّد تــــنـــظــــيـم و ســـيــــر هــــذه الــــلـــجــــنــــة عن طــــريق
التنظيم".

- واعـتـبـارا أنه إذا كـان لـلـمـشـرّع yـقـتضـى اIادة 98
(الـفقرة 2) من الدسـتورq أن يُـعـدّ الـقانـون ويصـوت عليه
بــــكـل ســــيــــادة أو يُــــحــــدث بــــالــــتــــالـي أي جلــــنــــة ويــــخــــوّلــــهــــا
الــصالحـيـات الـتي يـراهــا مالئـمـة فـإنهq بـاIــقـابلq يـتـعـيّـن

عـلى اجمللس الـدسـتوري أن يـتأكـد عنـد �ـارسة صالحـياته
الــــــــدســــــــتـــــــوريــــــــة مـن أن اIـــــــشــــــــرّع قــــــــد احـــــــتــــــــرم تــــــــوزيع

qاالختصاصات كما نصّ عليها الدستور

qادة 169 أعالهIواعتبـارا أنه وبالـرجوع إلى نص ا -
فــإن اIـشـرّع أوكل لــلـجـنـة اIــذكـورة مـهــمـة" اإلشـراف عـلى
تـــنــفــيــذ أحــكــام هــذا الــقــانــون الــعــضــوي من تــاريخ إيــداع
الترشيحات إلى نهـاية العملية االنتـخابية." دون تمييز

qطبيعة هذه االنتخابات Wب 

- واعـتـبـارا أنه وبــالـرجـوع إلى أحـكـام الـفـقـرة 2 من
اIـادة  163 من الـدستـورq فـإن السـهـر على صـحـة عمـلـيات
االسـتـفـتــاءq وانـتـخــاب رئـيس اجلـمــهـوريـةq واالنــتـخـابـات
الـــتــشـــريــعــيـــةq وإعالن نـــتــائج هـــذه الــعـــمــلـــيــات خـصّ بــهــا

qؤسس الدستوري اجمللس الدستوري وحدهIا

 - واعـتبارا أن ثمة هـيئات قضـائية وغيـر قضائية
نصّ عليـها الـقانون الـعضـوي موضوع اإلخـطارq وحـدّد لها

qمجال اختصاصاتها جتنبا لتداخل الصالحيات

- واعتـبـارا بـالـنـتـيـجـة أن الـشـطـر األخـير مـن اIادة
169 اIــــذكـــــور أعاله q إذا لم يـــــكن الـــــقــــصـــــد مــــنـه اIــــســــاس

بــــصـالحــــيــــات اجملــــلـس الــــدســــتــــوري والـــــهــــيــــئــــات األخــــرى
اIــنـصـوص عــلـيـهــا في صـلب هــذا الـقــانـون الـعــضـويq فـإن
هذه اIـادة تـعتـبـر مطـابـقـة للـدسـتور شـريـطة مـراعـاة هذا

qهذا من جهة q التحفظ

- واعـتـبــارا من جـهـة أخــرىq أنه وبـالــنـظـر إلى نص
اIـادة 170 من الـقـانـون الــعـضـوي مـوضــوع اإلخـطـارq الـتي
تـــنصّ في مــــطـــتـــهـــا األولى عــــلى  أن الـــلـــجــــنـــة الـــوطـــنـــيـــة
لإلشــــراف عـــلى االنــــتـــخـــابــــات تـــضـــطــــلع بـ" الـــســــهـــر عـــلى
قــانــونـيــة كـافــة الـعــمـلــيـات اIــرتـبــطـة بــاالنـتــخـابــات" فـإن
Wوال بـ qطــبــيــعــة هــذه االنــتــخــابــات Wــشــرع لم �ــيــز بــIا

qتتالية للعملية االنتخابيةIراحل اIا

- واعـــتـــبـــارا أن اIـــشـــرع yـــنـــحه هـــذه الـــصـالحـــيــات
لـلـجـنـة اIـذكـورة لم يــراع مـا تـنصّ عـلـيه اIـادة 163 (الـفـقرة 2)
مـن الــدســـتـــورq كــمـــا لم يـــراع الـــصالحـــيــات الـــتي خـــولـــهــا

qذكورة أعالهIللجهات القضائية ا

- واعـــتــبــاراq فــضال عن ذلـكq أن اIــشــرع بــنــصّه في
الــــفــــقـــرة 2 مـن اIـــادة 170 من الــــدســــتـــور عــــلـى أن جـــمــــيع
األطـــراف اIـــشـــاركـــة في الـــعـــمـــلـــيـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة تـــلـــتـــزم
بـــقـــرارات هـــذه الـــلــــجـــنـــةq قـــد جـــعل قـــراراتـــهـــا نـــافـــذة في
مــواجــهـة اIــؤسـســات والـهــيـئــات األخــرى yـا فــيـهــا اجملـلس
الــــدســــتـــــوري واجلــــهــــات الـــــقــــضــــائـــــيــــة وفي ذلـك مــــســــاس

qالسلطات Wبدأ الفصل بyبالدستور و
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لهذه األسبابلهذه األسباب
يـدلي بالرأي اآلتـي :يـدلي بالرأي اآلتـي :

فـي الـشكــلفـي الـشكــل
- أوال : - أوال : أن إجـــــــراءات اإلعــــــــداد و اIـــــــصــــــــادقـــــــة عــــــــلى
الـــقــانـــون الــعـــضــوي مـــوضــوع اإلخـــطــارq اIـــتــعـــلق بــنـــظــام
االنتخابـاتq جاءت تطبيقا ألحكام اIادتW 119 (الفقرتان
األولى و3) و123 (الـفـقرة 2) من الـدسـتـورq فــهي مـطـابـقـة

للدستور.
- ثــــانــــيـــا : - ثــــانــــيـــا : أن إخــــطـــار رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة اجملـــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
اIـتـعلق بـنـظـام االنتـخـابـات للـدسـتورq ¨ تـطـبـيقـا ألحـكام
اIـــــادة 165 (الـــــفـــــقـــــرة 2) مـن الـــــدســــــتـــــورq فــــــهـــــو مــــــطـــــابق

للدستور.
في اIوضوعفي اIوضوع

qتـأشيـرات الـقـانون الـعــضوي qأوال : فيـمـا يـخـص-  أوال : فيـمـا يـخـصّ تـأشيـرات الـقـانون الـعــضوي  -
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - إضــافـــة اإلشــارة إلى اIــواد 10 و107 (الــفــقــرة 2)
 qو108 و163 من الدستور

2 - إضـافـة اإلشـارة إلى قـانـون اإلجـراءات اجلـزائـية
والقانون التجاري.

3 - إعـــادة تـــرتـــيب الــــقـــوانـــW اIـــشـــار إلـــيـــهـــا ضـــمن
الـــتـــأشــيـــرات حــسـب قــاعـــدة تـــدرّج الــقـــوانــqW وذلـك عــلى

النحو التالي :
- بــنــاء عــلى الــدســتــورq ال ســيــمــا اIـواد 50 و71 و73
و89 و101 و102 و103 و106 و112 و119 و120 و123 و125

q(الفقرة 2) و165 و167 منه
- وyقـتضى األمر رقم 97 - 07 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIـتـضمن الـقـانون

qتممIعدل واIا qتعلق بنظام االنتخاباتIالعضوي ا
- و yـقتـضى القـانون الـعضوي رقم 98 - 01 اIؤرخ
في 4 صــــــفــــــر عــــــام  1419 اIــــــوافق 30 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1998
qتعـلق باختـصاصـات مجلس الـدولة و تـنظيـمه وعملهIوا

qتمّمIعدّل واIا
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qاإلجراءات اجلزائية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعـدّل و اIا qالعقوبات

- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعـدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعـدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اIـوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

qتممIعدل واIا qقانون األسرة
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اIــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qعدلIا qباإلعالم
- وyـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اIــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

qتمّمIا qبالوالية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اIــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اIــعــدل

 qتممIوا
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 02 اIــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اIــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واIـــتـــعـــلق

qباحملاكم اإلدارية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اIــؤرخ في 21
مـحـرم عام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة  2006 واIـتـعلق

qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 27 فـبـرايـر سـنة  2008 واIـتـضمن

qدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام  1432اIــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة 2011 واIــتــعــلّق

بالبلدية.

qأحــكــام الــقــانــون الــعـــضــوي qثــانــيــا : فــيــمــا يــخص- ثــانــيــا : فــيــمــا يــخصّ أحــكــام الــقــانــون الــعـــضــوي -
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - - يـــعـــد الـــشـــطـــر األخــيـــر مـن اIـــطــةيـــعـــد الـــشـــطـــر األخــيـــر مـن اIـــطــة 3 من اIــادة  من اIــادة 78
غير مطابق للدستورq وتغير مطابق للدستورq وتُعاد صياغة اIادةعاد صياغة اIادة 78 كالتالي : كالتالي :

- اIـــــادة 78 : يــــــشــــــتـــــرط فـي اIـــــتــــــرشـح إلى اجملــــــلس
الشعبي البلدي أو الوالئي ما يأتي :

- أن يسـتـوفي الـشـروط اIنـصـوص علـيـهـا في اIادة
3 من هـذا الـقـانـون الـعضـوي و يـكـون مـسـجال في الـدائرة

االنتخابية التي يترشح فيها.
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- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثالثـــا وعـــشــرين (23) ســـنـــة عــلى
qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يـــكــون مــحـــكــومـــا عــلــيـه في اجلــنـــايــات و اجلــنح
qـادة 5 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIا

qولم يرد اعتباره

- أال يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام  و اإلخالل به.

2 - يعد الـشطر األخير من اIطة- يعد الـشطر األخير من اIطة 3 من اIادة من اIادة 90 غير غير

مطابق للدستورq وتمطابق للدستورq وتُعاد صياغة اIادةعاد صياغة اIادة 90 كالتالي : كالتالي :

- اIـــــادة 90 : يــــــشــــــتـــــرط فـي اIـــــتــــــرشـح إلى اجملــــــلس
الشعبي الوطني ما يأتي :

- أن يسـتـوفي الـشـروط اIنـصـوص علـيـهـا في اIادة
3 من هـذا الــقـانـون الـعـضـوي ويــكـون مـسـجال في الـدائـرة

qاالنتخابية التي يترشح فيها

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يكـون معـاقبـا في اجلنـايات و اجلـنح اIنـصوص
عــلــيـهــا فـي اIـادة 5 من هــذا الــقــانــون الــعــضــويq و لم يــرد

qاعتباره

- أالّ يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام  واإلخالل به.

3 - تُـعـاد صـيـاغــة الـشـطـر األخـيـر من اIـادة 168 عـلى
الـنحو التـالي:  ويجب عليـها عدم التدخل فـي صالحيتها"

بدال من " وال يجب عليها التدخل في صالحيتها."

4 - تُـــعـــدُ اIــادة  169 مــطـــابــقـــة لــلــدســـتــور شـــريــطــة
مراعاة التحفظ   اIثار سابقا.

5 - تُـعـدّ اIـطة األولى و الفقرة 2 من اIادة 170 غير
مطابقة للدستورq وتُـعاد صياغة اIادة 170 كالتالي :

- اIـادة 170 : تـضــطــلع الــلـجــنــة الـوطــنــيــة لإلشـراف
على االنتخابات yا يأتي :

- الــنـظــر في كل جتــاوز �س مـصــداقـيــة و شـفــافـيـة
qالعملية االنتخابية

qالنظر في كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي -

  - الـنظـر في الـقـضـايـا التـي حتيـلـهـا عـلـيهـا الـلـجـنة
qراقبة االنتخاباتI الوطنية

  يُـــحـــدَد تـــنـــظـــيـم و ســـيـــر هـــذه الـــلـــجــــنـــة عن طـــريق
التنظيم.

qثـــالـــثــا : - ثـــالـــثــا : تُــــعــــدّ بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي -
موضوع اإلخطارq مطابقة للدستور.

qطـابـقـة لـلـدسـتورIرابـعـا : - رابـعـا : تعــتـبـر األحـكـام غـيـر ا -
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويq موضوع

اإلخطار.

- خامسا :- خامسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.

- يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــرأي فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرســــــمــــــيـــــة
للجمهورية اجلزائرية  الد�قراطية الشعبية.

- بـــــهــــذا تــــداول اجملــــلـس الــــدســــتــــوري فـي جــــلــــســــاته
اIـــــنـــــعـــــقــــدة بـــــتـــــاريخ  24 و25 و26 و27 مــــحـــــرّم عــــام 1433

اIوافق 19 و20 و21 و22 ديسمبر سنة 2011.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح

أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان -

qمحمد حبشي -

- بدر الدين سالـم

 qداود Wحس -

qمحمد عبو -

qمحمد ضيف -

qولودة بن زوةIا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.
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قانون عضوي رقم قانون عضوي رقم 12 -  - 01  مؤرخ في   مؤرخ في  18 صفر عام  صفر عام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة   يــــنــــايــــر ســــنـــة  q q2012   يــــتــــعـــلـق يــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــامبــــنــــظـــام

االنتخابات.االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورq ال ســيــمــا اIـواد 10 و50 و71
و73 و89 و101 و102 و103 و106 و107 (الــــــــــــــــفــــــــــــــــقـــــــــــــــرة 2 )
و108و112 و119 و120 و123 و125 (الــــفــــقـــرة 2) و126 و163

 qو165 و167 منه
- وyقـتضى األمر رقم 97 - 07 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

qتممIعدل واIا qتعلق بنظام االنتخاباتIالعضوي ا
- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اIـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اIوافق 30 مايـو سنة 1998 واIـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهq اIـعـدل

 qتممIوا
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا q اإلجراءات اجلزائية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا qالعقوبات
- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

 qتممIعدل واIا qقانون األسرة
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اIــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qعدّلIا qباإلعالم
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اIــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اIــعــدل

 qتممIوا

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 02 اIــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اIــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واIـــتـــعـــلق

qباحملاكم اإلدارية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اIــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

 qتممIعدل واIا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

 qدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

qبالبلدية
 qوبناء على رأي مجلس الدولة -

 qانIوبعد مصادقة البر -
 qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
حتديد القواعد اIتعلقة بنظام االنتخابات. 

اIادة اIادة 2 :  : االقتراع عامq مباشر وسري. 

غـــيـــر أن االقـــتــراع يـــكـــون غـــيــر مـــبـــاشـــر في احلـــالــة
اIنصـوص عليهـا في الفقرة 2 من اIادة 101 من الدستور
ووفق الــــشـــروط اIــــنــــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقــــانـــون

العضوي.
الباب األولالباب األول

أحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابيةأحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابية
الفصل األولالفصل األول

الشروط اIطلوبة في الناخبالشروط اIطلوبة في الناخب

اIـادة اIـادة 3 :  : يـعد نـاخـبـا كل جـزائـري وجـزائـرية بـلغ من
الـعمـر ثـماني عـشرة (18) سـنة كـاملـة يـوم االقتـراع وكان
متمتعا بـحقوقه اIدنية والسياسيةq ولم يوجد في إحدى

حاالت فقدان األهلية احملددة في التشريع اIعمول به. 

اIــاداIــادّة ة 4 :  : ال يــصـــوت إال من كــان مـــســجال في قـــائــمــة
الناخـبW بالـبلـدية التي بـها إقـامتهy qفـهوم اIادة 36 من

القانون اIدني. 

اIاداIادّة ة 5 :  : ال يسجل في القائمة االنتخابية كل من : 
- ســلك ســلــوكــا أثــنــاء الــثــورة الــتــحــريــريــة مــضــادا

qصالح الوطنI
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qحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -
- حــكم عـلــيه بـعــقـوبــة احلـبس في اجلــنح الـتـي يـحـكم
فيهـا باحلـرمــان من �ـارسـة حق االنتـخاب وفـقــا لـلمواد

q9  و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات
qأشهر إفالسه ولم يرد اعتباره -

qاحملجوز واحملجور عليه -

تـطـلع الـنـيـابـة الـعـامــة الـلـجـنـة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة
اIـعـنـيـة وتـبــلـغـهـاq بـكل الـوسـائل الــقـانـونـيـة فـور افـتـتـاح
مـرحــلـة مــراجـعــة الـقــوائم االنـتــخـابــيـة وقـوائـم األشـخـاص

qطات 2 و3 و4 أعالهIذكورين في اIا

الفصل الثانيالفصل الثاني
القوائم االنتخابيةالقوائم االنتخابية

القسم األولالقسم األول
شروط التسجيل في القوائم االنتخابيةشروط التسجيل في القوائم االنتخابية

اIـاداIـادّة ة 6 :  : الــتـسـجــيل في الـقــوائم االنـتـخــابـيـة واجب
عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط

اIطلوبة قانونا. 

7 :  :  يـجب عــلى كل اجلــزائــريـW واجلــزائــريـات اIـاداIـادّة ة 
اIتمتعW بـحقوقهم اIدنية والسياسية والذين لم يسبق
لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم. 

اIــاداIــادّة ة 8 :  : ال �ـــكن الـــتـــســـجـــيل في أكـــثـــر مـن قـــائـــمــة
انتخابية واحدة. 

9 :  : بـغض الــنــظــر عن أحـكــام اIــادتـW 4 و8 من اIـاداIـادّة ة 
هذا القانون الـعضويq �كن كل اجلـزائريW واجلزائريات
اIـــــقــــيــــمــــW فـي اخلــــارج واIــــســـــجــــلــــW لــــدى اIـــــمــــثــــلــــيــــات
الدبلوماسية والـقنصلية اجلزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :

q1 - بالـنسـبة النـتخـابات اجملـالس الشـعبـية الـبلـدية

واجملـالس الـشـعـبيـة الـوالئـيـة في قـائـمـة انـتـخـابـيـة إلحدى
البلديات اآلتية : 

 qعنيIبلدية مسقط رأس ا -
 qبلدية آخر موطن للمعني -

- بلدية مسقط رأس أحد أصول اIعني.

2 - بالـنـسبـة لالنتـخـابات الـرئاسـيـة واالستـشارات

االستفتائية واالنـتخابات التشريعيةq يتم التسجيل في
القائـمة االنتخابـية للممـثليات الدبـلوماسية والـقنصلية

اجلزائرية اIوجودة في بلد إقامة الناخب. 

اIــاداIــادّة ة 10 :  : �ـــكن أعــضـــاء اجلــيش الـــوطــني الـــشــعــبي
واألمن الـــوطـــني واحلـــمــايـــة اIـــدنـــيــة ومـــوظـــفي اجلـــمــارك
الـوطـنـية ومـصــالح الـسـجــون واحلــرس الـبــلـدي الذيـن ال
تــــتـــــوفــــر فــــيـــــهم الــــشـــــروط احملــــددة فـي اIـــادة 4 أعالهq أن
يـــطـــلـــبــوا تـــســـجـــيـــلـــهم في الـــقـــائـــمـــة االنــتـــخـــابـــيـــة إلحــدى
الـبـلـديـات اIـنـصــوص عـلـيـهـا في اIـادة 9 من هـذا الـقـانـون

العضوي. 

اIــاداIــادّة ة 11 :  :  يــســـجل في الــقـــائــمــة االنــتــخـــابــيــة وفــقــا
للمادة 4 من هذا القانـون العضوي كل من استعاد أهليته
االنـتــخــابـيــة إثــر رد اعـتــبــاره أو رفع احلــجـر عــنه أو بــعـد

إجراء عفو شمله. 

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : إذا غــــيــــر الــــنــــاخب اIـــــســــجل في قــــائــــمــــة
انــتـخــابــيــة مــوطــنهq يــجب عــلــيه أن يــطــلب خـالل األشــهـر
الـثالثـة (3) اIـوالـيــة لـهـذا الـتـغـيــيـر شـطب اسـمه من هـذه

القائمة وتسجيله في بلدية إقامته اجلديدة. 

13 :  : إذا تـــوفي أحـــد الـــنـــاخـــبـــW فـــإن اIـــصـــالح اIــاداIــادّة ة 
الــبـلــديـة اIـعــنـيــة لـبــلـديــة اإلقـامــة تـقـوم حــاال بـشــطـبه من

 .Wقائمة الناخب

Wيـتـع qفي حـالـة وفـاة الـناخـب خارج بـلـديـة إقـامـته
عــلى بــلـــديــة مــكــان الــوفـــاة إخــبــار بــلــديـــة إقــامــة اIــتــوفى

بجميع الوسائل القانونية. 

القسم الثانيالقسم الثاني
وضع القوائم االنتخابية ومراجعتهاوضع القوائم االنتخابية ومراجعتها

اIــــاداIــــادّة ة 14 :  : إن الــــقــــوائـم االنـــتــــخــــابــــيــــة دائـــمــــة وتــــتم
مراجعتها خالل الثالثي األخير من كل سنة. 

كـمـا �كن مـراجـعـتـهـا اسـتـثنـائـيـا yـقـتـضى اIـرسوم
الـرئاسـي اIتـضـمن اسـتـدعـاء الهـيـئـة االنـتخـابـيـة اIـتـعلق

باقتراع ماq والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. 

اIاداIادّة ة 15 :  : يتم إعداد القـوائم االنتخابيـة ومراجعتها
في كل بلديـة حتت مراقـبة جلنـة إدارية انـتخابـية تـتكون

�ن يأتي :

- قــــاض يـــعـــيـــنه رئـــيس اجملـــلـس الـــقـــضـــائي اخملـــتص
 qرئيسا qإقليميا

 qعضوا qرئيس اجمللس الشعبي البلدي -

qعضوا qالعام للبلدية Wاألم -

- نـاخـبـان اثـنـان (2) من الـبـلـديــةq يـعـيـنــهـمـا رئـيس
اللجنةq عضوين.
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جتـتمع الـلجنـة yقـر البـلديـة بنـاء على اسـتدعاء من
رئيسها.

تـوضع حتت تـصـرف الـلـجـنـة كـتـابـة دائـمـة يـنـشـطـها
qـسـؤول عن االنتـخـابـات عـلى مـستـوى الـبـلـديةIـوظف اIا
وتــوضع حتت رقــابـة رئــيس الــلــجــنـة قــصــد ضــمــان مـسك
الــــقــــائـــمــــة االنـــتــــخـــابــــيـــة طــــبـــقــــا لألحــــكـــام الــــتـــشــــريـــعــــيـــة

والتنظيمية اIعمول بها.

حتدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

اIاداIادّة ة 16 :  : يتم إعداد القـوائم االنتخابيـة ومراجعتها
في كـل دائــــرة قـــــنــــصـــــلــــيـــــة حتت مـــــراقــــبـــــة جلــــنـــــة إداريــــة

انتخابية تتكون �ن يأتي :

- رئــيس اIـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اIـركـز
qرئيسا qالقنصلي يعينه السفير

- نـــــاخــــــبـــــان اثــــــنـــــان (2) مـــــســــــجالن فـي الــــــقـــــائــــــمـــــة
االنتـخابية للدائـرة الدبلوماسيـة أو القنصليـةq  يعينهما

qعضوين qرئيس اللجنة

- موظف قنصليq كاتب للجنة.

جتـتمـع اللـجـنـة yـقر الـقـنـصـلـية بـنـاء عـلى اسـتـدعاء
من رئيسها.

تـــوضع حتـت تـــصـــرف هـــذه الـــلـــجــــنـــة كـــتـــابـــة دائـــمـــة
ينشطها كاتب اللجنة.

توضع هذه الكتـابة حتت رقابة رئيس الـلجنة قصد
ضـــمــــان مـــسك الــــقـــائــــمـــة االنــــتـــخــــابـــيــــةq طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

حتدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.

17 :  : يـــأمـــر رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي اIــاداIــادّة ة 
بـتـعـلــيق إشـعـار فــتح فـتـرة مـراجــعـة الـقـوائم االنــتـخـابـيـة

وقفلهاq وفقا ألحكام اIادة 14 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : لكـل ناخـب احلق في االطالع عـلى الـقـائـمة
االنتخابية التي تعنيه.

كــمـا يــحق لــلــمــمـثــلــW اIــعــتـمــدين قــانــونــا لألحـزاب
WـــتـــرشـــحــIـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابـــات واIالـــســـيـــاســـيـــة ا
األحـــرارq االطالع عـــلـى الـــقـــائـــمــــة االنـــتـــخـــابـــيــــة الـــبـــلـــديـــة
واحلـصــول عـلى نــسـخــة مـنـهــاq ويـتـم إرجـاعـهــا خالل األيـام
الــــــعــــــشــــــرة (10) اIــــــوالـــــيــــــة لـإلعالن الــــــرســــــمـي لـــــنــــــتــــــائج

االنتخابات.

اIاداIادّة ة 19 :  : �كن كل مواطن أغـفل تسجيـله في قائمة
انــتـخــابــيـة أن يــقـدم تــظـلــمه إلى رئــيس الـلــجـنــة اإلداريـة
االنـتـخـابـيـة ضـمن األشـكـال واآلجـال اIـنـصـوص عـلـيهـا في

هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 20 :  : لـــــكل مـــــواطن مـــــســــجـل في إحـــــدى قــــوائم
الـدائـرة االنـتــخـابـيـة تـقـد¬ طـلب مــكـتـوب ومـعـلل لـشـطب
شـخص مــســجل بــغـيــر حق أو تــسـجــيل شــخص مــغـفل في
نفس الدائرة ضـمن األشكال واآلجال اIنـصوص عليها في

هذا القانون العضوي. 

اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـجب تـقد¬ االعـتـراضـات عـلى الـتـسـجيل
أو الــــــشــــــطب اIــــــذكــــــوريـن فـي اIــــــادتـــــW 19 و20 مـن هـــــــذا
القانـون العضوي خالل العشرة (10) أيام اIوالـية لتعليق
إعالن اخـتــتـام الــعـمــلـيــات اIـذكــورة  في اIـادة 17 من هـذا

القانون العضوي. 

يـــخـــفض هــــذا األجل إلى خـــمـــســـة (5) أيـــام في حـــالـــة
اIراجعة االستثنائية. 

حتــــال هـــــذه االعــــتــــراضــــات عـــــلى الــــلـــــجــــنــــة اإلداريــــة
االنتخابـية اIنصوص عليها في اIادة 15 من هذا القانون
العضويq التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثالثة (3)

أيام. 

يـجب عـلى رئـيس اجملـلس الــشـعـبي الـبـلـدي أن يـبـلغ
قرار اللجـنة اإلدارية االنتخـابية في ظرف ثالثة (3) أيام

كاملة إلى األشخاص اIعنيqW بكل وسيلة قانونية. 

اIاداIادّة ة 22 :  : �كن األطراف اIعـنية تسجيل الطعن في
ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.

في حــالــة عــدم الــتــبــلــيغq �ــكن تــســجــيل الــطــعن في
أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ االعتراض.

يــســجــل هـــذا الــطــــعن yــجـــرد تـــصــريح لـــدى كــتــابــة
الـضـبط ويـقـدم أمام احملـكـمـة اخملـتـصة إقـلـيـمـيـا التـي تبت
بــحــكم في ظــرف أقــصــاه خــمــسـة (5) أيــام دون مــصـاريف
اإلجـــراءات وبـــنـــاء عــلى إشـــعـــار عـــاد يــرسـل إلى األطــراف

اIعنية قبل ثالثة (3) أيام. 

ويـكـون حـكم احملـكـمـة غـيـر قـابل ألي شـكل من أشـكال
الطعن.

23 :  : حتـــفـظ الـــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديـــة اIــاداIــادّة ة 
باألمانة الدائمة للجنة اإلدارية االنتخابية. 

وتـودع نـسخ من هـذه الـقـائـمـة عـلى الـتـوالي بـكـتـابة
الضبط لدى احملكمة اخملتصة إقليميا وyقر الوالية.
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القسم الثالثالقسم الثالث
بطاقة الناخببطاقة الناخب

اIاداIادّة ة 24 :  : تعــد إدارة الــوالية بـطـاقـة النــاخب التـي
تكــون صـاحلـة لـكل االسـتـشارات االنـتـخـابـيـةq وتـسلـم لكل

ناخب مسجل في القائمة االنتخابية. 

حتــدد كـــيــفــيــات إعــداد بــطــاقــة الــنـــاخب وتــســلــيــمــهــا
واســــتـــبــــدالـــهــــا وإلـــغــــائــــهـــا ومــــدة صالحــــيـــتــــهـــا عـن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االقتراعاالقتراع

القسم األولالقسم األول
العمليات التحضيرية لالقتراعالعمليات التحضيرية لالقتراع

اIــاداIــادّة ة 25 :  : مع مـــراعـــاة األحـــكـــام األخـــرى اIـــنـــصــوص
عـــلــيـــهـــا في هــذا الـــقـــانــون الـــعــضـــويq تـــســتـــدعى الـــهــيـــئــة
االنــــتـــخــــابـــيـــــة yــــرســــوم رئـــــاسـي في غــــضــــون األشـــــهـــر

الثالثة (3)  التي تسبق تاريخ إجراء االنتخابات. 

اIـاداIـادّة ة 26 :  : �ـكن أن تـتـشـكل الـدائـرة االنـتـخـابـيـة من
شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.   

وحتدد الدائرة االنتخابية عن طريق القانون.   

اIـاداIـادّة ة 27 :  : يـجـري االقـتــراع في الـدائـرة االنـتــخـابـيـة
ويـــــوزع الـــــنــــاخـــــبـــــون بـــــقـــــرار من الـــــوالـي عـــــلى مـــــكـــــاتب
الـتـصـويت بـقـدر مـا تـقـتـضـيه الـظـروف احملـلـيـة ويـتـطـلـبه

 .Wعدد الناخب

غـــيـــر أنـه عـــنـــدمـــا يـــوجـــد مـــكـــتـــبـــان أو عـــدة مـــكـــاتب
تــصــويت في نــفس اIــكــان فـهـي تـشــكل مــجــمــوعــة تــسـمى
Wمركـز التـصويت" وتـوضع حتت مسـؤوليـة موظف يـع"

ويسخر بقرار من الوالي. 

يـــتم تــأســـيس مـــركــز الـــتــصـــويت yــقـــتــضـى الــقــرار
اIنصوص عليه أعاله. 

تــلـحـق مـكـــاتب الـتـصــويـت اIـتــنـقــلـة اIــذكـورة فـي
اIـــــادة 41 مـن هـــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي بــــأحــــد مــــراكـــز

التصويت في الدائرة االنتخابية. 

يـعـلق الــقـرار اIـذكـور أعاله في مــقـر كل من الـواليـة
والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIــــاداIــــادّة ة 28 :  : مع مــــراعــــاة صالحــــيـــات رؤســــاء مــــكـــاتب
q الـتـصـويت وأعضـائـهـا احملددة في هـذا الـقـانون الـعـضوي

يقوم مسؤول مركز التصويت yا يأتي : 

- ضـمـان إعالم الـنـاخــبـW والـتـكـفل بـهم إداريـا داخل
 qركزIا

- مـــســـاعـــدة أعـــضـــاء مـــكـــاتـب الـــتـــصـــويت في ســـيـــر
 qعمليات التصويت

- الـسـهـر علـى حسن الـنـظـام في الـضواحي الـقـريـبة
qمن مــكــان مـركــز الــتــصـويـت وخـارج مــكــاتب الــتــصـويت

باالستعانة عند احلاجة بالقوة العمومية.

اIـاداIـادّة ة 29 :  :  يــبــدأ االقـتــراع في الــسـاعــة الــثـامــنـة (8)
صبـاحـا ويخـتتم في نـفس الـيوم في الـسـاعة الـسابـعة (7)

مساء. 

غـير أنه �كن الـواليq عند االقـتضاءq بـترخيص من
الوزير اIكلف بالـداخليةq أن يتخذ قرارات لتقد¬ ساعة
بــــدء االقـــــتــــراع أو تـــــأخــــيـــــر ســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــامه فـي بــــعض
qالـبــلــديــات أو في ســائــر أنــحــاء دائـرة انــتــخــابــيــة واحـدة
ويـطـلع اللـجنـة الوالئـيـة Iراقـبة االنـتـخابـات بذلكq قـصد

تسهيل �ارسة الناخبW حلقهم في التصويت. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
عمليات التصويتعمليات التصويت

اIاداIادّة ة 30 :  : يـدوم االقتـراع يوما واحـدا يحـدد yرسوم
رئـــاسي كـــمـــا هـــو مـــنـــصــوص عـــلـــيه فـي اIــادة 25 من هــذا

القانون العضوي. 

غير أنهq �كن الـوزير اIكلف بالـداخليةq بطلب من
الـــوالةq أن يــرخـص لـــهم بـــقـــرار تــقـــد¬ افـــتـــتـــاح االقـــتــراع
بـاثـنتـW وسـبـعW (72) ســاعـة عـلى األكـثــرq في الـبـلـديـات
qالـتي يتعذر فيـها إجراء عمـلية االقتـراع في اليوم نفسه
ألسـبـاب مـاديـة تـتـصل بـبـعـد مـكـاتب الـتـصويـتq وتشـتت

السكان وألي سبب استثنائي في بلدية ما. 

يــجب أن يــخــضع عــدد مـكــاتب الــتــصــويت اIــتـنــقــلـة
qالتي يـتم إنشاؤهـا في إطار تـنفيـذ أحكام الـفقرة 2 أعاله
Iعايير تسـهيل تصويت الناخـبW اIذكورين حصريا في

هذه األحكام فقط.
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تنشر الـقرارات التي يتخـذها الوالة من أجل تقد¬
ســاعـــة افــتـــتـــاح االقــتـــراع وتــعـــلق في كـل بــلـــديــة مـــعــنـــيــة
بــاألمــرq وذلك قــبل يــوم االقــتــراع بــخــمــســة (5) أيــام عــلى

األكثر. 

�ــكن الــوزيــر اIــكـلـف بــالـداخــلــيــة والــوزيــر اIـكــلف
بـالشـؤون اخلـارجيـة بقـرار وزاري مشـتـركq تقـد¬ تاريخ
افـتـتـاح االقـتـراع yـائـة وعـشـرين (120) سـاعـة قـبل الـيـوم

احملدد لذلكq بطلب من السفراء والقناصلة. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIاداIادّة ة 31 :  : التصويت شخصي وسري. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 32 :  : تـــــــوضع حتـت تــــــصـــــــرف الــــــنــــــاخـبq يــــــوم
االقـــتـــراعq ورقـــة لـــلـــتـــصـــويت يـــحـــدد نـــصـــهـــا و�ـــيـــزاتـــهــا

التقنية عن طريق التنظيم. 

تـــوضع أوراق الـــتـــصـــويت لـــكل مـــتـــرشـح أو قـــائـــمــة
مـــتـــرشــحـــW فـي كــل مـــكــتب مـن مـــكــــاتب الـــتـــصــويـت

كـما يأتي :

- بـالـنسـبة لـلمـتـرشحـW لرئـاسـة اجلمـهوريـة حسب
qالذي يعدّه اجمللس الدستوري WترشحIترتيب ا

- بــالــنــســبــة لــقــوائم اIــتــرشــحــW النــتــخــاب اجملــلس
الــشـعـبي الــوطـني وقـوائم اIــتـرشـحـW النــتـخـاب اجملـالس
الـشعـبـيـة الـبلـديـة والـوالئيـة حـسب تـرتـيب تـعده الـلـجـنة
الــوطــنــيــة Iــراقــبــة االنــتـــخــابــات عن طــريق الــقــرعــة عــلى

اIستوى احمللي.

اIـاداIـادّة ة 33 :  : يــجـري الــتـصــويت ضـمـن أظـرفــة تـقــدمـهـا
اإلدارة.

تـكون هـذه األظرفـة غيـر شفـافة وغـير مـدمغـة وعلى
¯وذج موحد.

تــوضـع هــذه األظــرفـــة حتت تــصـــرف الــنــاخـــبــW يــوم
االقتراع في مكتب التصويت.

34 :  : تــبــقى نــســخــة من قــائــمـة نــاخــبي مــكــتب اIـاداIـادّة ة 
الـــتـــصــويـت اIـــعـــنيq مـــصـــادقـــا عــلـــيـــهـــا من طـــرف رئـــيس
الـلجنة اإلدارية االنـتخابيـة اIنصوص عـليها في اIادة 15
من هــذا الــقــانــون الــعــضــوي واIــتــضــمــنــة عـلـى اخلــصـوص
األســـمـــاء واأللــقـــاب والـــعـــنـــاوين وكـــذا الـــرقم الـــتـــرتــيـــبي

اIمنـوح لكل ناخب مـوضوعة طـيلة الـعملـيات االنتـخابية
عــــلـى الــــطــــاولـــــة الــــتي يـــــجــــلـس حــــولــــهـــــا أعــــضــــاء مـــــكــــتب

التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.

اIـاداIـادّة ة 35 :  : يـكـون مـكـتـب الـتـصـويت ثـابـتـا و�ـكن أن
يكون متنقالq ويتكون من : 

 qرئيس -

 qنائب رئيس -

 qكاتب -

 .Wمساعدين اثن -

اIـاداIـادّة ة 36 :  : يعـW أعضـاء مـكتب الـتـصويت واألعـضاء
Wمن بــــ qاإلضــــافـــــيــــون ويــــســـــخــــرون بــــقـــــرار من الــــوالـي
الــــنــــاخــــبـــW اIــــقــــيـــمــــW فـي إقـــلــــيم الــــواليــــة بــــاســـتــــثــــنـــاء
اIــــتــــرشــــحـــW وأولــــيــــائــــهم واIــــنــــتـــمــــW إلـى أحـــزابــــهم أو
أصــــهــــارهم إلـى غـــايــــة الــــدرجــــة الــــرابــــعــــة بـــاإلضــــافــــة إلى

 .WنتخبIاألعضاء ا

تـنــشـر قـائـمــة أعـضـاء مــكـاتب الـتــصـويت واألعـضـاء
اإلضــافـــيـــy Wــقـــر كل من الـــواليـــة والــدائـــرة والـــبــلـــديــات
اIـــعـــنــيـــة بـــعــد خـــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا من قـــفل قـــائـــمــة
اIـــتـــرشـــحــqW وتـــســـلم إلـى �ــثـــلـي األحــزاب الـــســـيـــاســـيــة
اIــشـاركــة في االنـتـخــابـات وكــذا اIـتـرشــحـW األحـرار في
نــــفس الـــوقـت مـــقـــابـل وصل اســـتالمq وتــــعـــلق فـي مـــكـــاتب

التصويت يوم االقتراع. 

�ــكن أن تـكــون هـذه الـقــائـمـة مــحل تـعــديل في حـالـة
اعـتـراض مقـبـول. ويـجب أن يـقـدم هـذا االعتـراض كـتـابـيا
ويـــكــون مــعــلال خـالل األيــام اخلــمــســة (5) اIـــوالــيــة لــتــاريخ

النشر والتسليم األول لهذه القائمة. 

يـبلغ قـرار الرفض إلى األطراف اIـعنـية خالل ثالثة
(3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعتراض.

يـكون هذا القـرار قابال للـطعن أمام احملـكمة اإلدارية
اخملــتــصـة إقــلــيـمــيــا خالل ثالثـة (3) أيـام كــامــلـة ابــتـداء من

تاريخ تبليغ القرار. 

تفـصل اجلهة الـقضـائية اإلداريـة اخملتصـة في الطعن
خالل خــمــسـة (5) أيــام كــامــلــة ابــتــداء من تــاريخ تــســجــيل

الطعن. 

يـــبـــلغ الـــقـــرار فـــور صـــدوره إلـى األطـــراف اIـــعـــنـــيــة
وإلى الوالي قصد تنفيذه. 

يكون القرار غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن.
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اIاداIادّة ة 37 :  : يؤدي أعضـاء مكاتب التصويت واألعضاء
اإلضافيون اليمW اآلتي نصها :

"أقــسم بــالـــله الــعــلي الــعــظــيـم أن أقــوم yــهــامي بــكل"أقــسم بــالـــله الــعــلي الــعــظــيـم أن أقــوم yــهــامي بــكل
إخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعمليةإخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعملية

االنتخابية".االنتخابية".
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIاداIادّة ة 38 :  : إذا تـغيبq يـوم االقتـراعq عـضو أو أعـضاء
في مـــكــتب الــتــصــويـتq فــإنه يــتــعــW عـــلى الــوالي اتــخــاذ
كافـة الـتـرتيـبـات لـتعـويـضـهم بـاألولويـة من بـW األعـضاء
Wاألعــــضـــاء اإلضـــافـــيـــ Wاحلـــاضـــريـن ومن بـــ Wاألســــاســـيـــ
حـسب تـرتـيب الـقـائـمـةq بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اIادة 36

من هذا القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 39 :  : لــرئــيس مــكــتب الـتــصــويت ســلــطـة األمن
داخل مــكـــتب الــتــصـــويتq و�ــكـــنه بــهــذه الـــصــفــة طــرد أي
شـخـص يـخل بـالـسـيـر الـعـادي لــعـمـلـيـات الـتـصـويتq وفي

هذه احلالة يحرر محضر بذلك يلحق yحضر الفرز.
qعـــنـــد الـــضـــرورة qـــكن رئـــيس مــــركـــز الـــتـــصـــويت�

تسخير أعوان القوة العمومية حلفظ النظام العام.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 40 :  : �ــنع كل شــخص يـحــمل سالحــا ظـاهـرا أو
مخفيا من دخـول قاعات االقتراعq باستثناء أعوان القوة

العمومية اIسخرين قانوناq وفقا للمادة 39 أعاله.

باستثناء حـضور أعوان القوة العمومية اIسخرين
qخصـيصا حلـفظ األمن والنظـام العام أثـناء سيـر االقتراع

ال يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت.

اIــــــاداIــــــادّة  41 :  : �ـــــــكن أن تـــــــســـــــاعــــــد أعـــــــضـــــــاء مــــــكـــــــتب
الــتـــصــويـت اIــتـــنــقـل عــنـــد احلــاجـــةq في مـــهــامـــهم عــنـــاصــر

مصالح األمن بناء على تسخير من الوالي. 
إذا جتــاوزت عــمــلــيــات االقـــتــراع يــومــا واحــداq عــمال
بـاIـادة 30 من هـذا الـقـانــون الـعـضـويq فـإن رئـيس مـكـتب
الـــتــــصـــويت يــــتـــخـــذ جــــمـــيع الــــتـــدابـــيــــر الـــتي تــــكـــفل أمن

وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية. 
وإذا تـعـذر عـلى أعـضـاء مـكـتب الـتـصـويت االلـتـحـاق
بـاألمـاكن اIـقررة إليـواء الـصـنـدوق والوثـائق االنـتـخـابـية
بـسـبـب الـبـعـد أو ألسـبـاب أخــرىq فـإن رئـيس هـذا اIـكـتب
�ـكنه تـسـخـير أمـاكن مـرضـية تـتـوفـر فيـهـا شروط األمن

واحلصانة اIذكورة في الفقرة 2 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 42 :  : يـزود كل مـكـتب تـصـويت yـعـزل واحـد أو
عدة معازل. 

يـــجب أن تـــضـــمن اIــــعـــازل ســـريـــة الـــتـــصـــويت لـــكل
نـــاخبq عــلـى أنه يــلـــزم أال تــخــفـي عن اجلــمـــهــور عــمـــلــيــات

التصويت والفرز واIراقبة. 

43 :  : يــجب عــلى رئــيس مــكــتب الــتــصــويت أن اIـاداIـادّة ة 
يـتحـقق قـبل افتـتـاح االقتـراع من اIـطابـقـة الدقـيـقة لـعدد
األظــــرفــــة الــــقــــانــــونــــيــــة مـع عــــدد اIــــســــجــــلــــW في قــــائــــمــــة

التوقيعات. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 44 :  : يـــــــجب قـــــــبل بـــــــدء االقــــــتـــــــراع أن يــــــقـــــــفل
الـــصــنــدوق الــشـــفــافq الــذي له فـــتــحــة واحـــدة فــقط مــعــدة
qــتـــضــمن ورقـــة الــتـــصــويتIخــصـــيــصــا إلدخـــال الــظـــرف ا
بقـفلW (2) مـختـلفـW يكـون أحـدهمـا عنـد الرئـيس واآلخر

عند اIساعد األكبر سنا. 
يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسهq عـنــد دخـول الــقـاعــة وبـعـد
إثـبــات هـويــته عن طــريق تــقـد¬ أي وثــيـقــة رسـمــيـة لــهـذا
الــغــرضq ظــرفــا ونــســـخــة من ورقــة أو أوراق الــتــصــويت
ويـــتــــوجه مــــبـــاشــــرة إلى اIــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في

الظرف دون أن يغادر القاعة. 
يـشـهـد الـنـاخب رئـيس مـكـتب الـتصـويت عـلى أنه ال
يـــحـــمل ســـوى ظـــرفـــا واحــــداq وعـــنـــدئـــذ يـــأذن له الـــرئـــيس

بإدخال الظرف في الصندوق. 

اIاداIادّة ة 45 :  : يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز �ـنعه من
إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن

يستعW بشخص يختاره بنفسه. 

اIـاداIـادّة ة 46 :  : يـثــبت تـصــويت جـمــيع الـنــاخـبــW بـوضع
بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرىq بــحــبـر ال �ــحىq عــلى قــائــمـة
الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهمq وذلك أمــام أعــضــاء

مكتب التصويت. 
تــدمغ بــطــاقــة الــنــاخب بــواســطــة خــتم نــدي ويــثــبت

عليها تاريخ االنتخاب. 
عنـد استحـالة تقـد¬ بطـاقة النـاخبq �كن أي ناخب
�ـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجال في الـقـائـمـة
االنـتخابية. ويـجب عليه تقد¬ بـطاقة التعـريف الوطنية

أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

y :  : 47ــــجـــرد اخـــتـــتـــام االقـــتـــراع يــــوقع جـــمـــيع اIــاداIــادّة ة 
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات. 

اIــــاداIــــادّة ة 48 :  : يــــبـــــدأ الــــفـــــرز فـــــور اخــــتـــــتــــام االقـــــتــــراع
ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. 
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يجري الفرز علنا ويتم yكتب التصويت إلزاما. 
غـير أنـه يجـري الـفـرز بـصـفة اسـتـثـنـائـية بـالـنـسـبة
Iـكـاتب الــتـصـويت اIـتــنـقـلـةq في مـراكــز الـتـصـويت الـتي
تــــلــــحـق بــــهــــا واIــــذكــــورة في اIــــادة 27 من هــــذا الــــقــــانــــون

العضوي. 
تـرتـب الـطــاوالت الـتي يــجـري فــوقـهـا الــفـرز بــشـكل

يسمح للناخبW بالطواف حولها.

اIاداIادّة ة 49 :  : يـقوم بـالفرز فـارزون حتت رقابـة أعضاء
مكتب التصويت. 

Wأعــضـاء مــكـتب الــتـصــويت الـفــارزون من بـ Wيــعـ
الــنــاخــبــW اIــســجـــلــW في هــذا اIــكــتـبq بــحــضــور �ــثــلي

 .WترشحIأو قوائم ا WترشحIا

وعـنـد عـدم تـوفـر الـعـدد الــكـافي من الـفـارزينq �ـكن
جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 

اIـاداIـادّة ة 50 :  : عـنــد انـتــهـاء عـمــلـيـة الــتالوة وعـد الــنـقـاط
يــســـلم الـــفــارزون لــرئـــيس مـــكــتب الـــتــصـــويت أوراق عــد
الـــنـــقـــاط اIــوقـــعـــة من طـــرفـــهمq وفي نـــفس الـــوقت أوراق
الـتـصـويـت الـتي يـشك في صــحـتـهـا أو نــازع نـاخـبـون في

صحتها.  
في حــــــالــــــة عــــــدم وجــــــود هـــــذه األوراق ضــــــمـن إحـــــدى
qادة 52 من هـذا الـقانـون العـضويIـذكـورة في اIالـفـئات ا

تعتبر أصواتا معبرا عنها.
بــاســـتــثـــنــاء األوراق اIــلـــغــاة واألوراق اIــتـــنــازع في
صــحـتــهــا اIــرفــقــة yــحــضـــر الـفــرز اIــنــصـــوص عــلــيه في
اIـادة 51 أدنـــاهq حتــفظ أوراق الــتــصــويت لـــكل مــكــتب من
مــكـاتـب الـتــصــويت في أكــيــاس مـشــمــعـة ومــعــرفــة حـسب
مــــصــــدرهـــــا إلى غــــايـــــة انــــقــــضـــــاء آجــــال الــــطـــــعن واإلعالن

النهائي لنتائج االنتخابات. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIاداIادّة ة 51 :  : يوضـع فـي كـل مكـتـب تصـويتq محـضر
لنـتائج الفـرزq محـرر ومكتـوب بحـبر ال �ـحىq على أن
Wيـــتـم ذلك في مــــكــــتب الــــتـــصــــويت بــــحـــضــــور الــــنـــاخــــبـــ
ويـــتـــضـــمـنq عـــنـــد االقـــتــضـــاءq مـالحـــظـــات و/أو حتـــفـــظــات

الناخبW أو اIترشحW أو �ثليهم. 

يــحــرر مـــحــضــر الـــفــرز في ثالث (3) نـــسخ يــوقــعــهــا
أعضاء مكتب التصويت وتوزع كاآلتي :

- نــسـخــة إلى رئــيس مـكــتب الــتـصــويت لــتـعــلــيـقــهـا
qداخل مكتب التصويت

- نسخـة إلى رئيس الـلجنـة االنتـخابيـة البـلدية مع
اIالحـق مـــقــــابل وصلq لــــتـــحــــفظ عــــلى مــــســـتــــوى أرشـــيف

qالبلدية

- نـسـخة إلى الـوالي أو رئـيس اIـركز الـدبـلـوماسي
أو القنصلي. 

يجب أن يكون عـدد األظرفة مساويـا لعدد تأشيرات
الـــنــاخـــبــqW وفـي حــالـــة وجــود فـــارق بــيـــنــهـــمــا فـــإنه جتب

اإلشارة إلى ذلك في محضر الفرز. 

يــصــرح رئــيـس اIــكـتـب عــلــنــا بــالــنـتــيــجــةq ويــتــولى
تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت yجرد حتريره.

تـــســـلم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
مطابـقتـها لألصل فـورا من قبـل رئيس مـكتب الـتصويت
إلـى اIــــمـــــثل اIـــــؤهل قـــــانـــــونــــا لـــــكل مـــــتــــرشـح أو قــــائـــــمــــة
متـرشحـW مقـابل وصل استالم فـور حتريـر احملضر داخل
مكتب التصـويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه النسخة على
جمـيع صفحاتـها بخـتم ندي يحمل عـبارة "نسـخة مصادق

على مطابقتها لألصل".

وتــســلم كــذلك نــســخــة من احملــضــر اIــذكــور أعاله مع
اIالحق مــصـادقــا عـلـى مـطــابــقـتــهـا لـألصل من قــبل رئـيس
مــكــتب الـتــصــويت إلى رئــيس الــلـجــنــة الـبــلــديـة Iــراقــبـة
االنتخابات أو �ثله اIؤهل قانونا مقابل وصل االستالم.

حتــدد كــيــفــيــات تـطــبــيـق هــذه اIــادة وكــذا اIــمــيـزات
التقنية حملضر الفرز عن طريق التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 52 :  : ال تـعــتـبـر األوراق اIــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا
عنها أثناء الفرز. 

وتعتبر أوراقا ملغاة :

1 - الـــظــرف اجملـــرد من الـــورقـــة أو الـــورقــة من دون
 qالظرف

 q2 - عدة أوراق في ظرف واحد

3 - الـــظـــرف أو الــــورقـــة الـــتـي حتـــمل أيــــة عالمـــة أو
 qمزقةIشوهة أو اIاألوراق ا

4 - األوراق اIــشـــطــوبــة كـــلــيــا أو جـــزئــيــا إال عـــنــدمــا
تــــقــــتـــــضي طــــريــــقـــــة االقــــتــــراع هــــذا الــــشــــكـل وفي احلــــدود
اIضبوطة حسب اإلجراءات اIنصوص عليها في اIادة 32

 qمن هذا القانون العضوي

5 - األوراق أو األظرفة غير النظامية. 
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القسم الثالثالقسم الثالث
التصويت بالوكالةالتصويت بالوكالة

اIـاداIـادّة ة 53 :  : �ـكن الـنـاخب اIـنتـمي إلى إحـدى الـفـئات
اIبـينة فـي هذه اIـادة أن �ارس حق الـتصـويت بالـوكالة

بطلب منه : 

1 - اIـرضى اIـوجـودون بــاIـسـتـشــفـيـات و/أو الـذين
 qيعاجلون في منازلهم

 q2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة

3 - الــعــمــال واIــسـتــخــدمــون الــذين يــعــمــلــون خـارج
واليــــــة إقــــــامــــــتــــــهـم و/أو الــــــذيـن هم فـي تــــــنــــــقـل أو الــــــذين

 qيالزمون أماكن عملهم يوم االقتراع

4 - الـــطــــلـــبــــة اجلـــامـــعــــيـــون الــــذين يــــدرســـون خـــارج

qواليتهم األصلية

qوجودون مؤقتا في اخلارجIواطنون اI5 - ا

6 - أفراد اجلـيش الـوطـني الشـعـبي واألمن الـوطني
واحلماية اIدنيـة ومستخدمو اجلمـارك الوطنية ومصالح
الـسـجــون واحلـرس الـبـلـدي الـذين يـالزمـون أمـاكن عـمـلـهم

يوم االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 54 :  : �ـارس الــنــاخـبــون اIــقـيــمــون في اخلـارج
حـــــقـــــهم فـي الـــــتــــصـــــويـت في االنـــــتـــــخـــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيــــة
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة واالســــتــــفــــتــــاءات لــــدى الــــتــــمــــثــــيــــلــــيـــات

الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية في بلدان إقامتهم. 

�ـــكن الــنـــاخـــبــW اIـــذكـــورين في الـــفــقـــرة الـــســابـــقــة
�ــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهمq إذا تـعـذر
عــلـــيـــهم أداء واجـــبـــهم يـــوم االقـــتـــراع لـــدى الــتـــمـــثـــيـــلـــيــات

الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية. 

ويجـوز لـهمq فـضال عن ذلكq �ارسـة حق الـتـصويت
بــالـوكـالــة في االنـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة

والوالئية. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

55 :  : ال تــمــنح الــوكــالــة إال لــوكــيل واحــد يــكــون اIـاداIـادّة ة 
متمتعا بحقوقه اIدنية والسياسية. 

اIـاداIـادّة ة 56 :  : تـكــون الــوكـاالت الــصــادرة عن األشــخـاص
اIــقــيــمـW بــالــتــراب الــوطـنـي مـحــررة بــعــقــد أمــام رئـيس
الـلجنة اإلدارية االنـتخابيـة اIنصوص عـليها في اIادة 15

من هذا القانون العضوي. 

يـتنـقل أمW الـلجـنة اإلداريـة االنتـخابـية اIـنصوص
عــــلـــــيـــــهــــا فـي اIــــادة 15 أعـاله لإلشـــــهــــادq بـــــنــــاء عـــــلى طـــــلب
األشـخـاص الـذين يـتـعـذر عـلــيـهم الـتـنـقل بـسـبب مـرض أو

عاهة. 
تــعـد الــوكــاالت الـصــادرة عن األشــخــاص اIـرضى في
اIـستـشـفـيـات بعـقـد يـحرر أمـام مـديـر اIـستـشـفى. وفـيـما
يـــخص الـــنـــاخـــبـــW اIـــذكـــورين فـي الـــبـــنــد 6 مـن اIـــادة 53

أعالهq يتم هذا اإلجراء أمام قائد الوحدة. 
تــعــد الــوكــاالت الــصــادرة عن األشــخــاص اIــوجــودين
خــــارج الــــتــــراب الــــوطــــني بــــعــــقــــد يــــحــــرر أمــــام اIــــصــــالح

القنصلية. 
�ـكن أن تعد الوكالـةq بالنسـبة للنـاخبW اIذكورين
في الــبـنـد 3 من اIـادة 53 أعالهq بـعــقـد يـحــرر أمـام رئـيس
الـلـجـنــة اإلداريـة االنـتــخـابـيــة في أيـة بـلــديـة  من الـتـراب

الوطني. 

اIـاداIـادّة ة 57 :  : حتـدد مـدة حتـريـر الـوكـاالت خالل اخلـمـسة
Wواليـة لتاريخ استـدعاء هيئـة الناخبIعشر (15) يـوما ا

وتنتهي ثالثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ االقتراع. 

qتــســجل الــوكــالــة عــلى دفــتــر مــفــتــوح لــهــذا الــغــرض
مـــرقم ومـــؤشـــر عـــلـــيه مـن قـــبل رئـــيس الـــلـــجـــنـــة اإلداريــة
االنـتخابيـة أو رئيس اIركز الـقنصلي أو قـائد الوحدة أو

مدير اIستشفىq حسب احلالة. 

اIاداIادّة ة 58 :  : ال �ـكن أن يحـوز الوكـيل إال وكالـة واحدة
فقط. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 59 :  : يـــــشـــــارك الـــــوكـــــيل فـي االقـــــتـــــراع وفـــــقــــا
لــلـشــروط اIـنــصــوص عـلــيــهـا في اIــادتـW 44 و55 من هـذا

القانون العضوي. 
يــوقع الــوكــيل بــعــد إجــراء عــمــلــيــات الـتــصــويت في

قائمة التوقيع قبالة اسم اIوكل. 
حتفظ الوكالـة اIدموغة باخلتم الندي ضمن الوثائق
اIــلــحــقــة بــاحملــضــر اIــنــصـوص عــلــيه فـي اIـادة 51 من هـذا

القانون العضوي. 
تـــدمغ بـــطـــاقـــة الـــنـــاخـب اIـــوكل بـــخـــتم نـــدي يـــحـــمل

عبارة "صوت بالوكالة". 

اIـاداIـادّة ة 60 :  : يـجوز لـكل مـوكل أن يلـغي وكـالته في أي
وقت قبل التصويت. 

كـمـا يــجـوز أن يـصـوت بــنـفـسه إذا تـقــدم إلى مـكـتب
التصويت قبل قيام الوكيل yا أسند إليه. 
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61 :  : عــنــد وفــاة اIـوكـل أو حـرمــانه مـن حـقــوقه اIـاداIـادّة ة 
اIدنية أو السياسيةq تلغى الوكالة بقوة القانون. 

اIــاداIــادّة ة 62 :  : حتـــرر الـــوكــالـــة بـــدون مـــصــاريـفq وعــلى
اIوكل إثبات هويتهq وال يشترط حضور الوكيل.

اIــــاداIــــادّة ة 63 :  : تــــعـــــد وكــــالـــــة واحــــدة لـــــكل دور من دوري
االقـــتـــراعq وتـــبـــW كـل وكـــالـــة الـــدور الـــذي تـــكـــون صـــاحلــة

ألجله. 

�كن إعداد الوكالتW في آن واحد. 

اIاداIادّة ة 64 :  : حترر كل وكالـة على مطبـوع واحد توفره
اإلدارة وفـــــقـــــا لــــــلـــــشـــــروط واألشـــــكـــــال احملـــــددة عـن طـــــريق

التنظيم. 

الباب الثانيالباب الثاني
األحــكـــام اIــتــعــلــقــةاألحــكـــام اIــتــعــلــقــة بــانــتـــخــاب أعــضــاء اجملــالـس الــشــعــبــيــةبــانــتـــخــاب أعــضــاء اجملــالـس الــشــعــبــيــة
الــبـلــديــة والــوالئـيــة واجملــلس الــشـعــبي الــوطــني ومــجـلسالــبـلــديــة والــوالئـيــة واجملــلس الــشـعــبي الــوطــني ومــجـلس

األمةاألمة
الفصل األولالفصل األول

األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــةاألحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
البلدية والوالئيةالبلدية والوالئية

القسم األولالقسم األول
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اIاداIادّة ة 65 :  :  ينـتخب اجملـلس الشـعبي الـبلـدي واجمللس
الشعبي الوالئي Iدة خمس (5) سنوات بطريقة االقتراع

النسبي على القائمة. 

جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)
التي تسبق انقضاء اIدة النيابية اجلارية. 

غـيـر أن الـعهـدة الـنـيـابيـة اجلـاريـة تـمدد تـلـقـائـيا في
حالـة تطبـيق التدابـير اIنـصوص عليـها في اIواد 90 و93

و96 من الدستور. 

اIاداIادّة ة 66 :  : توزع اIقاعـد اIطلوب شغلـها بW القوائم
بـالـتـناسـب حسب عـدد األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـها كل

قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى. 

ال تـؤخـذ في احلـسـبـانq عـنـد تـوزيع اIـقـاعـدq الـقـوائم
الـتـي لم حتــصل عــلى نــسـبــة ســبــعــة في اIــائـة (7 %) عـلى

األقل من األصوات اIعبر عنها. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 67 :  : اIـــــعـــــامل االنـــــتـــــخـــــابـي الـــــذي يـــــؤخـــــذ في
احلـسـبان هـو الـناجت عن قـسـمة عـدد األصـوات اIعـبـر عنـها

في كل دائـرة انتـخـابـية عـلى عـدد اIقـاعـد اIطـلـوب شغـلـها
ضمن نفس الدائرة االنتخابية. 

تـنــقص من عــدد األصـوات اIــعـبــر عـنــهــا الـتي تــؤخـذ
qعـنـد االقـتـضـاء qفـي احلـسـبـان ضـمن كل دائــرة انـتـخـابـيــة
األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـهـا الـقـوائم اIـنـصـوص عـلـيـها

في الفقرة 2 من اIادة 66 من هذا القانون العضوي. 

اIــاداIــادّة ة 68 :  : يـــتم تـــوزيع اIـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
q66 و74 من هــذا الــقـانــون الــعــضـوي WـادتـIإطـار أحـكــام ا

حسب الكيفيات اآلتية : 

1 - -  يـــــــحــــــدد اIـــــــعــــــامـل االنــــــتـــــــخــــــابـي في كـل دائــــــرة
انــتــخـــابــيــة وفق الــشــروط اIـــبــيــنــة في اIــادة 67 من هــذا

 qالقانون العضوي

2 -  حتــصل كل قــائــمــة عــلى عــدد اIــقــاعــد بــقــدر عـدد
qعامل االنتخابيIرات التي حصلت فيها على اIا

3 -  بـعــد تـوزيع اIـقـاعــد عـلى الـقـوائـم الـتي حـصـلت
على اIعامل االنـتخابي حسب الشروط احملددة في الفقرة
الــسـابــقـةq تــرتب األصـوات الــبـاقــيـة الــتي حــصـلت عــلـيــهـا
الـقـوائـم الـفـائـزة yـقـاعــدq واألصـوات الـتي حـصــلت عـلـيـهـا
القـوائم غـير الـفائـزة yـقاعـدq حسب أهـمـية عـدد األصوات
الــتي حـصل عـلـيـهــا كل مـنـهـاq وتـوزع بــاقي اIـقـاعـد حـسب

هذا الترتيب. 

�ـنح اIـقـعـد األخـيـر عـنـدما تـتـسـاوى األصـوات الـتي
حصلت عليها قـائمتان أو أكثر للقـائمة التي يكون معدل

سن مرشحيها هو األصغر. 

اIاداIادّة ة 69 :  : يجب أن يتم تـوزيع اIقاعد على مرشحي
القائمة حسب ترتيب اIترشحW اIذكورين فيها. 

تــــرتب قــــوائم اIـــــتــــرشــــحــــW النــــتــــخــــابــــات اجملــــالس
الشعبية البلدية والوالئية.

WــتـــرشـــحــI70 :  : يـــجب أن تـــتــضـــمن قـــائـــمـــة ا اIــاداIــادّة ة 
لـــلــــمــــجـــالـس الـــشــــعــــبـــيــــة الــــبـــلــــديــــة والـــوالئــــيـــة عــــددا من
اIـترشحW يسـاوي عدد اIقاعـد اIطلوب شـغلها وعددا من
اIـسـتــخـلـفـW ال يـقـل عن ثالثـW في اIـائـة (30 %) من عـدد

اIقاعد اIطلوب شغلها. 

اIـاداIـادّة ة 71 :  : يـعـتـبـر إيـداع الـقـائـمـة الـتي تـتـوفـر فـيـهـا
الـــشــــروط اIــــطــــلـــوبــــة قــــانــــونـــا لــــدى الــــواليــــة تـــصــــريــــحـــا

بالترشح.

WـــتـــرشـــحـــIيـــقـــدم هـــذا الـــتــــصـــريح اجلـــمـــاعـي أحـــد ا
اIذكورين في القائمة.
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qــــوقع من كـل مـــتـــرشحIيـــتـــضــــمن هـــذا الـــتــــصـــريح ا
صراحة ما يأتي : 

qإن وجــــدت واجلـــــنس qاالسـم والـــــلــــقـب والـــــكــــنـــــيـــــة -
وتــاريـخ اIــيالد ومـــكـــانهq واIــهـــنـــة والــعـــنــوان الـــشـــخــصي
qـــؤهالت الـــعــلـــمــيـــة لــكل مـــتــرشـح أصــلي ومـــســتـــخــلفIوا

qوترتيب كل واحد منهم في القائمة

- تــســـمــيـــة احلــزب أو األحــزاب بـــالــنـــســبـــة لــلـــقــوائم
 qقدمة حتت رعاية حزب سياسيIا

 qاألحرار Wعنوان القائمة بالنسبة للمترشح -

- الدائرة االنتخابية اIعنية باIنافسة.

يلـحق بـالقـائـمة الـبـرنامج الـذي سيـتم شـرحه طوال
احلملة االنتخابية. 

يسلم للمصرح وصل يبW تاريخ وتوقيت اإليداع. 

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 72 :  : فــــــــضـال عـن الـــــــــشــــــــروط األخـــــــــرى الـــــــــتي
يـقتـضـيهـا الـقانـونq يـجب أن تـكون الـقـائمـة اIـذكورة في
اIـادة 71 من هـذا الـقــانـون الـعــضـوي مـقـبــولـة صـراحـة من

طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حـالـة مـا إذا لم تــكن قـائـمـة الـتـرشح حتت رعـايـة
حـزب أو عـدة أحزاب سـيـاسـيـةq يـنـبـغي أن تـدعم بـتـوقـيع
خـــمـــســـة في اIـــائـــة (5%) عـــلى األقل مـن نـــاخـــبي الـــدائـــرة
االنــتــخـــابــيــة اIـــعــنــيـــةq عــلى أال يــقـل هــذا الــعـــدد عن مــائــة

وخمسW (150) ناخبا وأال يزيد عن ألف (1000) ناخب.
ال �ـكن أي ناخب أن يـوقع علـى أكثـر من قائـمة وإال

تعرض للعقوبات احملددة في هذا القانون العضوي.
يـــجب الـــتـــصـــديق عـــلى الـــتـــوقــيـــعـــات اجملـــمـــعــة عـــلى
استمارات تـقدمها اإلدارة لدى ضابط عمومي. ويجب أن
حتـــتــــوي عــــلى االسم والــــلــــقب والــــعـــنــــوان ورقــم بـــطــــاقــــة
الـتـعـريـف الـوطـنـيـة أو أي وثـيـقـة رسـمـيـة أخـــرى تـثـبت
هـــويــــــة اIــــوقــع وكــــــذا رقـم الــــتـــســــجــــيل عــــلى الــــقـــائــــمـــة

االنتخابية.
تــرفع االســتــمــارات اIــسـتــوفــاة الــشــروط اIــطــلــوبـة
قــانــونــا من أجل اعــتــمــادهــا إلى رئــيـس الــلــجــنــة اإلداريـة

االنتخابية اخملتصة إقليميا.

اIـاداIـادّة ة 73 :  : يـجب تـقـد¬ الـتـصـريـحـات بـالـترشـح قبل
خمسW (50) يوما كاملة من تاريخ االقتراع. 

74 :  : ال يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــة أو إلــغـاء أو اIـاداIـادّة ة 
تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في

حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.

وفي هــــذه احلـــالــــة أو تــــلكq �ــــنح أجـل آخـــر لــــتــــقـــد¬
ترشـيح جديـدq على أال يـتجـاوز هذا األجل الـشهر الـسابق

لتاريخ االقتراع. 

وإذا تـعــلق األمــر بــالـتــرشح ضــمن قــائـمــة حــرةq فـإن
اكتتاب التوقيعات اIعدة يبقى صاحلا. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIــاداIــادّة ة 75 :  : ال �ــكـن أي شــخص أن يــكــون مــرشــحــا أو
إضــــافــــيـــــا في أكــــثــــر مـن قــــائــــمــــة أو فـي أكــــثــــر من دائــــرة

انتخابية. 

فـضال عن الـعقـوبات اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 215
من هـذا الـقـانـون الـعـضـويq تـرفض الـتـرشـيـحـات اIـودعـة

بقوة القانون.  

اIــــاداIــــادّة ة 76 :  : ال �ــــكـن الــــتــــســـــجــــيـل في نـــــفس قـــــائــــمــــة
الـتـرشـيح ألكـثـر مـن مـتـرشـحـW اثـنW (2) يـنـتـمـيـان إلى
أســرة واحــدة سـواء بــالــقـرابــة أو بــاIــصـاهــرة من الــدرجـة

الثانية. 

77 :  : يــــــكــــــون رفـض أي تــــــرشــــــيـح أو قــــــائــــــمــــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
مترشحW بقرار معلال تعليال قانونيا واضحا.  

يـبــلغ هـذا الـقـرار حتـت طـائـلـة الــبـطالن خالل عـشـرة
(10) أيــــام كـــــامــــلــــة ابــــتــــداء مـن تــــاريخ إيـــــداع الــــتــــصــــريح

بالترشح. 

يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـة اخملـتـصـة إقـليـمـيـا خالل ثـالثة (3) أيـام من تـاريخ

تبليغ القرار. 

تفصل احملـكمـة اإلدارية اخملـتصة إقـليـميـا في الطعن
خالل خمسة (5) أيام من تاريخ رفع الطعن.

يــكـون حــكم احملـكــمــة غـيــر قـابل ألي شــكل من أشــكـال
الطعن.

يـبلغ هذا احلـكم تلقـائياq وفـور صدوره إلى األطراف
اIعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. 

القسم الثانيالقسم الثاني
األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــةاألحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة

البلديةالبلدية

اIــــــاداIــــــادّة ة 78 :  :  يــــــشـــــــتــــــرط فـي اIــــــتـــــــرشـح إلى اجملـــــــلس
الشعبي البلدي أو الوالئي ما يأتي : 

- أن يـــســــتـــوفـي الــشـــروط اIــنــــصــوص عـــلــيـــهــا في
اIــادة 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجال في

qالدائرة االنتخابية التي يترشح فيها
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- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثالثـــا وعـــشــرين (23) ســـنـــة عــلى
 qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يـــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلـــيه في اجلـــنـــايـــات واجلــنح
qـادة 5 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIا

qولم يرد اعتباره

- أال يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام واإلخالل به.

اIــاداIــادّة ة 79 :  :  يــتــغــيــر عــدد أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
الـبلديـة حسب تـغير عـدد سكـان البلـدية النـاجت عن عمـلية
اإلحـصاء العام لـلسكـان واإلسكان األخيـر وضمن الشروط

اآلتية : 

- 13 عـضوا في البـلديات الـتي يقل عدد سـكانها عن
 q10.000 نسمة

- 15 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q10.000 و20.000 نسمة Wب

- 19 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q20.001 و50.000 نسمة Wب

- 23 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q50.001 و100.000 نسمة Wب

- 33 عــــضـــــوا في الــــبـــــلــــديـــــات الــــتي  يـــــتــــراوح عــــدد
 q100.001 و200.000 نسمة Wسكانها ب

- 43 عضـوا في البـلديـات التي يـساوي عـدد سكـانها
200.001 نسمة أو يفوقه. 

اIــــاداIــــادّة ة 80 :  : في غــــضــــون األيــــام اخلـــمــــســــة عــــشـــر (15)
اIـــوالـــيـــة إلعالن  نـــتـــائـج االنـــتـــخـــابـــاتq يـــنـــتـــخب اجملـــلس
الـــشــعـــبي الــبـــلــدي من بـــW أعــضــائـهq رئــيــســـا له لــلـــعــهــدة

االنتخابية.

يــقـــدم اIــتـــرشح النــتـــخــاب رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبي
البلدي من القائمة احلائزة  األغلبية اIطلقة للمقاعد.

فـي حـــالــــة عـــدم حـــصـــول أي قـــائـــمـــة عـــلى األغـــلـــبـــيـــة
اIطلقة للـمقاعدq �كن القوائم احلائزة خمسة وثالثW في

اIائة (35 %) على األقل من اIقاعد تقد¬ مرشح.

Wفي حــالــة عـــدم حــصــول أي قـــائــمــة  خــمـــســة وثالثــ
بـاIائة (35 %) عـلى األقل من اIقـاعدq �ـكن جمـيع القوائم

تقد¬ مرشح.

يــكــون االنــتـخــاب ســريــا. ويــعــلن رئــيــســا لــلــمـجــلس
الـــشــعــبي الــبــلــديq اIــتــرشـح الــذي حتــصل عــلى األغــلــبــيــة

اIطلقة لألصوات.

فـي حــالـــة عـــدم حــصـــول أي مــتـــرشح عـــلى األغـــلــبـــيــة
اIـطلـقـة لألصـوات بـW اIتـرشـحـW احلائـزين عـلى اIـرتـبة
األولى والــــــثـــــانــــــيـــــةq يـــــجــــــري دور ثـــــان  خـالل الـــــثــــــمـــــاني
واألربـعـW (48) ســاعـــة اIــوالـــيــةq ويـــعــلن فـــائــزا اIـــتــرشح

اIتحصل على أغلبية األصوات.

في حـــالـــة تــســـاوي األصـــوات احملـــصل عـــلــيـــهـــاq يـــعــلن
فائزا اIترشح األصغر سنا.

81 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ارسة وظـائفـهم وIدة سـنة بـعد الـتوقف عن الـعملq في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

 qالوالة -

 qرؤساء الدوائر -

 qالكتاب العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

 qمحاسبو األموال البلدية -

- األمناء العامون للبلديات.

القسم الثالثالقسم الثالث
األحـــكـــام اخلــاصـــة بـــانــتـــخـــاب أعــضـــاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــةاألحـــكـــام اخلــاصـــة بـــانــتـــخـــاب أعــضـــاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة

الوالئيةالوالئية

اIــاداIــادّة ة 82 :  :  يــتــغــيــر عــدد أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
الوالئـية حسب تغـير عدد سـكان الواليـة الناجت عن عـملية
اإلحـــصــــاء الــــوطـــنـي لـــلــــســــكن والــــســـكــــان األخــــيـــر وضــــمن

الشروط اآلتية :

- 35 عضـوا في الواليـات الـتي يقل عـدد سـكانـها عن
 q250.000 نسمة

- 39 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q250.001 و650.000 نسمة Wب

- 43 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q650.001 و950.000 نسمة Wب
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- 47 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q950.001 و1.150.000 نسمة Wب

- 51 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q1.150.001 و1.250.000 نسمة Wب

- 55 عــضـوا فـي الـواليـات الــتي يــفـوق عــدد سـكــانـهـا
1.250.000 نسمة. 

إال أنـه يــجب أن تــكــون كل دائــرة انــتــخــابــيــة �ــثــلــة
بعضو واحد على األقل. 

83 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ـارسـة وظـائفـهم وIـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم: 

 qالوالة -

 qرؤساء الدوائر -

 qالكتاب العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

 qمحاسبو أموال الواليات -

- األمناء العامون للبلديات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اخلاصة بانتخاباألحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطنيأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

اIــاداIــادّة ة 84 :  : يـــنــتـــخب اجملــلـس الــشــعـــبي الــوطـــني Iــدة
خــــمس (5) ســـنــــوات بـــطـــريــــقـــة االقــــتـــراع الــــنـــســـبـي عـــلى

القائمة.

يــــســــجـل اIــــتــــرشـــــحــــون بــــالــــتـــــرتــــيب فـي كل دائــــرة
WـتــرشــحـIانــتـخــابــيــة في قـوائـم تـشــتــمل عــلى عـدد مـن ا
بـقـدر عـدد اIـقـاعـد اIــطـلـوب شـغـلـهــاq ويـضـاف إلـيـهم ثالثـة

 .Wإضافي W(3) مترشح

جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)
التي تسبق انقضاء اIدة النيابية اجلارية. 

حتـــدد الـــدائـــرة االنـــتـــخـــابـــيـــة األســـاســـيـــة اIـــعـــتـــمـــدة
النـتـخــاب أعـضـاء اجملـلس الـشـعــبي الـوطـني حـسب احلـدود

اإلقليمية للوالية. 

Wانـتـخــابـيـتـ Wو�ـكن أن تـقــسم الـواليـة إلى دائــرتـ
أو أكــثـــر وفـــقـــا Iــعـــايـــيـــر الـــكــثـــافـــة الـــســـكــانـــيـــة واحـــتــرام

التواصل اجلغرافي. 

ال �ـكن أن يـقل عـدد اIـقـاعـد عن أربـعـة (4) بـالـنـسـبة
Wلـلـواليــات الـتي يـقل عـدد ســكـانـهـا عن ثالثــمـائـة وخـمـسـ

 qألف (350.000) نسمة
بــالـنــسـبـة النــتـخـابــات �ـثــلي اجلـالـيــة الـوطــنـيـة في
اخلــارجq يــحـدد الــقــانــون اIــتــضــمن الــتــقــسـيـم االنــتـخــابي
الــدوائــر االنــتــخــابــيــة الــقــنــصــلــيــة والــدبــلــومــاســيــة وعـدد

اIقاعد في كل واحدة منها. 

اIـاداIـادّة ة 85 :  :  يـتـرتب عـلى طـريـقـة االقـتـراع احملددة في
اIـادة 84 أعاله تــوزيع اIـقـاعـد حـسب نـسـبـة عـدد األصـوات
الـتي حتـصـل عـلـيـهـا كل قــائـمـة مع تـطـبــيق قـاعـدة الـبـاقي

األقوى. 

ال تـؤخـذ في احلـسـبـانq عـنـد تـوزيع اIـقـاعـدq الـقـوائم
التي لم حتصل على خمسة في اIائة (5 %) على األقل من

األصوات اIعبر عنها. 

اIـاداIـادّة ة 86 :  :  بــالــنــســبـة لــكل دائــرة انــتــخـابــيــةq يــكـون
اIـعــامل االنــتـخــابي الــذي يــؤخـذ في احلــســبـان فـي تـوزيع
اIـقـاعـد اIـطـلـوب شـغـلـهـاq هـو حـاصل قـسـمـة عـدد األصوات
اIعـبر عـنهـاq منـقـوصة مـنه عنـد االقتـضاء األصـوات التي
حـصلت علـيها القـوائم التي لم تصـل إلى احلد اIذكور في
الــفــقـرة 2 من اIــادة 85 أعالهq عــلى عــدد اIــقــاعــد اIــطــلــوب

شغلها. 

اIــاداIــادّة ة 87 :  : يـــتم تـــوزيع اIـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
إطـار أحـكـام اIـواد 84 و85 و86 من هـذا الـقـانـون الـعـضوي

حسب الكيفيات اآلتية : 

1 - يحدد اIعـامل االنتخابي في كل دائرة انتخابية
وفق الـــشــــروط اIـــبـــيــــنـــة في اIـــادة 86 من هـــذا الــــقـــانـــون

 qالعضوي

2 - حتــصل كـل قــائــمــة عــلى عـــدد اIــقــاعــد بــقــدر عــدد
 qعامل االنتخابيIرات التي حصلت فيها على اIا

3 - بــعـد تــوزيع اIـقــاعــد عـلى الــقـوائـم الـتي حــصـلت
على اIعامل االنـتخابي حسب الشروط احملددة في الفقرة
الــسـابــقـةq تــرتب األصـوات الــبـاقــيـة الــتي حــصـلت عــلـيــهـا
الـقـوائـم الـفـائـزة yـقـاعــدq واألصـوات الـتي حـصــلت عـلـيـهـا
القـوائم غـير الـفائـزة yـقاعـدq حسب أهـمـية عـدد األصوات
التي حـصـلت علـيهـا كل مـنهـاq وتوزع بـاقي اIـقاعـد حسب

هذا الترتيب. 
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وعــنـــدمــا تــتـــســاوى األصـــوات الــتـي حــصــلـت عــلـــيــهــا
قـائــمـتــان أو أكـثــر �ـنح اIــقـعــد األخـيــر لـلــمـتـرشـح األكـبـر

سنا. 

اIـاداIـادّة ة 88 :  : يـتم تـوزيع اIقـاعـد على اIـتـرشحـW وفـقا
للترتيب الوارد في كل قائمة. 

89 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ـارسـة وظـائفـهم وIـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

qالوالة -

 qاألمناء العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

- محاسبو أموال الوالية. 

اIاداIادّة ة 90 :  : يشتـرط في اIترشح إلى اجمللس الشعبي
الوطني ما يأتي : 

- أن يــســـتـــوفـي الــشــــروط اIــنــــصــوص عـــلــيـــهـــا في
اIــادة 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجال في

 qالدائرة االنتخابية التي يترشح فيها

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
 qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يـــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلـــيه في اجلـــنـــايـــات واجلــنح
qـادة 5 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIا

qولم يرد اعتباره

- أال يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام واإلخالل به.

اIـــــاداIـــــادّة ة 91 :  : يـــــتم الــــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشـــــيـحq حـــــسب
qـادة 84 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIالـشـروط احملـددة في ا
عن طريق إيداع قائـمة اIترشحـW لدى الوالية من طرف
اIـترشح الذي يـتصدر القـائمةq أو إذا تـعذر عليه ذلك من

طرف اIترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. 

تـعد قائمـة اIترشحـW في استمارة تـسلمها اإلدارة
و�ـــلــــؤهـــا ويــــوقـــعـــهــــا كل مــــتـــرشح وفــــقـــا لــــهـــذا الــــقـــانـــون

العضوي. 

تـلـحق الوثـائق بـالـتصـريح طـبقـا لـلشـروط اIـذكورة
في اIادتW 90 و191 من هذا القانون العضوي. 

يــــســــلـم لــــلــــمــــصــــرح بــــالـــــتــــرشح وصـل يــــبــــW تــــاريخ
وتوقيت اإليداع. 

بـالـنسـبـة لـلدوائـر االنـتـخـابيـة في اخلـارجq اIـذكورة
في اIـــــادة 84 من هـــــذا الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــويq يـــــتم إيــــداع
الـــــتـــــرشـــــيــــحـــــات وفـق نـــــفس األشـــــكـــــال لــــدى اIـــــمـــــثـــــلـــــيــــة
الــدبـلــومـاســيــة أو الـقــنـصــلـيــة اIــعـيــنـة لــهــذا الـغــرض لـكل

دائرة انتخابية. 

92 :  : تــــقـــدم كل قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــW إمـــا حتت اIــاداIــادّة ة 
Wوإمـا كـقـائـمــة مـتـرشـحـ qرعـايـة حــزب سـيـاسي أو أكـثــر

أحرار. 

qاألحرار WـتـرشـحـIعنـدمـا تـقـدم القـائـمـة اخلـاصـة با
يــجب أن يـدعــمـهــا عـلى األقـل أربـعــمـائـة (400) تـوقـيع من
ناخبـي الدائرة االنتـخابية اIـعنيـةq فيما يـخص كل مقعد

مطلوب شغله.

تـوقع االســتــمــارات خـطــيــا مع وضع الــبـصــمــة ويـتم
التـصـديق علـيـها لـدى ضابـط عمـومي. ويجـب أن تتـضمن
أسمـاء اIـوقـعـW وألقـابـهـم وعـنـاويـنهم وأرقــام بـطـاقـاتهم
الـتعريـفيــة الوطـنيـة أو أي وثيقــة رسمـية أخـــرى تثبت

هويتهم وكـذا رقم التسجيل في القائمة االنتخابية.

ال يــســمح ألي نــاخب أن يــوقع ويــبـصـم في أكــثـر من
قــائــمــة. وفي حــالـة مــخــالــفــة ذلك يــعــتـبــر الــتــوقــيع الغــيـا
ويــعــرض صــاحــبه لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلـيــهــا فـي هـذا

القانون العضوي.  

تـقـدم االســتـمـارات اIـســتـوفـاة الــشـروط الـقــانـونـيـة
إلى رئـيس الـلـجــنـة االنـتـخــابـيـة في الـدائـرة االنــتـخـابـيـة
اIنصوص عليها في اIادة 151 من هذا القانون العضوي.

يـقـوم رئـيس الـلـجـنـة اIـذكـورة في الـفـقـرة الـسـابـقـة
yـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والتـأكـد من صـحـتـهـا ويـعـد مـحـضرا

بذلك.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIاداIادّة ة 93 :  : ينـتـهي أجل إيداع قـوائم اIتـرشحـW قبل
خمسة وأربعW (45) يوما كاملة من تاريخ االقتراع. 
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Wــــادّة ة 94 :  : ال �ـــكـن تـــعـــديـل أي قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــIــــاداIا
مـودعـةq أو ســحـبـهـا إال في حـالــة الـوفـاة وحـسب الـشـروط

اآلتية : 
- إذا تــوفي مـــتــرشح مـن مــتــرشـــحي الـــقــائــمـــة قــبل
انـقــضـاء أجل إيـداع الـتــرشحq يـسـتــخـلف من احلـزب الـذي
يـنتمي إليه أو حـسب ترتيب اIـترشحW في الـقائمة إذا

qاألحرار WترشحIكان من ا
- إذا تــوفـي مــتـــرشح من مــتـــرشــحـي الــقـــائــمـــة بــعــد

انقضاء أجل إيداع الترشحq ال �كن استخالفه. 
بــغض الــنــظــر عن أحــكــام اIـادة 93 من هـذا الــقــانـون
الـعـضـويq تــبـقى قـائـمـة اIـتــرشـحـW الـبـاقـW صـاحلـة دون
إجـراء أي تــعـديـل عـلى الــتـرتــيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـW في
القـائـمة. ويـرتب اIـترشـحـون الذين يـوجـدون في الرتـبة
األدنى في الـــرتــــبـــة الـــتي تـــعـــلـــوهـــا مـــبــــاشـــرةy qن فـــيـــهم

اIترشحون اIستخلفون. 
وفيـمـا يـتـعـلق بـالـقـوائم احلـرةq تـبـقى الـوثائـق التي

أعدت إليداع القائمة األصلية صاحلة. 

اIـاداIـادّة ة 95 :  : ال �ــكن أيــا كـان أن يــتـرشح في أكــثـر من
قــــائــــمــــةq أو فـي أكــــثــــر من دائــــرة انــــتـــــخــــابــــيــــة في نــــفس

االقتراع. 

qـــعــنــيـــة بــقــوة الـــقــانــونIفـــضـال عن رفض الـــقــوائم ا
يتعرض كل من يخالف هذه األحكام للعقوبات اIنصوص

عليها في اIادة 215 من هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 96 :  : يـــــجـب أن يــــكـــــون رفـض أي  مــــتـــــرشح أو
قائمة مترشحW بقرار معلل تعليال قانونيا.

يجب أن يبلغ هذا القرار حتت طائلة البطالن خالل
عـشرة (10) أيـام كـاملـة ابـتـداء من تاريخ إيـداع الـتـصريح

بالترشح. 

يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـة اخملـتـصة إقـلـيـمـيـا خالل ثالثة (3) أيـام ابـتداء من

تاريخ تبليغ الرفض.
تــفــصـل احملــكــمــة في الــطــعن بــحــكم خالل خــمــســة (5)

أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يـــبـــلغ احلــــكم اIـــتـــخـــذq تـــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صـــدوره إلى

األطراف اIعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. 
يــــكـــون هـــذا احلـــكم غـــيـــر قـــابـل ألي شـــكل من أشـــكـــال

الطعن.

اIـاداIـادّة ة 97 :  : في حـالـة رفـض تـرشـيـحـات بـصـدد قـائـمة
مــــاq فــــإنـه �ــــكن تـــــقــــد¬ تــــرشـــــيــــحــــات جــــديـــــدة في أجل ال

يتجاوز الشهر السابق لتاريخ االقتراع.

اIـــــاداIـــــادّة 98 : : يــــــضـــــبـط اجملــــــلـس الـــــدســــــتــــــوري نــــــتــــــائج
االنـتخـابات الـتـشريـعـية ويـعلـنـها في أجل أقـصـاه اثنـتان
وســــبــــعــــون (72) ســــاعــــة مـن تـــاريـخ اســــتالم نــــتــــائـج جلـــان
الـــدوائـــر االنـــتــخـــابـــيـــة والـــلــجـــان االنـــتـــخـــابــيـــة الـــوالئـــيــة
واIـــقــــيـــمـــW فـي اخلـــارج ويـــبــــلـــغـــهــــا إلى الـــوزيــــر اIـــكـــلف
بـالــداخـلــيــة وعـنــد االقـتــضـاء إلى رئــيس اجملــلس الـشــعـبي

الوطني. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
اسـتــخالف أعـضــاء اجملـالس الــشـعــبـيــة الـبــلـديـةاسـتــخالف أعـضــاء اجملـالس الــشـعــبـيــة الـبــلـديـة والــوالئـيـةوالــوالئـيـة

واجمللس الشعبي الوطنيواجمللس الشعبي الوطني
القسم األولالقسم األول

استخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئيةاستخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

99 :  : دون اإلخالل بــــــاألحــــــكــــــام الــــــدســــــتــــــوريـــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
والـتـشـريـعـيـة الـسـاريـة اIـفـعـولq يـسـتـخلـف عـضو اجملـلس
الشعبي البلدي والوالئي بسبب االستقالةq أو الوفاةq أو
اإلقـصاءq أو بسـبب حدوث مانع قـانوني لهq  وفقـا ألحكام

القانون اIتعلق بالبلدية أو بالواليةq حسب احلالة. 

اIاداIادّة ة 100 :  : إذا تعW تـعويض مجلس شعبي بلدي أو
والئي مستقـيلq أو ¨ حلهq أو تقرر جتديده الكاملq طبقا
لألحكام التشريعية اIعمول بهاq يستدعى الناخبون قبل

 تسعW (90) يوما من تاريخ االنتخابات. 

غير أنه ال �كـن أن جتري هذه االنتخابات في فترة
زمنيـة تقل عن اثني عشر (12) شهرا مـن تاريخ التجديد
الــعـــاديq وخالل هـــذه الـــفـــتــرةq تـــطـــبق األحـــكـــام اIـــتــعـــلـــقــة

بالبلدية أو الواليةq حسب احلالة. 

اIـاداIـادّة ة 101 :  : في حــالـة الـفــصل بـإلــغـاء أو بـعــدم صـحـة
عمليات الـتصويتq يعاد االنتخاب موضوع الطعن ضمن
نـفس األشكال اIنـصوص عليـها في هذا القـانون العضوي
في ظـــرف خـــمــســـة وأربـــعــW (45) يـــومـــا عـــلـى األكـــثـــر من
تـاريخ تـبـلــيغ قـرار الـفـصل من احملــكـمـة اإلداريـة اخملـتـصـة

إقليميا. 

القسم الثانيالقسم الثاني
استخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطنياستخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطني

اIـــــاداIـــــادّة ة 102 :  : دون اإلخـالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والـتـشـريــعـيـة الـسـاريـة اIــفـعـولq يـسـتـخــلف الـنـائب بـعـد
شـغــور مـقــعـده بـســبب الـــوفـاة أو االســتــقـــالـةq أو حــدوث
مـانع قـانـوني لـه أو اإلقـصــاءq أو بـسبــب قبــوله وظـيــفة
qعــضــــو في احلــكــومــة أو عــضــويــة في اجملــلس الــدســتــوري
بـاIـترشح اIـرتب مـبـاشرة بـعـد اIتـرشح األخـير اIـنـتخب
في القائمةq الذي يخلفه خالل الفترة النيابية اIتبقية. 
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اIـاداIـادّة ة 103 :  : يـصـرح مـكتـب اجملـلس الـشعـبـي الوطـني
بــشـغــور مــقـعــد الــنـائب ويــبــلغ هــذا الـتــصــريح بـالــشــغـور
فـــورا وفــــقـــا لألشــــكـــال والـــشــــروط احملـــددة في اإلجـــراءات

اIنصوص عليها في هذا اIيدان. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
WنتخبIتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اIاألحكام اWنتخبIتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اIاألحكام ا

اIاداIادّة ة 104 :  : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اIـنتخبون
Iدة ست (6) سنـواتq ويـجدد نـصف أعضـاء مجـلس األمة

اIنتخبW كل ثالث (3) سنوات. 

اIاداIادّة ة 105 :  : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اIـنتخبون
باألغـلبيـة حسـب ¯وذج االقـتراع اIتـعدد األسـماء في دور
qمن طـرف هـيــئـة انـتــخـابـيـة qواحـد عـلى مــسـتـوى الـواليــة

مكونة من مجموع : 
 qأعضاء اجمللس الشعبي الوالئي -

- أعضاء اجملالس الشعبية البلدية للوالية. 

يــكـــون الــتــصــويت إجـــبــاريــا مــا عــدا فـي حــالــة مــانع
قاهر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 106 :  : تـســتـدعى الــهـيــئـة االنــتـخــابـيــة yـرسـوم
رئاسي قبل ثالثW (30) يوماq من تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 107 :  : �ـكن كل عـضـو في مـجـلس شـعـبي بـلـدي
أو والئـيq تـتــوفــر فــيه الــشــروط الــقــانــونــيــةq أن يـتــرشح

لعضوية مجلس األمة.

غـيـر أنهq ال �ـكن عــضـو في مـجـلـس شـعـبي بـلـدي أو
والئي محل قرار توقيف بـسبب اIتابعة الـقضائية وفقا
لــلــتــشــريع اIــعـــمــول بهq الــتــرشح لــلـــعــضــويــة في مــجــلس

األمة.

اIاداIادّة ة 108 :  : ال يـترشح لـلعضـوية في مـجلس األمة إال
من بلغ خمسا وثالثW (35) سنة كاملة يوم االقتراع. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 109 :  :  يــــتـم الـــــتـــــصـــــريح بـــــالـــــتـــــرشـح بـــــإيــــداع
اIتـرشح على مـستـوى الواليـة نسـختW (2) من اسـتمارة
الــتـصــريح تـســلــمـهــا له اإلدارة ويـجـب أن �ألهـا اIــتـرشح

ويوقع عليها. 

qحتت رعـايـة حـزب سـياسي Wبالـنـسـبـة لـلـمتـرشـحـ
يـــرفق تـــصــريـــحــهـم بــالـــتــرشـح بــشـــهــادة تـــزكـــيــة يـــوقــعـــهــا

اIسؤول األول عن احلزب.  

اIـاداIـادّة ة 110 :  :  يــسـجـل الـتــصـريـح بـالــتـرشـح في سـجل
خاص يفتح لهذا الغرضq يدون فيه: 

- االسم والـلقبq وعـنـد االقتـضاءq الـكـنيـة والعـنوان
 qترشحIوصفة ا

 qتاريخ اإليداع وساعته -
 qلفIالحظات حول تشكيل اIا -

يــسـلم لــلـمــصــرح وصل إيـداع يــبـW تــاريخ وتــوقـيت
اإليداع. 

اIـاداIـادّة ة 111 :  : يــجب أن يـودع الـتــصـريح بــالـتـرشح في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ االقتراع. 

اIـاداIـادّة ة 112 :  : ال �ــكن تــغـيــيــر الـتــرشح أو ســحـبه بــعـد
إيداعهq إال في حالة الوفاة.

اIــاداIــادّة ة 113 :  : تـــفــصل الـــلــجــنــة االنـــتــخــابــيـــة الــوالئــيــة
اIـشـكـلـة بـنـفس الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 151

من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.

و�كـنهـا أن ترفض بقـرار معـلل أي ترشح لم تـتوفر
فيه الشروط اIنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

يـجب أن يـبـلغ قـرار الـرفض إلى اIـتـرشح في مـهـلة
يـومـW (2) كـــامـــلـــW ابـــتــداء مـن تـــاريخ إيـــداع الـــتــصـــريح

بالترشح.

يـــكـــون قـــرار الــرفـض قـــابال لـــلــطـــعـن وفق الـــشــروط
احملددة في اIادة 96 من هذا القانون العضوي.

اIاداIادّة ة 114 :  : يجري االقتراع yقر الوالية. 

�ـــكن الــــواليq بـــعــــد تـــرخـــيـص من الـــوزيــــر اIـــكـــلف
بـــالـــداخــــلـــيـــةq أن يـــصــــدر قـــرارا بـــتـــقـــد¬ ســــاعـــة افـــتـــتـــاح

االقتراع أو تأخيرها.

يــنــشــر الـقــرار الــذي يــتــخــذه الـوالـي من أجل تــقـد¬
ساعـة افـتتـاح االقتـراع ويـعلق yـقر الـواليـة وyقـر اجمللس
الــشـــعـــبي الـــوالئي وyـــقـــار اجملـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلـــديــة
لــلــواليـــةq وذلك قــبـل خــمــســة (5) أيــام مـن تــاريخ افـــتــتــاح

االقتراع. 

اIــاداIــادّة ة 115 :  : يـــتــشــكل مـــكــتب الـــتــصــويـت من رئــيس
ونــائب رئــيس ومــســاعــدين اثــنــqW كــلــهم قــضــاة يــعــيـنــهم

وزير العدل. 

يزود مـكتب الـتصويـت بأمـانة يتـوالها كـاتب ضبط
يعينه وزير العدل. 
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WــكــونــIا Wــادّة ة 116 :  : يــتم إعــداد قـــائــمــة الـــنــاخــبـــIــاداIا
لـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخــــبـــW من طـــرف الـــوالي حــــسب الـــتـــرتـــيب
األبـجـدي في شـكل قـائـمـة الــتـوقـيع الـتي تـتـضـمن أسـمـاء

الناخبW وألقابهم واجمللس الذي ينتمون إليه. 

تـوضع قـائـمـة الـتـوقــيعq اIـعـدة قـبل  أربـعـة (4) أيـام
WــتــرشــحــIحتت تــصــرف ا qمـن تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع

والهيئة االنتخابية. 

تودع  نـسخة من قـائمة الـتوقيع اIـصادق علـيها من
قبل الواليq في مكتب التصويت طوال مدة االقتراع. 

117 :  :  تـــوضع حتت تــــصـــرف كل نـــاخب أوراق اIــاداIــادّة ة 
الــتــصــويت الــتـي يــحــدد نــصــهـا و�ــيــزاتــهــا الــتــقــنــيــة عن

طريق التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 118 :  : �ـكن الــنـاخب بــطـلب مــنه �ـارســة حـقه
االنتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 119 :  : يـجــري الـتــصـويت ضــمن نـفـس األشـكـال
اIـنصـوص عـليـهـا في اIواد 31 و33 و40 و42 و43 و44 و45

و46 و161 و162 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIــــاداIــــادّة ة 120 :  : يـــــحق لــــكـل مــــتــــرشـحq أو Iــــمــــثـــــله الــــذي
يــــخــــتــــاره من بــــW الــــنــــاخـــبــــqW احلــــضــــور في عــــمــــلــــيـــات

التصويت. 
غــيـــر أنـه ال �ــكـن في أي حـــال من األحـــوالq حـــضــور
أكـثـر من خـمـسة (5) �ـثلـW في مـكتب الـتـصويت في آن

واحد. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIــاداIــادّة ة y :  : 121ـــجــرد اخـــتــتـــام االقـــتــراع يـــوقع جـــمــيع
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع. 

122 :  : يــتم فــوراq بــعــد اخــتــتــام االقــتــراعq فـرز اIـاداIـادّة ة 
األصوات. 

يــنــظـم الـفــرز وفــقــا ألحــكــام اIــواد من 48 إلى 52 من
هذا القانون العضوي. 

اIاداIادّة ة 123 :  : تدون نتـائج الفرز في مـحضر من ثالث
(3) نسخ مكتوب بحبر ال �حى. 

يـــصـــرح رئــيـس اIـــكـــتب عـــلـــنـــا بــالـــنـــتـــائج ويـــتـــولى
تـعـلــيـقـهــا داخل مـكـتب الــتـصـويت yــجـرد حتـريــر مـحـضـر

الفرز. 

تـــســـلم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
qؤهل قـانونـا لكل مـترشحIـمـثل اIمـطابـقتـها لألصل إلى ا

مقابل وصل باالستالم.

اIــــاداIــــادّة ة 124 :  : فـي حـــالــــة وقـــوع احــــتــــجـــاجq يــــدون هـــذا
األخير فـي احملضر اIـذكور في اIادة 163 من هذا الـقانون

العضوي.

اIــاداIــادّة ة 125 :  : تـــرسـل نـــســـخـــة من احملـــضـــرq فـــوراq إلى
اجمللس الدستوري الـذي يعلن  النتـائج النهائية في خالل

اثنتW وسبعW (72) ساعة. 

اIـاداIـادّة ة 126 :  :  يـعـلن مـنـتـخـبـا فـائـزاq اIـتـرشح احلـاصل
علـى أكثـر عـدد من األصـواتq وفـقـا لـعـدد اIـقـاعـد اIـطـلوب

شغلها. 

فـي حــالـــة تـــســاوي األصـــوات احملــصـل عــلـــيـــهــاq يـــفــوز
اIترشح األكبر سنا. 

اIــــاداIــــادّة ة 127 :  : يــــحق لـــــكـل مـــــتــــرشـح أن يـــــحــــتج عـــــلى
نـــتــــائـج االقــــتــــراع بـــتــــــقـــد¬ طــــــعن لــــدى كــــتــــابــــة ضــــبط
اIـــجــلس الـــدســتـــوري في األربع والــعــشــرين (24) ســاعــة

التي تلي إعالن النتائج. 

اIاداIادّة ة 128 :  : يبت اجمللس الـدستوري في الـطعون في
أجل ثالثة (3) أيام كاملة. 

وإذا اعـتـبــر أن الـطـعن مــؤسس �ـكــنه yـوجب قـرار
مـعـللq إمـا أن يـلـغي االنـتـخـاب احملتـج عـلـيه وإمـا أن يـعدل
محضر النتائج احملرر وأن يعلن نهائيا  الفائز الشرعي.

 فـي حــــــالـــــة إلــــــغــــــاء االنــــــتــــــخــــــاب من طــــــرف اجملــــــلس
الدسـتوريq يـنظم انـتخـاب آخر في أجل ثـمانـية (8) أيام
ابـــتــداء مـن تــاريخ تـــبــلـــيغ قـــرار اجملــلـس الــدســـتــوري إلى

الوزير اIكلف بالداخلية. 

اIاداIادّة ة 129 :  : في حالة شغـور مقعد عـضو منتخب في
مـجلس األمة بسـبب الوفاةq أو التـعيW في وظيـفة عضو
باحلـكومةq أو عـضو بـاجمللس الدسـتوريq أو االستـقالةq أو
اإلقـصاءq أو أي مـانع قـانـوني آخـرq يتـم إجراء انـتـخـابات

جزئية الستخالفه. 

اIـاداIـادّة ة 130 :  : تـنتـهي عـهـدة الـعضـو اجلـديـد في مـجلس
األمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو اIستخلف. 
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اIــاداIــادّة ة 131 :  : يـــعـــلن عن حـــالــة شـــغـــور مــقـــعـــد الــعـــضــو
اIـنتـخب في مـجـلس األمـة من قبل مـكـتب اجملـلس. ويـبلغ
الــتــصــريح بــالــشـــغــور فــورا وحــسب األشــكــال والــشــروط
الــتي حتـددهـا اإلجــراءات اIـنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع

اIعمول به.   

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اIتعـلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريةاألحكام اIتعـلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية واالستشارةواالستشارة

االنتخابية عن طريق االستفتاءاالنتخابية عن طريق االستفتاء
الفصل األولالفصل األول

األحكام اخلاصة اIتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريةاألحكام اخلاصة اIتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية

اIـاداIـادّة ة 132 :  : جتـري االنــتـخـابـات الـرئـاسـيـة في ظـرف
الــثـالثـW (30) يــــومــــا الــــســــابــــقــــة النــــقــــضــــاء مــــدة رئــــاســــة

اجلمهورية. 

اIـــــــــاداIـــــــــادّة ة 133 :  : دون االخـالل بـــــــــأحـــــــــكـــــــــام اIـــــــــادة 88 مـن
الــدســتــورq تــســتــدعـى هــيــئــة الــنــاخــبــy Wــوجب مــرســوم
رئاسي في ظـرف تسعW (90) يومـا قبل تاريخ االقتراع.

غـــيــر أنه يــخـــفض هــذا األجـل إلى ثالثــW (30) يـــومــا
في إطار تـطبيق أحـكام اIادة 88 من الدسـتور. كما يجب
إصــدار اIــرســـوم الــرئــاسي اIـــتــضــمن اســـتــدعــاء الـــهــيــئــة
االنـتــخـابــيـة في حــدود اخلـمــسـة عــشـر (15) يـومـا اIــوالـيـة
لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية. 

134 :  : يـــجــــري انـــتـــخــــاب رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة اIــاداIــادّة ة 
بـاالقــتـراع عـلـى اسم واحـد في دورين بــاألغـلــبـيــة اIـطــلـقـة

لألصوات اIعبر عنها. 

اIـاداIـادّة ة 135 :  : إذا لم يــحــرز أي مـتــرشح عــلى األغــلـبــيـة
اIـطلقة لـألصوات اIعبـر عنهـا في الدور األولq ينظم دور

ثان. 
WـتـرشـحـIال يـشـارك في هـذا الــدور الـثـاني سـوى ا
االثنW الـلذين أحرزا أكبـر عدد من األصوات خالل الدور

األول. 

اIــــاداIــــادّة ة 136 :  : يــــتـم الــــتــــصـــــريح بــــالـــــتــــرشـح لــــرئــــاســــة
اجلـمـهـورية بـإيـداع طلـب تسـجـيل لـدى اجمللس الـدسـتوري

مقابل وصل. 

يـتضـمن طـلب التـرشح اسم اIـعني ولـقـبه وتوقـيعه
ومهنته وعنوانه. 

يرفق الطلب yلف يحتوي على ما يأتي : 
 qعنيI1 - نسخة كاملة من شهادة ميالد ا

 q2 - شهادة اجلنسية اجلزائرية األصلية للمعني

3 - تــصـريح بـالــشـرف بـعـدم إحــراز اIـعـني جــنـسـيـة
 qأخرى غير اجلنسية اجلزائرية

4 - مــــــســـــتــــــخـــــرج رقم 3 مـن صـــــحـــــيــــــفـــــة الــــــســـــوابق
 qالقضائية للمعني

 q5 - صورة شمسية حديثة للمعني
 qعنيI6 - شهادة اجلنسية اجلزائرية لزوج ا

7 - شـهـادة طـبـيـة لـلـمـعـني مـسـلـمـة من طـرف أطـبـاء
 qWمحلف

 q8 - بطاقة الناخب للمعني
9 - شـهـادة تـثـبت تأديـة اخلـدمـة الـوطـنـيـة أو اإلعـفاء

 qمنها
10 - الـتوقيـعات اIنـصوص علـيها في اIادة 139 من

 qهذا القانون العضوي
11 -  تصريح اIـعني yـمتلـكاته الـعقاريـة واIنـقولة

 qداخل الوطن وخارجه
12 - شـهادة تـثـبت اIـشـاركة فـي ثورة أول نـوفـمـبر

 q1942 سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة
13 - شهادة تثـبت عدم تورط أبوي اIترشح اIولود

بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول
 q1954 نوفمبر سنة

14 - تعهد كتابي يوقعه اIترشح يتضمن ما يأتي :

 - عـــدم اســـتــــعـــمـــال اIـــكـــونـــات األســــاســـيـــة لـــلـــهـــويـــة
الــــوطـــــنـــــيـــــة فـي أبــــعـــــادهـــــا الـــــثـالثــــة  اإلسـالم والـــــعـــــروبــــة

 qواألمازيغية ألغراض حزبية
- احلـفـاظ عـلى الهـويـة الـوطنـيـة في أبـعادهـا الـثالثة
qاإلسالمية والعربية واألمازيغية والعمل على ترقيتها

- احــــــتـــــــرام مـــــــبــــــاد± أول نـــــــوفـــــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 1954
 qوجتسيدها

qــــعــــمــــول بــــهـــاIا Wاحــــتــــرام الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــ -
 qوااللتزام بها

- نـــبــــذ الـــعـــنف كـــوســـيـــلـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر و/أو الـــعـــمل
الـسـياسي والـوصـول و/أو الـبقـاء في الـسلـطـةq والتـنـديد

 qبه
- احــتـــرام احلــريــات الــفـــرديــة واجلــمــاعـــيــة واحــتــرام

 qحقوق اإلنسان
- رفـض اIـــــــمــــــارســـــــات اإلقـــــــطـــــــاعــــــيـــــــة واجلـــــــهـــــــويــــــة

 qواحملسوبية
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 qتوطيد الوحدة الوطنية -

 qاحلفاظ على السيادة الوطنية -

- الــتـمــسك بــالـد�ــقـراطــيـة فـي إطـار احــتـرام الــقـيم
 qالوطنية

 qتبني التعددية السياسية -

- احــتــرام مــبـــدأ الــتــداول عــلـى الــســلـــطــة عن طــريق
 qاالختيار احلر للشعب اجلزائري

 qاحلفاظ على سالمة التراب الوطني -

- احترام مباد± اجلمهورية. 

يــجب أن يـعــكس بـرنــامج اIــتـرشح اIــنـصـوص عــلـيه
في اIــادة 191 من هــذا الــقــانـــون الــعــضــوي مــضــمــون هــذا

التعهد الكتابي. 

137 :  : يـــقـــدم الـــتـــصـــريح بـــالـــتـــرشح فـي ظــرف اIــاداIــادّة ة 
اخلـمـسـة واألربـعW (45) يـومـا على األكـثـر اIـوالـيـة لـنـشر
اIرسوم الرئاسي اIتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية. 

يـــتم تــخـــفــيض هـــذا األجل إلى ثــمـــانــيــة (8) أيــام في
إطار تطبـيق أحكام الفـقرة األخيرة من اIادة 133 من هذا

القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 138 :  : يـفــصـل اجملـــلس الــدســتــوري فـي صـــحـة
الـتــرشيـحـات Iـنـصب رئـيـس اجلمـهـوريـة بـقـرار في أجل
أقصـاه عـشرة (10) أيـام كامـلة من تـاريخ إيـداع التـصريح

بالترشح.

يـبــلغ قـرار اجملــلس الـدســتـوري إلى اIــعـني تــلـقــائـيـا
وفور صدوره.

139 :  : فــضال عن الــشــروط احملـددة فـي اIـادة 73 اIـاداIـادّة ة 
من الـدسـتـورq وكــذا أحـكـام هـذا الـقـانــون الـعـضـويq يـجب

على اIترشح أن يقدم : 

- إمـــا قــائـــمـــة تـــتــضـــمن 600 تــوقـــيع فـــردي ألعـــضــاء
مـنـتـخـبـW في مـجالـس بلـديـة أو والئـيـة أو بـرIـانـيـة على

 qوموزعة عبر 25 والية على األقل qاألقل

- وإمــا قــائـــمــة تـــتــضــمن 60.000 تــوقــيـع فــردي عــلى
األقـل لـنــاخــبــW مـســجــلــW في الـقــائــمــةq ويـجـب أن جتـمع
عــبــر 25 واليــة عــلى األقل. ويــنــبــغي أال يــقل الــعــدد األدنى
من الـــتـــوقـــيـــعـــات اIـــطـــلـــوبـــة فـي كل واليـــة من الـــواليـــات

اIقصودة عن 1500 توقيع. 

وتـدون هـذه الـتـوقـيعـات في مـطـبـوع فـردي مـصادق
عــلـيـه لـدى ضــابط عــمــوميq وتــودع هــذه اIـطــبــوعــات لـدى
اجمللـس الدسـتوري في نـفس الوقت الـذي يودع فـيه ملف

الترشح موضوع اIادة 136 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

140 :  : ال يـــحق ألي نــــاخب مـــســـجـل في قـــائـــمـــة اIــاداIــادّة ة 
انتخابية أن �نح توقيعه إال Iترشح واحد فقط. 

يعتـبر كل تـوقيع �ـنحه الـناخب ألكـثر من مـترشح
الغـيـا ويـعـرض صاحب الـتـوقـيـعـات لـلعـقـوبـات اIـنـصوص

عليها في اIادة 225 من هذا القانون العضوي. 

�ـــــنع اســـــتـــــعـــــمــــال أمـــــاكـن الـــــعــــبـــــادة واIـــــؤســـــســــات
واإلدارات الــعـــمــومــيـــة ومــؤســســـات الــتــربـــيــة والــتـــعــلــيم
والـــتـــكــويـن مــهـــمـــا كـــان نــوعـــهـــا لـــغــرض جـــمع تـــوقـــيـــعــات

.Wالناخب

141 :  : ال يــقــبل وال يــعــتــد بــانــســحــاب اIــتــرشح اIـاداIـادّة ة 
بعد إيداع الترشيحات.

في حـــالــة وفــاة أو حــدوث مـــانع قــانـــونيq �ــنح أجل
آخر لتقـد¬ ترشيح جديدq وال �كن أن يتجاوز هذا األجل
الــشــهــر الـســابـق لــتــاريخ االقــتــراع أو اخلــمــســة عــشـر(15)

يوما في احلالة اIذكورة في اIادة 88 من الدستور. 

qوفي حـالة وفـاة متـرشح أو حـدوث مانع قـانوني له
بــعـــد نـــشــر قـــائـــمــة اIـــتـــرشــحـــW في اجلـــريـــدة الــرســـمـــيــة
لـلجمهورية اجلـزائرية الد�قـراطية الشعـبيةq يتم تأجيل

تاريخ االقتراع Iدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. 

اIاداIادّة ة 142 :  : يصرح اجملـلس الدستوري بـنتائج الدور
األول ويــعـــW عــنـــد االقــتــضـــاء اIــتـــرشــحــW (2) اIـــدعــوين

للمشاركة في الدور الثاني. 

اIــاداIــادّة  143 :  : يـــحــدد تــاريخ الــدور الـــثــاني لالقــتــراع
بـالـيـوم اخلـامس عـشـر (15) بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
Wــدة الــقــصــوى بــIعــلى أال تــتــعـــدى ا qنــتــائـج الــدور األول

الدورين األول والثاني ثالثW (30) يوما. 

�ــكن تــخـفــيض هــذا األجل إلى ثــمــانــيـة (8) أيـام في
احلالة اIنصوص عليها في اIادة 88 من الدستور. 

في حالة انسـحاب أي من اIترشحـW االثنW للدور
الـثـانيq تـسـتـمـر الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة الى غـايـة نـهـايـتـهـا

دون االعتداد بانسحاب اIترشح. 
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في حـــــالــــــة وفـــــاة أو حـــــدوث مـــــانع قـــــانـــــونـي ألي من
اIـــــتــــرشـــــحـــــW االثــــنـــــW لــــلـــــدور الـــــثــــانـيq يــــعـــــلن اجملـــــلس
الـدستـوري ضـرورة الـقيـام من جـديـد yجـمـوع الـعمـلـيات
االنتخابيـةq وفي هذه احلالة �دد اجمللس الدستوري آجال
تـــنــظــيم االنــتــخــابـــات اجلــديــدة Iــدة أقــصــاهــا ســتــون (60)

يوما. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 144 :  :  تــــــســــــجـل نــــــتـــــــائج انـــــــتــــــخــــــاب رئـــــــيس
اجلـمــهـوريـة بــكل مـكــتب تـصـويـت في مـحـضــر مـحـرر في

ثالث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة. 

اIــــاداIــــادّة ة 145 :  : يـــــعـــــلن اجملـــــلس الـــــدســــتـــــوري الـــــنــــتـــــائج
الـنـهـائيـة لالنـتـخـابات الـرئـاسـيـة في مـدة أقصـاهـا عـشرة
(10) أيــام اعـــتــبــارا مـن تــاريخ تـــســلــمه مـــحــاضــر الـــلــجــان
االنـتــخـابــيـة اIـنــصـوص عــلـيــهـا فـي اIـادتـW 151 و159 من

هذا القانون العضوي. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
االستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاءاالستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاء

اIــاداIــادّة ة 146 :  : يـــســتـــدعى الـــنــاخــبـــون yــوجـب مــرســوم
رئــــاسـي قــــبل خــــمــــســــة وأربــــعــــW (45) يـــــومـــــا من تـــــاريخ

االستفتاء. 

يــــرفـق الـــــنص اIـــــقـــــتـــــرح لالســـــتـــــفـــــتـــــاء بـــــاIـــــرســــوم
اIنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

اIـاداIـادّة ة 147 :  : تـوضع حتـت تـصــرف كل نـاخب ورقــتـان
للتـصويت مطـبوعتـان على ورق بـلونW مـختلـفW حتمل

إحداهما كلمة "نعم" واألخرى كلمة "ال". 

يــصـــاغ الـــســؤال اIـــقـــرر طــرحـه عـــلى الـــنـــاخــبـيـن
كما يأتي : 

"هل أنتم موافقونq على ... اIطروح عليكم?". 

حتـــدد اIـــمـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيـــة ألوراق الـــتـــصـــويت عن
طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 148 :  : تـخـضع عـمـلـيـات الـتـصـويت والـنـزاعات
لــلـشـروط احملــددة في اIـادتـW 157 و167 من هـذا الــقــانـون

العضوي. 

يـعلن اجملـلس الـدسـتـوري نتـائج االسـتـفـتاء في خالل
أجل أقــصــاه الـعــشـرة (10) أيــام ابـتــداء من تــاريخ اسـتالم
WادتIنـصوص علـيهـا في اIمـحاضر الـلجـان االنتخـابيـة ا

151 و159 من هذا القانون العضوي. 

الباب الرابعالباب الرابع
األحكام اخلاصة باللجان االنتخابيةاألحكام اخلاصة باللجان االنتخابية

الفصل األولالفصل األول
اللجنة االنتخابية البلديةاللجنة االنتخابية البلدية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اIـاداIـادّة ة 149 :  : تتـألف الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة الـبـلديـة من
قـاض رئـيـساq ونـائب رئـيسq ومـساعـدين اثـنـqW يعـيـنهم
WـــتـــرشـــحـــIمـــاعــــدا ا qنـــاخـــبي الــــبـــلـــديـــة Wالـــوالي من بــــ
واIـنـتــمـW إلى أحـزابـهم وأولـيـائــهم وأصـهـارهم إلى غـايـة

الدرجة الرابعة. 

يـــعـــلق الـــقـــرار اIـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW أعـــضـــاء الـــلـــجـــان
االنتخابية البلدية فورا yقر الوالية والبلديات اIعنية.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية البلديةدور اللجنة االنتخابية البلدية

اIــاداIــادّة ة 150 :  : تـــقـــوم الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديــة
اجملـــتــمــعــة yــقــر الـــبــلــديــةq وعــنــد االقـــتــضــاء yــقــر رســمي
مــعــلـوم بــإحــصــاء الــنــتــائج احملــصل عــلــيـهــا في كـل مـكــاتب
الـتصـويت عـلى مسـتوى الـبلـديـةq وتسـجيـلهـا في محـضر
WـؤهــلـIا WـمــثـلــIبــحـضــور ا qرســمي في ثالث (3)  نـسخ

 .WترشحIأو قوائم ا Wقانونا للمترشح

ال �ــــكـن بــــأي حــــال مـن األحــــوال تــــغــــيــــيـــــر الــــنــــتــــائج
اIسجلة في كل مكتب تصويت واIستندات اIلحقة بها.

يـــوقع احملـــضـــر الــبـــلــدي لـألصــوات الـــذي هـــو وثــيـــقــة
تــتـضـمن جـمـيع األصــوات من قـبل جـمـيع أعــضـاء الـلـجـنـة

االنتخابية البلدية.

تـــتـــوزع الــنـــسـخ األصـــلــيـــة الـــثالث (3) اIـــذكــورة في
الفقرة األولى أعاله كما يأتي :

- نسخة ترسل فـورا إلى رئيس اللجنة االنتخابية
الوالئـية اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 151 من هذا الـقـانون

qالعضوي

- نـسخـة يعـلقـها رئـيس اللـجنـة االنتـخابـية الـبلـدية
yــقـــر الــبـــلــديـــة الــتي جـــرت بــهـــا عــمـــلــيـــة اإلحــصـــاء الــعــام

qلألصوات وحتفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية

- نــســـخــة تـــرسل إلى الـــوالي لــتـــحــفـظ في أرشــيف
الوالية.
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qوبــالــنـســبــة النــتــخــاب اجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديـة
تــتــولى الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة الــبــلــديــة اإلحــصــاء الــبــلــدي
qـــقـــاعــدIبـــتـــوزيع ا qوتــقـــوم عـــلى هـــذا األســـاس qلـألصـــوات
طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــواد 66 و67 و68 و69 من هـــذا الــــقـــانـــون

العضوي.
تــســلم نــســخــة مــصــادقــا عـلـى مـطــابــقــتــهــا لألصل من
مـحـضـر الـلجـنـة االنـتخـابـيـة الـبلـديـة فـورا وyـقر الـلـجـنة
من قـبل رئـيـسـها إلـى اIـمثـل اIـؤهل قـانـونا لـكـل متـرشح
أو قائـمـة مـترشـحـW مـقابل وصل بـاالسـتالم. وتـدمغ هذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفــحـاتـهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبـارة

"نسخة مصادق على مطابقتها لألصل". 
وتسـلم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــضــر اIــذكــور أعالهq إلـى رئــيس الــلــجــنــة الــبــلــديــة

Iراقبة االنتخابات.
حتــدد اIـواصـفــات الـتــقـنـيــة حملـضــر اإلحـصـاء الــبـلـدي

لألصوات عن طريق التنظيم. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة االنتخابية الوالئيةاللجنة االنتخابية الوالئية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اIاداIادّة ة 151 :  : تتشـكل اللـجنـة االنتـخابـية الـوالئية من
qثالثــة (3) قـــضـــاة من بـــيــنـــهـم رئــيـس بـــرتــبـــة مـــســـتـــشــار

يعينهم وزير العدل. 

جتتمع اللجنة الوالئية yقر اجمللس القضائي. 

Wــادّة ة 152 :  : في حــالــة تــقـــســيم الــواليــة إلى دائــرتــIــاداIا
انــتـــخــابـــيـــتــW أو أكـــثــرq تـــنـــشــأ عـــلى مـــســتـــوى كل دائــرة
انــتــخـابــيــة جلــنـة انــتــخـابــيــة بـنــفس الــشـروط اIــنــصـوص

عليها في اIادة 151 أعاله.
صالحيات هـذه اللجنة هي تلك احملددة في اIادة 153

من هذا القانون العضوي. 

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية الوالئيةدور اللجنة االنتخابية الوالئية

اIاداIادّة ة 153 :  : تعاين وتركـز وجتمع اللجنـة االنتخابية
الــوالئــيــة الــنــتــائج الــنــهـائــيــة الــتي ســجــلــتــهــا وأرســلــتــهـا

اللجان االنتخابية البلدية.

qوبــالــنـســبــة النــتـخــاب اجملــالس الــشـعــبــيـة الــوالئــيـة
تقوم بتـوزيع اIقاعدq طبـقا ألحكام اIواد 66 و67 و68 و69

من هذا القانون العضوي.

154 :  : تـعتـبـر أعمـال اللـجـنة وقـراراتهـا إدارية اIاداIادّة ة 
وهي قابلة للطعن أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

اIـاداIـادّة ة 155 :  :  بـالــنـســبـة النـتــخـاب اجملــالس الــشـعــبـيـة
الـــبــلـــديــة والـــوالئــيـــةq يـــجب أن تـــنــتـــهي أشـــغــال الـــلــجـــنــة
االنــتــخــابــيـة الــوالئــيــة خالل ثــمــاني وأربــعـW (48) ســاعــة
عـلـى األكـثــرq ابــتـداء من ســاعــة اخـتــتــام االقـتــراع. وتــعـلن
هـــذه الــلــجـــنــة الـــنــتـــائج وفق اIــادة 165 من هــذا الـــقــانــون

العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 156 :  : بــــالـــنــــســــبـــة النــــتــــخـــاب أعــــضـــاء اجملــــلس
الـــشـــعـــبـي الـــوطـــنيq يـــجـب أن تـــنـــتـــهي أشـــغـــال الـــلـــجـــنـــة
Wاالنتخابية الـوالئية أو الدائرة االنتخابية خالل االثنت
والـســبــعـW (72) ســـاعــة اIــوالــيـــة الخــتــتــام االقـــتــراع عــلى
األكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط  اجمللس الدستوري.

qـادّة ة 157 :  : بـالــنـسـبـة النـتـخــاب رئـيس اجلـمـهـوريـةIـاداIا
تكلف اللجنة االنـتخابية الوالئية بـجمع نتائج البلديات
الـــتـــابــعـــة لـــلــواليـــةq والـــقــيـــام بـــاإلحـــصــاء الـــعـــام لألصــوات

ومعاينة النتائج النتخاب رئيس اجلمهورية.

Wيـــجب أن تـــنـــتــهـي أشـــغــال الـــلـــجـــنـــة خالل االثـــنـــتــ
والـســبــعـW (72) ســـاعــة اIــوالــيـــة الخــتــتــام االقـــتــراع عــلى
األكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط اجمللس الدستوري.

تــســلم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
qقـر اللـجنةyمحـضر الـلجنـة االنتـخابـية الـوالئية فـورا و
إلـى اIـــمـــثـل اIـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــاالســتالم. وتــدمغ هــذه الــنـســخــة عــلى جــمـيـع صـفــحــاتــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

لألصل". 

وتسـلم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــضــر اIــذكــور أعالهq إلى رئــيس الــلــجــنــة الــوالئــيـة

Iراقبة االنتخابات.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصليةاللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية

158 :  : تــنــشــأ جلــان انــتــخــابــيــة دبــلــومــاســيـة أو اIـاداIـادّة ة 
qقـنـصـلـيـة يـحــدد عـددهـا وتـشـكـيـلـتـهــا عن طـريق الـتـنـظـيم
إلحـــصـــاء الـــنــتـــائـج احملـــصل عـــلـــيـــهــا فـي مـــجـــمــوع مـــكـــاتب
الــــتـــصـــويـت في الـــدوائــــر االنـــتـــخــــابـــيـــة الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة

والقنصلية. 
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القسم الرابعالقسم الرابع
اللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارجاللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارج

اIـاداIـادّة ة 159 :  :  تــنـشــأ جلــنـة انــتــخـابــيـة لــلــمـقــيــمـW في
اخلـارج مكونة بـنفس الشروط اIـنصوص علـيها في اIادة
151 أعالهq قـصد جـمع النـتائج الـنهـائيـة اIسـجلـة من قبل

جميع جلان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعW أعـضاء هذه اللجنـة yوظفW اثنW (2) يتم
تـعيـينـهمـا بـقرار مـشتـرك بW الـوزير اIـكـلف بالـداخلـية

والوزير اIكلف بالشؤون اخلارجية.
جتــتـمع الــلـجـنــة االنـتــخـابـيــة لـلـمــقـيــمـW في اخلـارج

yجلس قضاء اجلزائر.
 يـــــجــــب أن تـــــنـــــــتـــــهي أشــــــــغـــــال الــــــلـــــجـــــــنــــــة خــالل
االثـنـتــW والـسبــعW (72) ساعــة اIــوالـيـة لالقـتـراع على
األكــثــر وتــدون في مـــحــاضــر من ثالث  (3) نــسـخ. و تـودع
مـــحــاضـــرهــا فـــورا في ظـــرف مــخـــتــوم لـــدى أمــانـــة  ضــبط

qاجمللس الدستوري
حتـــفظ نـــســـخـــة مـن مـــحـــضـــر جتـــمـــيع الـــنـــتـــائج لـــدى
اللـجـنة االنـتـخابـيـة الوالئـيـة أو جلنـة الـدائرة االنـتـخابـية
أو لـدى اللـجـنة االنـتـخابـيـة لـلمـقـيمـW في اخلـارجq حسب

qاحلالة
تـرسل نـسـخـة من نـفس احملـضـر إلـى الوزيـر اIـكـلف

بالداخلية. 
تــســلم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
qفي اخلـارج فورا Wمـحضـر الـلـجـنـة االنتـخـابـيـة لـلمـقـيـمـ
وyقـر الـلـجـنـة إلى اIـمـثل اIـؤهل قـانـونـا لـكل مـترشح أو
قــائــمــة مــتــرشــحــW مــقــابل وصل بــاالســتالم. وتــدمـغ هـذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفــحـاتـهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبـارة

"نسخة مصادق على مطابقتها لألصل". 
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملضر اIذكور فـورا إلى رئيس اللجنة الـوطنية Iراقبة

االنتخابات. 

الباب اخلامسالباب اخلامس
األحكـام اIتـعلـقة yـراقبـة عمـليـات التـصويت واIـنازعاتاألحكـام اIتـعلـقة yـراقبـة عمـليـات التـصويت واIـنازعات

االنتخابيةاالنتخابية
الفصل األولالفصل األول

مــســؤولــيــة  األعــوان اIــكــلــفـــW بــالــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــةمــســؤولــيــة  األعــوان اIــكــلــفـــW بــالــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة
وحيادهموحيادهم

اIــاداIــادّة ة 160 :  : جتــري االســتــشـــارات االنــتــخـــابــيــة حتت
مــســؤولـيــة اإلدارة الـتي يــلـتــزم أعــوانـهــا الـتــزامـا صــارمـا

.WترشحIباحلياد إزاء األحزاب السياسية وا

يــجب أن تـتم دراســة مــلـفــات الـتــرشح لالنــتـخــابـات
في ظـل االحتـرام الـصـارم ألحـكـام هذا الــقـانـون الــعـضوي
ال ســـيـــمـــا تـــلك اIـــتـــعـــلــقـــة بـــالـــوثـــائق اIـــكـــونـــة لـــلـــمـــلـــفــات
واIـطلـوبـة قانـونـا واحتـرام األحـكام اIـتـعلـقـة بحـاالت عدم

القابلية لالنتخاب. 

يـجـب عـلى كل عـون مـكـلف بـالــعـمـلـيـات االنـتـخـابـيـة
أن �ــــتـــــنع عـن كل ســـــلــــوك أو مـــــوقف أو عـــــمل مـن شــــأنه

اإلساءة إلى نزاهة االقتراع ومصداقيته. 

�ــنع اســتــعـمــال أمالك أو وســائل اإلدارة أو األمالك
الـعــمــومــيـة لــفــائـدة حــزب ســيــاسي أو مـتــرشح أو قــائــمـة

.Wمترشح

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اIتعلقة yراقبة العمليات االنتخابيةاألحكام اIتعلقة yراقبة العمليات االنتخابية

اIـــــاداIـــــادّة ة 161 :  : يــــــكـــــون أعــــــضـــــاء مــــــكـــــتـب الـــــتــــــصـــــويت
مــســؤولــW عـن جــمــيع الــعـــمــلــيــات اIــســنـــدة إلــيــهمq وفــقــا

ألحكام هذا القانون العضوي.

�ـكن اIــتـرشـحــy qWـبـادرة مـنــهمq حـضـور عــمـلـيـات
التصويت والفرز أو تعيW من �ثلهمq وذلك في حدود :

 qثل واحد في كل مركز تصويت� - 

- �ثل واحد في كل مكتب تصويت. 

ال �ــكن في أي حـــال من األحــوالq حــضـــور أكــثــر من
خمسة (5) �ثلW في مكتب التصويت في آن واحد.

162 :  : في حـــالــــة وجـــود أكــــثـــر من خــــمـــســـة (5) اIــاداIــادّة ة 
WــمــثــلـIا Wيــتم تــعــيــ qWأو قــوائم مــتــرشــحـ Wمــتــرشــحــ
بـالتوافق بW اIتـرشحW أو �ثـليهم اIؤهـلW قانوناq أو
إن تـــعـــذر ذلـك عن طـــريـق الـــقـــرعـــة فـي إطـــار اIـــشـــاورات

اخملصصة لهذا الغرض.

يــــــجــب أن يــــــضـــــــمـن هـــــــذا الــــــتــــــعـــــــيــــــW تـــــــمـــــــثـــــــيال
لــلــمــتـــرشـــحـــW أو قــــوائم اIــتـــرشــحــW يــشــمل مــجــمــوع
مكاتب التـصويتq وال �كن أن يتـرتب عليه بأي حال من
األحــوال تـعــيــW أكــثــر من خــمــسـة (5) �ــثـلــW في مــكـتب
تصـويت وأن ال يـكون Iـتـرشح أو قائـمـة متـرشـحW أكـثر

من �ثل واحد في مكتب التصويت. 

Wيـتم تـعـيـ qـتـنـقـلـةIـكـاتب الـتـصـويت اI وبـالـنـسـبـة
اIمثـلW منq ومن بـqW اIمثـلW اخلمـسة اIـؤهلW قـانونا
وفـــقــا لــهــذه اIـــادة حلــضــور عــمـــلــيــات الــتـــصــويت والــفــرز

.Wبصفة مالحظ
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اIــــاداIــــادّة ة 163 :  :  يــــحـق لـــكـل مــــتــــرشح أو �ــــثــــله اIــــؤهل
قـانـونـاq في نــطـاق دائـرته االنـتـخـابــيـةq أن يـراقب جـمـيع
عمـليـات الـتصـويتq وفـرز األوراقq وتعـداد األصوات في
جـــمـــيع الــقـــاعـــات الــتي جتـــري بـــهــا هـــذه الــعـــمــلـــيــاتq وأن
يـسـجل في احملـضــر كل اIالحـظـات أو اIـنــازعـات اIـتـعـلـقـة

بسير العمليات. 

اIـاداIـادّة ة 164 :  : يـودع كل مـتـرشح لـدى اIـصـالح اخملـتـصة
في الـوالية قـائمـة األشخـاص الذين يـؤهلـهمq طبـقا ألحـكام
اIــــواد 161 و162 و163 أعـالهq خالل الـــعــــشـــرين (20) يـــومـــا

الكاملة قبل تاريخ االقتراع. 

يــجب أن تـتـضـمن هــذه الـقـائـمـة كل عــنـاصـر الـهـويـة
بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــشـــخص اIــــؤهلq والــــتي �ـــكـن كل ســــلـــطـــة
مـخـتـصـة أن تـطـلـبـهـا وال سـيـمـا أعـضـاء مـكتـب الـتصـويت
ومـــســـؤول مــــركـــز الـــتــــصـــويت الــــذي وجـــهت لـه نـــسخ من

القوائم اIودعة. 

كـمـا �ـكن تـقـد¬ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـام قـبل يــوم االقـتـراع وبـنــفس الـشـروط لــلـتـعـويض في

حالة غياب اIراقبW في مكتب أو مراكز التصويت.

الفصل الثالثالفصل الثالث
األحكام اIتعلقة باIنازعات االنتخابيةاألحكام اIتعلقة باIنازعات االنتخابية

165 :  : بــــالـــنـــســـبــــة النـــتـــخـــاب أعــــضـــاء اجملـــالس اIــاداIــادّة ة 
الــــشــــعـــبــــيــــة الــــبــــلـــديــــة والــــوالئــــيـــةq لــــكـل نـــاخـب احلق في
االعــــتــــراض عــــلى صــــحــــة عــــمـــلــــيــــات الــــتــــصـــويـت بــــإيـــداع

احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.

يـدون هـذا االحـتـجـاج في مـحـضـر مـكتـب الـتصـويت
الــذي عــبــر فــيـه الــنــاخب عن صــوته ويــرسل إلـى الــلــجــنـة

االنتخابية الوالئية.

تـبت الـلجـنـة االنتـخـابيـة الـوالئيـة في االحـتجـاجات
اIـقدمـة لهـا وتـصدر قـراراتهـا في أجل أقـصاه عـشرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ استالمها االحتجاج.

�ـــكن أن تـــكــون قـــرارات الـــلــجـــنـــة مـــحل طـــعن أمــام
احملكمة اإلدارية اخملتصة إقليميا. 

اIاداIادّة ة 166 :  : لـكل مترشح لالنـتخابـات التشـريعية أو
حـــزب ســيـــاسي مــشـــارك في هــذه االنـــتــخـــابــاتq احلق في
االعتراض على صحـة عمليات التصويت بتقد¬ طلب في
شــكل عــريـــضــة عــاديـــة يــودعــهــا لـــدى كــتــابــة ضـــبط اجملــلس
الدسـتـوري خالل الـثـمـاني واألربـعW (48) سـاعـة اIـوالـية

إلعالن النتائج. 

يشعر اجملـلس الدستوري النـائب الذي اعترض على
انـتــخــابه لــيـقــدم مالحــظـات كــتــابـيــة خالل أجل أربــعـة (4)

أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. 

يــفــصل اجملــلس الــدســتـوري بــعــد انــقــضــاء هـذا األجل
فـي الــــطـــــعن خـالل ثالثــــة (3) أيــــام. وإذا تـــبــــW أن الــــطـــعن
يـستـند إلـى أساس فـإنه �كـنه أن يـصدر قـرارا معـلال إما
بـإلغـاء االنـتخـاب اIـتـنازع فـيه أو بـإعادة صـيـاغة مـحـضر

النتائج اIعد وإعالن اIترشح اIنتخب قانونا. 

يبلغ القـرار إلى الوزير اIكلف بالداخلية وكذا إلى
رئيس اجمللس الشعبي الوطني. 

اIــــاداIــــادّة ة 167 :  : يــــحـق لــــكـل مــــتــــرشح أو �ـــــثــــله اIــــؤهل
قـانـونـا في حـالة االنـتـخـابـات الـرئـاسـيةq وألي نـاخبq في
حـالـة االستـفـتاءq أن يـطـعن في صحـة عـملـيـات التـصويت
بــــــإدراج احـــــتــــــجـــــاجـه في احملــــــضـــــر اIــــــوجـــــود فـي مـــــكــــــتب

التصويت. 

يــخــطــر اجملــلس الــدســـتــوري فــورا بــواســطــة الــبــرق
بهذا االحتجاج. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب السادسالباب السادس

آليات اإلشراف واIراقبةآليات اإلشراف واIراقبة

الفصل األولالفصل األول

اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخاباتاللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات

اIــــاداIــــادّة ة 168 :  : حتـــــدث جلــــنـــــة وطــــنــــيـــــة لإلشـــــراف عــــلى
االنـتـخـابـات تــتـشـكل حـصــريـا من قـضـاة  يـعــيـنـهم رئـيس

اجلمهورية. ويتم وضعها yناسبة كل اقتراع. 

�ـكن الــلـجـنـة الــوطـنـيــة لإلشـراف عـلى االنــتـخـابـات
تـبادل اIـعلـومات اIـتعـلقـة بتـنظـيم  االنتـخابـات وسيـرها
مع الـلجنة الوطنـية Iراقبة االنـتخابات اIنـصوص عليها
فـي اIـــادة 171 أدنــــاهq و يــــجب عــــلــــيــــهــــا عــــدم الــــتــــدخل في

صالحيتها.

اIاداIادّة ة 169 :  : تمـارس اللـجنـة الوطـنية لـإلشراف على
االنـــتــــخـــابـــات فـي إطـــار احــــتـــرام الـــدســــتـــور والـــتــــشـــريع
اIـــعـــمـــول بهq مـــهـــمـــة االشـــراف عـــلى تـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام هـــذا
الـــقــانـــون الــعـــضــوي من تـــاريخ ايــداع الـــتــرشــيـــحــات إلى

نهاية العملية االنتخابية.
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اIاداIادّة ة 170 :  : تضـطلع الـلجنـة الوطـنيـة لإلشراف على
االنتخابات yا يأتي :

- الــنـظــر في كل جتــاوز �س مـصــداقـيــة  وشـفــافـيـة
qالعملية االنتخابية

qالنظر في كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي -
- الــنـظـر في الــقـضـايـا الـتـي حتـيـلـهــا عـلـيـهــا الـلـجـنـة

الوطنية Iراقبة االنتخابات.

يـــحــدد تـــنــظـــيم  هـــذه الـــلــجـــنــة وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتاللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

اIاداIادّة ة 171 :  : حتدث جلـنة وطـنية Iـراقبـة االنتـخابات.
ويـتـم وضـعـهـا yـنـاسـبـة كل اقـتـراعq وتـكـلف بـالـسـهـر عـلى
وضع حـيز التنفـيذ اجلهاز القـانوني والتنظـيمي اIعمول

به الذي يحكم االنتخابات.

172 :  : تـــتـــشـــكـل الـــلـــجـــنــــة الـــوطـــنـــيــــة Iـــراقـــبـــة اIــاداIــادّة ة 
االنتخابات �ا يلي :

Wأمانة دائمة تـتشكل من الكفاءات الوطنية وتع -
qعن طريق التنظيم

- �ـــــثـــــلـــــو األحــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة اIــــــشـــــاركـــــة في
qاالنتخابات

- �ــثـلــو اIـتــرشـحــW األحـرار يــخـتــارون عن طـريق
القرعة من قبل اIترشحW اآلخرين.

يــتـم وضع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبــة االنــتــخــابـات
yناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.

اIــاداIــادّة ة 173 :  : تـــســتـــفــيـــد الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة
االنــتـخــابــات من الــتـســهــيالت الالزمــة الــتي تـمــكــنــهـا من
�ـارســة مـهـامـهـا كـامـلــة في مـجـال مـراقـبــة كل الـعـمـلـيـات
qسـجلـة في إطار اجلـهاز الـتنـظيـمي للـمسـار االنتـخابيIا
أثـــنـــاء كل مــرحـــلــة مـن مــراحـل حتــضـــيــر هـــذه الــعـــمــلـــيــات

وسيرها.

القسم األولالقسم األول
صالحيات اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتصالحيات اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

174 :  : تـــمـــارس الـــلــــجـــنـــة الـــوطـــنــــيـــة Iـــراقـــبـــة اIــاداIــادّة ة 
االنـتخابات في ظل احـترام الدسـتور والتشـريع اIعمول
به مـهـمــة مـراقـبـة الــعـمـلـيــات االنـتـخـابــيـة وحـيـاد األعـوان

اIكلفW بهذه العمليات.

اIــــاداIــــادّة ة 175 :  : تــــفـــوض الــــلــــجـــنــــة الــــوطـــنــــيــــة Iـــراقــــبـــة
االنــتــخـــابــات أعــضـــاء لــلــقـــيــام بــزيـــارات مــيــدانـــيــة قــصــد
معـايـنة تـطـابق العـمـليـات االنـتخـابيـة مع أحـكـام القـانون

للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عـمـليـات مـراجـعـة الـقوائـم االنتـخـابـيـة جتري
طـبـقـا لألحـكـام القـانـونـيـةq ال سيـمـا فـيـمـا يتـعـلق بـاحـترام
فــتــرات اإللـصــاق واحلق في االحــتــجـاج والــطــعن وتـنــفــيـذ

qرفوعةIالقرارات القضائية في حالة قبول الطعون ا
2 - أن كل التـرتيـبات قـد اتـخذت من أجل الـتسـليم
في اآلجال احملددة لنسخـة من القائمة االنتخـابية البلدية
WــتـرشــحـIلـكـل �ـثل مـن �ـثــلي األحــزاب الـســيــاسـيــة وا

qقانونا WؤهلIا qفي االنتخابات WشاركIاألحرار ا
Wواإلضـــافـــيـــ W3 - أن قـــائـــمـــة األعـــضــــاء األســـاســـيـــ
Iــكـتب الـتــصـويت قــد عـلـقـت yـقـرات الــواليـة والـبــلـديـات

qكاتب التصويت يوم االقتراعy وكذا
4 - أن كل الـترتـيـبـات قـد اتـخـذت لتـسـلـيم الـقـائـمة
اIذكـورة أعالهI qـمـثلي األحـزاب الـسيـاسـية الـذين قـدموا
مـــتــرشـــحــا لالنـــتــخـــابــات وإلى اIـــتــرشـــحــW األحــرار وأن

qتكون الطعون احملتملة قد ¨ التكفل بها فعال
5 - أن أوراق الـــــــتــــــصـــــــويت قـــــــد وضــــــعـت yــــــكـــــــاتب
التصـويت طبقـا لنظـام الترتيب اIـتفق علـيه  بW �ثلي
قوائم اIـتـرشحـW وأن مـكاتب الـتـصويت مـزودة بـالعـتاد
والــوثــائق االنــتــخـابــيــة الــضــروريــةq ال ســيــمــا بــصـنــاديق

qشفافة وعوازل بعدد كاف
6 - أن مــلــفــات اIــتـرشــحــW لالنــتــخــابــات هي مــحل
معاجلة دقيقة طبقا لألحكام اIتعلقة  بالشروط القانونية

اIطلوبة.
7 - أن كل الـــــــهـــــــيــــــاكـل اIـــــــعــــــيـــــــنـــــــة من قـــــــبل اإلدارة
الحـــتــضـــان جتــمـــعــات احلــمـــلــة االنـــتــخـــابــيــة وكـــذا األمــاكن
اخملـــصــصـــة إلشــهـــار اIـــتــرشـــحــW قـــد ¨ تــوزيـــعــهـــاq طــبـــقــا
لــلـــقــرارات احملـــددة من قـــبل الـــلــجـــنــة الـــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة

qاالنتخابات
8 - أن كـل الــــتــــرتــــيـــــبــــات قــــد اتــــخــــذت مـن قــــبل كل
األطــراف اIــعــنــيـة (اإلدارة احملــلــيــة واألحــزاب الــســيــاســيـة
و�ـــثـــلـي اIـــتـــرشـــحـــW) لــــتـــمـــكـــW األحـــزاب الــــســـيـــاســـيـــة
واIــتـرشــحــW من تــعــيـW �ــثــلــيــهم عـلـى مـســتــوى مــراكـز

qومكاتب التصويت
W9 - أن كل الـــتــرتـــيـــبــات قـــد اتـــخــذت قـــصـــد تــمـــكــ
�ـثـلي اIتـرشـحـW من حضـور عـملـيـات تصـويت اIـكاتب
اIــتــنـــقــلــة إلى غــايـــة نــهــايــة الـــعــمــلــيــة وااللـــتــحــاق yــركــز
تـــصــــويت اإلحلــــاق واIــــســــاهــــمـــة فـي حـــراســــة الــــصــــنـــدوق
qوالوثائق االنتخابية إلى غاية االنتهاء من عملية الفرز
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10 - أن أعــضـاء الــلـجــان االنـتــخـابــيـة الــبـلــديـة قـد ¨

تــــعــــيـــيــــنـــهم طــــبـــقــــا ألحـــكــــام اIـــادة 149 من هـــذا الــــقـــانـــون
qالعضوي

11 - أن الــفــرز عــلــنـي و¨ إجــراؤه من قــبل فــارزين

 qطبقا للقانون Wمعين
12 - أن الــتـسـلـيـم لـكل �ـثل مــؤهل قـانـونـا لــنـسـخـة

مــطـــابــقــة لـألصل من مــحـــضــر الــفـــرز ومــحــضـــر اإلحــصــاء
الـبـلـدي لألصــوات وكـذا مـحـضـر جتـمـيع الـنـتـائج وأن هـذا
الــتـســلــيم يـتـم تـلــقـائــيــا yـجــرد حتـريــر  احملــاضـر اIــذكـورة

qوإمضائها
13 - أن الـــتــرتـــيــبـــات الالزمــة قـــد اتــخـــذت من قــبل

رؤسـاء مكـاتـب الـتصـويـت قصـد تـمـكـW  كل مـنـتـخب من
تسجيل احتجاجاته yحضر الفرز.

اIـاداIـادّة ة 176 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مــؤهــلــة إلخــطــار الــهــيــئــات الــرســمــيــة اIــكــلــفــة بــتــســيــيــر
العمليات االنـتخابية بكل مالحظة أو تقصير أو نقص أو
جتـاوز يــتم مـعــايـنـتـه في تـنــظـيم الــعـمـلــيـات االنــتـخــابـيـة

وسيرها.
ويتـعW على الـهيئـات الرسمـية التي يـتم إخطارها
بـــذلـك أن تــــتـــصــــرف بــــســـرعــــة وفـي أقـــرب اآلجــــال قــــصـــد
qالحظ وتــعـلم الـلــجـنـة الــوطـنـيـة كــتـابـيـاIتـصـحــيح اخلـلل ا

بالتدابير واIساعي التي شرع فيها.

اIـاداIـادّة ة 177 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مؤهلة في ظل احترام اآلجال القانونيةq لطلب واستالم :
1 - كل الــــــوثــــــائق واIــــــعـــــلــــــومــــــات من اIــــــؤســــــســـــات
الـرسـمـيـة اIـكـلـفـة بــتـسـيـيـر الـعـمـلـيـات االنـتـخـابـيـة قـصـد
إعـداد تـقـيـيـم عـام حـول الـعـمـلـيـات اIـذكـورة في اIـادة 175

أعاله. 
2 - كـل عــريـضــة يــرغـب أي حــزب سـيــاسـي مــشـارك
في االنـتــخـابـات وكل مـتـرشح أو كل نــاخب في تـسـلـيـمـهـا
له وأن تــقــوم في حـدود الــقــانــون بــكل مـســعى مــفــيــد لـدى

السلطات اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 178 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مـؤهـلــة السـتالم نـسـخ الـطـعـون احملــتـمـلــة لـلـمــتـرشـحـW أو
األحزاب الـسـيـاسـيـة اIـشـاركـة في االنـتـخـابـاتq أثنـاء كل
الـفـتــرة الـتي تـســبق احلـمـلــة االنـتـخــابـيـة وخاللــهـا وأثـنـاء

سير عملية االقتراع.
qبـأي حــال من األحـوال qويـجب عــلـيــهـا  عــدم الـتــدخل
في صـالحــــــيـــــات الــــــلـــــجــــــنــــــة الـــــوطــــــنــــــيـــــة لـإلشـــــراف عــــــلى

االنتخابات اIنصوص عليها في اIادة 168 أعاله.

اIــاداIــادّة ة 179 :  : تـــســتـــفــيـــد الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة
االنــتــخـــابــاتq في إطــار �ـــارســة مــهـــامــهــا من اســـتــعــمــال
وسـائل اإلعالم الـعمـومـية الـتي يـتعـW عـليـهـا تقـد¬ الدعم
لها. ولهـذا الغرضq تخطر وسائل اإلعالم من  قبل رئيس

اللجنة .

اIاداIادّة ة 180 :  :  تتـداول اللـجنة الـوطنـية حـول التوزيع
Wـنــصف جملــال اســتـعــمــال وسـائل اإلعـالم الـعــمــومـيــة بـIا

اIترشحqW طبقا لهذا القانون العضوي.
وفـي هـذا اإلطـارq تسـهـر اللجـنة الوطـنـية Iـراقبة
االنــــتــــخـــــابــــات عـــــلى مـــــســــاهــــمـــــة األحــــزاب الـــــســــيـــــاســــيــــة
واIـتـرشـحـW في حـسن سـيـر احلـمـلـة االنـتـخـابـية وتـرسل
مالحـــظــــاتـــهـــا احملـــتــــمـــلـــة إلى كـل حـــزب ســـيــــاسي وإلى كل
مـتـرشح تـصــدر عـنه مـبـالـغــات أو جتـاوزات أو مـخـالـفـات
qــا في ذلكy وتــقــرر بـهــذه الــصـفــة كل إجــراء تـراه مــفــيـدا
وعــــنـــد االقـــتــــضـــاءq إخــــطـــار الـــهــــيـــئـــة اخملــــتـــصـــة  مــــدعـــمـــة

yداوالتها.

اIـــــاداIـــــادّة ة 181 :  : تـــــعـــــد الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة Iـــــراقـــــبــــة
االنــتــخــابـــات وتــنــشــر تــقـــاريــر مــرحــلــيـــة وتــقــريــرا عــامــا

تقييميا يتعلق بتنظيم االنتخابات وسيرها.
يــحــدد الـنــظــام الــداخــلي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبـة
االنتـخـابات كـيـفيـات إعـداد التـقـارير اIـرحـليـة والـتقـرير

العام واIصادقة عليها ونشرها.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتتنظيم اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

اIــــاداIــــادّة ة 182 :  : تـــتــــوفـــر الــــلـــجــــنـــة الــــوطـــنــــيـــة Iــــراقـــبـــة
االنتخابات على األجهزة اآلتية  :

qوتنتخبه اجلمعية العامة qالرئيس -
qاجلمعية العامة -

qـــكـــتب ويـــتـــكـــون من خـــمـــســة (5) نـــواب رئــيسIا -
qتنتخبهم اجلمعية العامة

qالـفروع احملليـة على مسـتوى الواليات والـبلديات -
وتعW أعضاءها اللجنة الوطنية اIذكورة أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 183 :  : تـــتــــوفـــر الــــلـــجــــنـــة الــــوطـــنــــيـــة Iــــراقـــبـــة
االنـــتـــخــــابـــات عـــلى جلـــان والئـــيــــة وجلـــان بـــلـــديـــة Iـــراقـــبـــة
االنتـخابات عـلى مستـوى الواليات وكل الـبلديـاتq تكلف
yـــمــارســـة صالحـــيــات الـــهــيـــئـــة الــوطـــنــيـــة عـــبــر دوائـــرهــا

اإلقليمية.
يــحـدد تــنــظــيم الــلـجــان اIــذكــورة في الــفــقـرة األولى

أعالهy qوجب النظام الداخلي للجنة الوطنية.
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اIــــاداIــــادّة ة 184 :  : تــــتـــشــــكل الــــلــــجـــنــــة الـــوالئــــيــــة Iـــراقــــبـــة
االنـــتــــخـــابـــات من �ــــثل عن كـل حـــزب ســـيـــاسـي مـــعـــتـــمـــد
يـشارك في االنـتخـابات وقـدم قائـمة مـترشـحW بـالوالية
Wومـن  �ـــثل مــــؤهل قــــانـــونــــا عن كل قــــائـــمــــة مـــتــــرشـــحـــ

أحرار.

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

اIــــاداIــــادّة ة 185 :  : تــــتـــشــــكل الــــلــــجـــنــــة الــــبـــلــــديــــة Iـــراقــــبـــة
االنـــتــــخـــابـــات من �ــــثل عن كـل حـــزب ســـيـــاسـي مـــعـــتـــمـــد
يشـارك في االنتخابـات وقدم قائـمة مترشـحW بالـبلدية
Wـعنية ومن �ـثل مؤهل قانونـا عن كل قائمة مـترشحIا

أحرار.  

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

القسم الثالثالقسم الثالث
وسائل سير اللجنة الوطنيةوسائل سير اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتIراقبة االنتخابات

اIـاداIـادّة  186 :  : يــكـون مــقـر الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبـة
االنـتخـابـات باجلـزائر الـعاصـمة. وتـزود yـيزانـية تـسيـير

حتدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  187 :  : تــســتــفــيـــد الــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبــة
االنـتــخـابــات من الــدعم الـلــوجـيــسـتـي من قـبل الــسـلــطـات
العـمـومـيـة قصـد أداء مـهـامـهـا. وال يحـصل �ـثـلـو األحزاب

واIترشحون على تعويضات.

الباب السابعالباب السابع
احلملة االنتخابية واألحكام اIاليةاحلملة االنتخابية واألحكام اIالية

الفصل األولالفصل األول
احلملة االنتخابيةاحلملة االنتخابية

اIـاداIـادّة ة 188 :  : بــاسـتـثـنـاء احلـالـتـW اIــنـصـوص عـلـيـهـمـا
في اIـــادتـــW 88 و89 مـن الـــــــدســــــتـــــــورq تـــــــكــــــون احلـــــــمـــــــلــــــة
االنتـخـابيـة مـفتـوحـة قبل خـمـسة وعـشرين (25) يـوما من
يـــوم االقـــتـــراعq وتــــنـــتـــهي قـــبل ثالثـــة (3) أيـــام من تـــاريخ

االقتراع.

وإذا أجــــــــري دور ثـــــــان لـالقــــــــتــــــــراعq فـــــــإن احلــــــــمــــــــلـــــــة
االنــتـخــابــيـة الــتي يــقـوم بــهـا اIــتــرشـحــون لــلـدور الــثـاني
تـــفـــتح قــــبل اثـــني عـــشـــر (12) يـــومـــا من تـــاريـخ االقـــتــراع

وتنتهي قبل يومW (2) من تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 189 :  : ال �ــكن أيــا كــان مـهــمـا كـانـت الـوســيـلة
وبـــــأي شـــــكل كـــــانq أن يــــقـــــوم بــــاحلــــمــــلــــة خــــارج الــــفــــتـــرة
اIنصوص عليها في اIادة 188 من هذا القانون العضوي.

اIــاداIــادّة ة 190 :  : �ــنع اســـتــعــمــال الــلــغـــات األجــنــبــيــة في
احلملة االنتخابية. 

اIــــاداIــــادّة ة 191 :  : يــــجب أن يـــــصــــحـب كل إيــــداع تـــــرشــــيح
WــتـــرشــحــIعــلـى ا Wبـــالــبـــرنــامج االنـــتــخـــابي الــذي يـــتــعـــ

احترامه أثناء احلملة االنتخابية. 

يــــــكـــــون لـــــكـل مـــــتـــــرشـح لالنـــــتـــــخــــــابـــــات احملـــــلـــــيـــــة أو
qWالـتشريعية أو الـرئاسية قصـد تقد¬ برنامـجه للناخب
مــــجــــال عــــادل في وســــائـل اإلعالم الــــتــــلــــفــــزيــــة واإلذاعــــيــــة

الوطنية واحمللية. 

تــكــون مـــدة احلــصص اIـــمــنــوحـــة مــتــســـاويــة بــW كل
متـرشح وآخر لالنتخـابات الرئـاسيةq وتخـتلف بالـنسبة
إلى االنـتـخـابــات احملـلـيـة والـتــشـريـعـيـة تـبــعـا ألهـمـيـة عـدد
اIـتـرشـحـW الـذين يـرشــحـهم حـزب سـيـاسي أو مـجـمـوعـة

أحزاب سياسية. 

يــسـتـفـيــد اIـتـرشــحـون األحـرارq اIــتـكـتــلـون yـبـادرة
مـنــهمq نــفس الــتـرتــيــبـات الــواردة في هــذه اIــادة وحـسب

الشروط نفسها. 

تـسـتـفيـد األحــزاب الـسـيــاسـيـة الـتـي تـقـوم بـاحلـمـلة
االنتخابيـة في إطار االستشارات االستفتائية من مجال

عادل في وسائل اإلعالم العمومية.

حتــدد كـيـفــيـات وإجـراءات اســتـعـمــال وسـائل اإلعالم
العمومية وفقا للقانون والتنظيم اIعمول بهما. 

وحتـدد كــيـفــيـات اإلشـهــار األخـرى لــلـتــرشـيــحـات عن
طريق التنظيم. 

اIــــاداIــــادّة ة 192 :  : تــــنــــظم  الــــتـــــجــــمــــعــــات واالجــــتــــمــــاعــــات
االنتـخابـية طـبقا ألحـكام قـانون الـتجـمعـات والتـظاهرات

العمومية. 

اIاداIادّة ة 193 :  : �نع طـيـلة احلـملـة االنـتخـابيـة اسـتعـمال
أي طريقة إشهارية جتارية لغرض الدعاية االنتخابية. 

اIـاداIـادّة ة 194 :  : �ــنع نــشـر وبث ســبـر اآلراء واســتـطالع
نــــوايــــا الـــــنــــاخـــــبــــW في الـــــتــــصـــــويت وقـــــيــــاس شــــعـــــبــــيــــة
اIتـرشحـW قبل اثـنتـW وسبـعW (72) ساعـة وخمـسة (5)
أيــام بـــالــنـــســبـــة لــلـــجــالــيـــة اIــقـــيــمـــة بــاخلـــارجq من تــاريخ

االقتراع.

195 :  : تــــخـــصـص داخل الــــدوائـــر االنــــتـــخــــابـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
أمـاكن عــمـومــيـة إللــصــاق الـتــرشـيــحـات تــوزع مـســاحـتــهـا

بالتساوي. 



20  صفر   عام     صفر   عام   1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول34
14  يناير   سنة     يناير   سنة   2012 م م

�ـــــنـع اســـــتــــعـــــمـــــال أي شـــــكـل آخــــر لـإلشـــــهـــــار خــــارج
اIساحات اخملصصة لهذا الغرض.

يــســهــر الـــوالي عــلى تـــطــبــيق األحـــكــام اIــذكــورة في
الفقرة السابقة. 

اIـاداIـادّة ة 196 :  : �ـنع اســتـعـمــال اIـمــتـلـكــات أو الـوسـائل
الـتابـعة لـشخص مـعـنوي خـاص أو عمـومي أو مؤسـسة أو
هيـئـة عـمومـيـة إال إذا نـصت األحـكام الـتـشـريعـيـة صـراحة

على خالف ذلك. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 197 :  : �ــــــنـع اســــــتـــــــعــــــمــــــال أمـــــــاكن الـــــــعــــــبــــــادة
واIـؤسـســات واإلدارات الـعــمـومـيــة ومـؤســسـات الـتــربـيـة
والــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين مـــهــمـــا كـــان نــوعـــهـــا أو انــتـــمـــاؤهــا

ألغراض الدعاية االنتخابيةq بأي شكل من األشكال.

اIـاداIـادّة ة 198 :  : يـجب عـلى كل مـتـرشح أن �ـتـنع عن كل
ســلـوك أو مــوقف غـيــر قــانـوني أو عــمل غــيـر مــشـروع أو
مـهـW أو شــائن أو ال أخالقي وأن يـســهـر عـلى حــسن سـيـر

احلملة االنتخابية. 

اIــــاداIــــادّة ة 199 :  : يــــحــــظــــر االســــتــــعــــمــــال الــــسيء لــــرمــــوز
الدولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة ة 200 :  : تعفـى اإلجراءات والقـرارات والسجالت
اIــتــعــلــقــة بــاالنــتــخــابــات من رســوم الــدمــغــة والــتــســجــيل

واIصاريف القضائية. 

201 :  : تـــعــــفى من الــــتـــخـــلــــيص أثـــنــــاء الـــفـــتـــرة اIــاداIــادّة ة 
االنـــتـــخـــابــــيـــة بـــطـــاقــــات الـــنـــاخـــبـــW وأوراق الــــتـــصـــويت

واIناشير اIتعلقة باالنتخابات في هيئات الدولة.

اIاداIادّة ة 202 :  : تتحمل الـدولة النفقات اخلاصة yراجعة
الــقـــوائم االنــتـــخــابـــيـــة وبــطـــاقــات الـــنــاخـــبــW والـــنــفـــقــات
الــنـــاجــمـــة عن تـــنــظـــيم االنـــتــخـــابــات بـــاســتـــثــنـــاء احلــمـــلــة
االنــتــخــابــيــة اIــنــصــوص عــلى كــيــفــيــات  الــتــكــفل بــهــا في

اIادتW 206 و208 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 203 :  : يــــتـم تـــــمـــــويل احلـــــمـالت االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــة
بواسطة موارد صادرة عن : 

 qمساهمة األحزاب السياسية -
- مــسـاعــدة مـحــتــمـلــة من الـدولــةq تــقـدم عــلى أسـاس

 qاإلنصاف
- مداخيل اIترشح. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 204 :  : يـحـظــر عـلى كل مــتـرشح ألي انـتــخـابـات
وطــنـــيــة أو مــحــلــيـــة أن يــتــلــقـى بــصــفــة مـــبــاشــرة أو غــيــر
مــبـاشــرة هـبــات نـقــديـة أو عــيــنـيــة أو أي مـســاهـمــة أخـرى
مـــهـــمـــا كــان شـــكـــلـــهــا مـن أي دولــة أجـــنـــبـــيــة أو أي شـــخص

طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. 

205 :  : ال �ــــكـن أن تـــتــــجــــاوز نـــفــــقــــات حــــمـــلـــة اIــاداIــادّة ة 
اIـتـــرشـح لالنـتـــخـابـات الـــرئـاسـيــة سـتــW مـلـيــون ديـنـار

(60.000.000 دج) في الدور األول. 

ويــــرفـع هــــذا اIــــبــــلـغ إلى ثــــمــــانـــــW مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(80.000.000 دج) في الدور الثاني. 

اIـاداIـادّة ة 206 :  : لـكل اIـتـرشـحـW لالنـتخـابـات الـرئـاسـية
احلق في حــدود الــنـفــقــات احلــقـيــقــيــة في تــعـويـض جـزافي

قدره عشرة في اIائة (10 %). 

عـنــدمـا يـحـرز اIـتـرشـحـون  لالنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
عـلى نـسـبــة تـفـوق عـشـرة بـاIـائـة (10 %) وتــقل أو تـسـاوي
qـــعـــبـــر عـــنـــهـــاIـــائــة (20 %) مـن األصـــوات اIعـــشـــرين فـي ا
ويـرفع هــذا الـتـعــويض إلى عـشــرين في اIـائـة (20 %) من

النفقات احلقيقية وضمن احلد األقصى اIرخص به. 

وتـــرفع نـــســبــة الــتــعـــويـض إلى ثـالثـــW فـي اIـــائـة
(30 %) بـالـنــسـبـة لــلـمــتـرشح الــذي حتـصل عـلى أكـثـر من

عشرين في اIائة (20 %)  من األصوات اIعبر عنها. 

وال يـتـم الـتـعـويض إال بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
النتائج. 

اIاداIادّة ة 207 :  : ال تتجاوز نفقات احلملة االنتخابية لكل
قـائــمـة في االنــتـخـابــات الـتــشـريـعــيـة حــدا أقـصـاه مــلـيـون

دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح. 

اIــاداIــادّة ة 208 :  : �ـــكن قـــوائم اIــتـــرشــحـــW لالنــتـــخــابــات
الـتـشريـعـية الـتي أحـرزت عشـرين في اIـائة (20 %) عـلى
األقل من األصـوات اIـعـبــر عـنـهـاq أن حتـصل عـلى تـعـويض
بــنـسـبــة خـمـســة وعـشـريـن في اIـائـة (25 %) من الـنــفـقـات
احلـــقـــيـــقـــيــة وضـــمن احلـــد األقـــصى اIـــرخص بـه. �ــنـح هــذا
التعـويض إلى احلزب السيـاسي الذي أودع الترشح حتت

رعايته.

وال يــــتم تــــعـــويض الــــنـــفــــقـــات إال بــــعـــد إعـالن اجملـــلس
الدستوري النتائج. 
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اIاداIادّة ة 209 :  : ينبغي على كل مترشح النتخاب رئيس
اجلمهـورية أو قائـمة اIترشـحW لالنتخـابات التشـريعية
أن يقوم بـإعداد حـساب حـملة يـتضـمن مجـموع اإليرادات
اIـــتـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا والـــنـــفـــقـــات احلــقـــيـــقـــيـــةq وذلك حـــسب

مصدرها وطبيعتها. 

يسلم هذا احلـساب اIقدم من قبل مـحاسب خبير أو
مـحـاسب مـعتـمـد إلى اجملـلس الـدسـتوري. ويـنـشـر حـساب
رئـــيس اجلـــمـــهــــوريـــة اIـــنـــتــــخب في اجلـــريــــدة الـــرســـمـــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

تـرسل حـسـابــات اIـتـرشـحـW اIـنـتـخـبـW في اجملـلس
الشعبي الوطني إلى مكتب هذا اجمللس. 

وفـي حــالـــة رفض حـــســاب احلـــمـــلــة االنـــتــخـــابـــيــة من
طـرف اجملـلس الــدسـتــوريq ال �ـكن الــقـيـام بــالـتـعــويـضـات
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادتW 206 و208 من هـذا الـقـانـون

العضوي. 

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اIـاداIـادّة ة 210 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عــشــرين ألف (20.000 دج) كـل من ســجل نــفــسه في أكــثــر
من قائـمة انتـخابيـة حتت أسماء أو صـفات مزيـفة أو قام
عــنــد الـتــســجـيـل بـإخــفــاء حـالــة من حــاالت فــقـدان األهــلــيـة

التي ينص عليها القانون.

اIاداIادّة ة 211 :  : كل تـزوير في تـسلـيم شهـادة تسـجيل أو
تـقــد�ـهــا أو في شـطب الــقـوائم االنــتـخــابـيـة يــعـاقب عــلـيه
بـــــاحلــــــبـس من ســــــتـــــة (6) أشــــــهـــــر إلـى ثالث (3) ســــــنـــــوات
وبـــــــغــــــرامــــــة مـن ســــــتــــــة آالف (6.000 دج) إلى ســـتـــW ألف

(60.000 دج). 

ويعاقب على احملاولة بنفس العقوبة. 

اIـاداIـادّة ة 212 :  : يـعـاقب بـالــعـقـوبـة اIـنـصــوص عـلـيـهـا في
اIادة 211 من هذا الـقانـون الـعضـويq كل شـخص يعـترض
سـبـيل عـمـلـيـات ضبـط القـوائم االنـتـخـابـيـة أو يـتـلف هذه
الـقـوائم أو بـطـاقـات الــنـاخـبـW أو يـخـفــيـهـا أو يـحـولـهـا أو

يزورها. 

وإذا ارتـكب مـوظف مخـالـفة عـنـد �ارسـة مـهامه أو
في إطار الـتسخـيرq فإن هـذه اخملالفـة تشكل ظـرفا مشددا

وتترتب عليها العقوبات اIنصوص عليها. 

اIـاداIـادّة ة 213 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) سـنوات وبـغـرامة من سـتة آالف (6.000 دج) إلى
سـتـW ألف (60.000 دج) كل من ســـجل أو حــاول تـــســجــيل
شـخص أو شـطب اسم شخص في قـائـمة انـتـخابـيـة بدون
وجه حـق وبــاســتـــعــمــال تـــصــريــحـــات مــزيــفـــة أو شــهــادات

مزورة. 

كـــمـــا �ـــكن احلـــكـم عـــلى مـــرتـــكب اجلـــر�ـــة  اIـــذكـــورة
Wـدة سـنـتـI ـدنـيـةIبـاحلـرمـان مـن �ـارسـة حـقـوقه ا qأعاله

(2) على األقل وخمس (5) سنوات على األكثر. 

اIـاداIـادّة ة 214 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عــــــــــــشـــــــــــريـن ألـف (20.000 دج)q كـل مـن فـــــــــــقـــــــــــد حـــــــــــقـه فـي
الــــتـــصـــــويـت إمـــــا إثــــر صـــــدور حــــكــم عــــلــــيه وإمــــا بــــعــــد
إشــهـــار إفـالسـه ولـم يـــرد إلـــيـه اعـــتــبــارهq وصــوت عــمــدا
في الــــتــصـــويـت بــــنــاء عـــلى تـــســجـــيــلـه في الـــقــوائم بـــعــد

فقدان حقه. 

اIـاداIـادّة ة 215 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عـــشـــرين ألف (20.000 دج)q كل من صــــوت إمـــا yـــقـــتـــضى
تـســجـيل مـحـصـل عـلـيه في احلــالـتـW األولـيــW اIـنـصـوص
عــلــيــهــمـا فـي اIـادة 210 من هــذا الــقــانــون الــعــضــويq وإمـا

بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. 

ويعاقب بنفس العقوبة :

- كل مــــــواطن اغـــــتـــــنـم فـــــرصـــــة تـــــســـــجــــــيل مـــــتـــــعـــــدد
للتصويت أكثر من مرة. 

- كل مــــواطـن قــــام بـــتــــرشــــيـح نــــفـــسـه في أكــــثــــر من
قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد. 

216 :  :  يـعـاقب بالـسـجن من خمس (5) سـنوات اIاداIادّة ة 
إلى عـشر (10) سنـوات كل من كـان مكـلـفا في اقـتـراع إما
بتـلقي األوراق اIـتضـمـنة أصـوات النـاخبـW أو بحـسابـها
أو بــــفـــرزهـــا وقـــام بـــإنـــقـــاص أو زيــــادة في احملـــضـــر أو في
األوراق أو بـــتـــشـــويـــهـــهــا أو تـــعـــمـــد تالوة اسـم غــيـــر االسم

اIسجل. 
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اIـاداIـادّة ة 217 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثالث (3) سـنـوات كل من دخل قـاعـة االقـتـراع وهـو يـحمل
سالحا بـينـا أو مخفـيا بـاستـثنـاء أعضاء الـقوة الـعمـومية

اIسخرين قانونا. 

اIـاداIـادّة ة 218 :  :  يــعـاقب كل مـن حـصل عــلى األصـوات أو
حـولـهــا أو حـمل نــاخـبـا أو عــدة نـاخـبــW عـلى االمــتـنـاع عن
التـصويت مستـعمال أخبـارا خاطئـة أو إشاعات افـترائية
أو مــنــاورات احــتــيـــالــيــة أخــرىq بــالــعــقــوبــات اIــنــصــوص

عليها في اIادتW 102 و103 من قانون العقوبات. 

اIـاداIـادّة ة 219 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
سـنـتW (2) وبـحــرمـانه من حق االنــتـخــاب والـتــرشح Iـدة
ســنــة (1) عــلى األقـل وخـمس (5) ســنـــوات عــلى األكــثــر كل
من عــــكــــر صــــفــــو أعــــمــــال مــــكــــتب تــــصــــويـت أو أخل بــــحق
الــتـصـويـت أو حـريـة الــتـصـويت أو مــنع مـتــرشـحـا أو من

�ثله قانونا حضور عملية التصويت. 

وإذا ارتـبط ارتكـاب األفـعـال اIـنصـوص عـلـيـها أعاله
بحمل سالحq يعـاقب مرتكبهـا باحلبس من ستة (6) أشهر

إلى ثالث (3) سنوات. 

وإذا ارتـــكب األفـــعـــال اIـــذكــورة فـي الــفـــقـــرتــW 1 و2
أعالهq إثـر خــطــة مـدبــرة في تــنـفــيـذهــاq يــعـاقب مــرتــكـبــهـا

بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. 

اIـاداIـادّة ة 220 :  : يــعــاقب بــاحلــبس من ســنـة (1) إلى ثالث
(3) سنوات كل من امـتنع عن تـسلـيم القـائمة االنـتخـابية
الـبـلـديـة أو نـسـخــة من مـحـضـر فـرز األصـوات أو مـحـضـر
اإلحصـاء الـبلـدي أو الوالئي لألصـواتq إلى اIمـثل اIؤهل

.Wقانونا لكل مترشح أو قائمة مترشح

وعالوة على ذلكq يجوز لـلقاضي أن يحكم بـالعقوبة
الـتكميـلية اIنـصوص عليهـا في الفقرة 2 من اIادة 14 من

قانون العقوبات.

ويعاقـب بنـفس العـقوبة كـل مترشـح أو �ثل قـائمة
مترشحW  يرفض اسـترجاع القائمة االنتـخابية البلدية

في اآلجال احملددة أو يستعملها ألغراض مسيئة.

اIـاداIـادّة ة 221 :  : تـطـبق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
اIادتW 144 و148 من قـانون الـعقـوبات عـلى كل من أهان
عـضـو مـكـتـب الـتـصـويت أو عـدة أعـضــاء مـنه أو اسـتـعـمل
ضــدهم عــنــفــا أو تــســبب بــوســائل الــتــعــدي والــتــهــديــد في

تأخير عمليات االنتخاب أو حال دونها. 

اIـاداIـادّة ة 222 :  : يـعـاقب بـالـسـجن من خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــشـر (10) ســنــوات كل مـن قــام بــاخــتــطــاف صــنــدوق
االقتراع احملتوي عـلى األصوات اIعبر عـنها والتي لم يتم

فرزها. 

وإذا وقع هــــذا االخـــتــــطــــاف من قــــبل مــــجــــمـــوعــــة من
األشخـاص وبعنـفq تكـون العقـوبة الـسجن مـن عشر (10)

سنوات إلى عشرين (20) سنة. 

اIـاداIـادّة ة 223 :  : يـعـاقب بـالـسـجن من خـمس (5) سـنـوات
إلى عـشر (10) سنوات كـل إخالل باالقتـراع صادر إما عن
أي عـــضــو من أعـــضــاء مـــكـــتب الــتـــصــويـت أو عن أي عــون

مسخر مكلف بحراسة األوراق التي يتم فرزها. 

اIـاداIـادّة ة 224 :  : تـطـبق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
اIــادة 25 من الـــقـــانــــون اIـــتـــعـــلق بـــالـــوقـــايـــة  من الـــفـــســـاد
ومـكافحتـهq على كل من قدم هبـاتq نقدا أو عـيناq أو وعد
بـــتـــقـــد�ـــهـــاq وكـــذلـك كل من وعـــد بــــوظـــائف عـــمـــومـــيـــة أو
خـاصـةq أو yزايـا أخـرى خـاصـةq قـصد الـتـأثـيـر عـلى ناخب
أو عـدة ناخـبـW عـنـد قـيـامـهم بـالـتـصـويتq وكل من حـصل
أو حــــاول احلـــــصــــول عـــــلى أصـــــواتــــهم ســـــواء مــــبـــــاشــــرة أو
بـواسـطـة الـغـيـرq وكل من حـمل أو حـاول أن يـحـمل نـاخـبـا
أو عـــدة نـــاخـــبـــW عـــلى االمـــتــــنـــاع عن الـــتـــصـــويت بـــنـــفس

الوسائل. 

وتـطــبق نــفس الـعــقـوبــات عــلى كل من قــبل أو طـلب
نفس الهبات أو الوعود.

qغيـر أنه يعـفى من هذه الـعـقوبـة كل من قبل هـبات
نقدا أو عيناq وأخطر السلطات اIعنية بالوقائع. 

اIـاداIـادّة ة 225 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ســـنــة (1) وبــغــرامـــة من أربــعـــW ألف ديــنــار (40.000 دج)
إلى مـــــائـــــتي ألـف ديـــــنــــار (200.000 دج) كـل من يـــــخـــــالف

أحكام اIادة  140 من هذا القانون العضوي.
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اIـاداIـادّة ة 226 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
سـنة (1) وبـغـرامـة من ألـفي ديـنار (2.000 دج) إلى أربـعة
آالف دينار (4.000 دج) كل من حمل نـاخبا أو أثـر عليه أو
حــاول الـتــأثــيـر عــلى تــصـويــته مــســتـعــمال الــتـهــديــد سـواء
بـتـخـويـفه بـفـقــدان مـنـصـبه أو بـتـعـريـضه هـو وعـائـلـته أو

أمالكه إلى الضرر. 

وإذا كـــــانت الـــــتـــــهــــديـــــدات اIــــذكـــــورة أعـاله مــــرفـــــقــــة
بــالــعــنف أو االعــتــداءq تــطــبق عــلى مــرتــكــبــهــا الــعــقــوبـات
اIــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اIــواد 264 و266 و442 من قـــانــون

العقوبات. 

اIـاداIـادّة ة 227 :  : يــعـاقـب بـغــرامــة من مــائــتي ألف ديــنـار
(200.000 دج) إلـى أربــــعــــمــــائــــة ألف ديــــنــــار (400.000 دج)
وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح Iدة ثالث (3)
سـنــوات عـلـى األقلq كل من يــخـالـف أحـكــام اIـادة 190 من

هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 228 :  : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس مـن ســـنــــتـــW (2) إلى
خــــمس (5) ســــنـــوات وبــــغــــرامـــة مـن أربـــعــــW ألف ديــــنـــار
(40.000 دج)  إلى مائـتي ألف ديـنار (200.000 دج) كل من
يـخـالف األحــكـام اIـنــصـوص عـلـيــهـا في اIـادتـW 196 و197

من هذا القانون العضوي. 

اIـاداIـادّة ة 229 :  : يـعاقـب باحلـبس من خـمـسة (5) أيـام إلى
سـتة (6) أشهـر وبـغـرامة من سـتـة آالف ديـنار (6.000 دج)
Wألـف ديــــنــــار (60.000 دج) أو بــــإحــــدى هــــاتــــ Wإلـى ســــتــــ
الــــعـــقــــوبـــتــqW كــل مـن يــخـــالـف األحــــكـــام اIــــذكــورة في

اIادة 198 من هذا القانون العضوي.

230 :  : يــــــــعــــــــاقـب بـــــــاحلـــــــــبـس مـن خـــــــــمـس (5) اIــــــاداIــــــادّة ة 
سـنــوات إلى عـشـر (10) سـنـواتq كل من يـخـالف األحـكام
اIنصوص عليها في اIادة 199 من هذا القانون العضوي.

اIـــــاداIـــــادّة ة 231 :  : يـــــعـــــــاقب بــــــاحلــــــبس مـن ســـــنـــــة (1) إلى
خــمـس (5) سـنـوات وبـغــرامـة من ألـفي ديـنـار (2.000 دج)
إلى عـــــشـــــرين ألـف ديـــــنــــار (20.000 دج) كـل من يـــــخـــــالف
األحكام اIذكورة في اIادة 204 من هذا القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 232 :  : يـعــاقب بـغـرامــة من أربـعــW ألف ديـنـار
(40.000 دج) إلـى مـــــــــــائــــــــــــتـي ألـف ديـــــــــــنـــــــــــار (200.000 دج)

وبـحرمـانه من حق التـصويت وحق الـترشح Iدة ست (6)
ســنـوات عـلى األقلq كل من يـخــالف األحـكـام اIـذكـورة في

اIادة 209 من هذا القانون العضوي.

اIــاداIــادّة ة 233 :  : يــعـــاقـب بـــاحلـــبـس من عـــشــرة (10) أيــام
عــــلى األقل إلـى شـــهــــرين (2) عــــلى األكــــثــــر وبـــغــــرامــــة من
أربـعــW ألف ديــنـار (40.000 دج) إلى مــائـــتي ألف ديــنــار
(200.000 دج) أو بــإحــدى هـــاتــW الــعـــقــوبــتـــqW كل شــخص
يـرفض امتثال قرار تـسخيره لـتشكيل مـكتب التصويت

أو Iشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.

اIــــاداIــــادّة ة 234 :  : يـــــعــــــاقـب بـــــغـــــرامــــة من ألـــــفـي ديــــنــــار
(2.000 دج) إلـى عشــريـن ألـف دينار (20.000 دج) كل من

يخالف أحكام اIادة 12 من هذا القانون العضوي. 

اIاداIادّة ة 235 :  : ال �كن بأي حال من األحوال إذا ما صدر
حـكم بـاإلدانـة من اجلهـة الـقـضائـيـة اخملـتصـةq تـطـبيـقـا لـهذا
الـقـانـون الـعــضـويq إبـطـال عــمـلـيـة االقـتــراع الـذي أثـبـتت
الــــســــلــــطـــة اخملــــتــــصــــة صــــحـــتـه إال إذا تـــرتـب عــــلى الــــقـــرار
الــقـــضــائي أثـــر مــبــاشـــر عــلى نــتـــائج االنــتـــخــاب أو كــانت
العقوبـة صادرة تطبيقا ألحكام اIادة 224 من هذا القانون
الـعـضـوي وأحـكـام اIادة 25 من الـقـانـون اIـتـعـلق بـالـوقـاية

من الفساد ومكافحته. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 236 :  : إذا ارتـــــكـب مـــــتــــــرشـــــحــــــون اخملـــــالــــــفـــــات
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اIـواد 217 و218 و219 و220
و222 و226 مـن هـــذا الـــبـــابq فـــإن صــــفـــتـــهم تــــشـــكل ظـــرفـــا
مشددا وتترتب عليها العقوبات اIنصوص عليها في هذا

القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 237 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
القانـون العضويq ال سـيما األمر رقم 97-07 اIؤرخ في 6
مــارس سـنـة 1997 واIـتــضـمن الـقــانـون الـعـضــوي اIـتـعـلق

بنظام االنتخاباتq اIعدل واIتمم.

اIــــادة اIــــادة 238 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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رأي رقم رأي رقم  04 / / ر. م . د /  ر. م . د /  11 مــــــؤر مــــــؤرّخ فيخ في 27 مــــــحــــــرم مــــــحــــــرم1433
اIوافـق اIوافـق  22 ديسـمبر ديسـمبر q2011 يتعــلق yراقبة مـطابقةq يتعــلق yراقبة مـطابقة
الـقــانـون الــعــضــوي الـذي يــحـدالـقــانـون الــعــضــوي الـذي يــحـدّد حــاالت الـتــنـافي معد حــاالت الـتــنـافي مع

العهدة البرIانيةq للدستور.العهدة البرIانيةq للدستور.
ــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس  الدستــــوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطـــار رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة اجملـــلس
الـــدســـتـــوريq  طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIــــادة 165 (الـــفـــقـــرة 2) من
الدستــورq بالرسـالة اIـؤرخة في 29 نوفـمبر سنة  2011
اIسـجلـة باألمــانة الـعامـة للـمجـلس الدسـتـوري بـتاريخ 4
ديـسـمبـر سـنة 2011  حتت رقم 85 قـصـد مـراقبـة مـطابـقة
الـقانـون العـضويq الـذي يحـدّد حاالت الـتنـافي مع العـهدة

qانية للدستورIالبر
- وبــنـــاء عـــلى  الـــدســـتــورq ال ســـيـــمـــا اIــواد 21 و103
و105 و119 ( الــــــفـــــقــــــرتـــــان األولى و3 ) و120 ( الـــــفـــــقـــــرات
األولى و2 و3 ) و123 ( الـــفـــقـــرتـــان 2 و3 ) و126 ( الـــفـــقـــرة
األولـى) و164 ( الــــــــفـــــــقـــــــرة 2 ) و165 ( الــــــــفـــــــقـــــــرة 2 ) و167

q(الفقرة األولى) منه
- وyــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اIــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اIوافق  28 يونـيو سنة 2000 احملدد لـقواعد عمل

qتمـمIعدّل واIا qاجمللس الدستوري
q قررIوبعـد  االستماع  إلى العـضو ا

في الشكل :في الشكل :
- اعتـبـارا أن الـقانـون  الـعـضوي الـذي يـحـدد حاالت
الـتــنــافي مـع الـعــهــدة الــبــرIــانـيــة مــوضــوع اإلخــطـار أودع
مــــشـــروعـه الـــوزيــــر األول لـــدى مــــكـــتـب اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
الـوطنيq بـعـد أخذ رأي مـجلس  الـدولـةq  وفقـا للـمادة 119

q(الفقرة 3) من الدستور
- واعـتـبـارا أن الـقـانون الـعـضـوي مـوضـوع اإلخـطار
اIـعروض على اجمللس الـدستوريq قصـد مراقبة مـطابقته
لـلــدسـتـورq كـان مــشـروعه مـوضـوع مــنـاقـشـة وفــقـا لـلـمـادة
120 مـن الــدســتـــور من طــرف اجملـــلس الــشـــعــبي  الـــوطــني

ومــجـلس األمــةq وحـصّل وفــقـا لـلـمـادة  123 (الــفـقـرة 2) من
الــدســتــور عــلى مــصــادقــة  اجملـلـس الــشـعــبي الــوطــنيq في
جـلـسـته اIـنـعـقـدة بـتاريخ 7 ذي احلـجـة عام 1432 اIـوافق 3
نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011    وعـــلى مـــصــادقـــة مــجـــلس األمــة في
جـلـسـته اIـنـعـقـدة بـتاريخ 28 ذي احلـجـة عام  1432 اIـوافق
 24 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 خالل دورة الـــبـــرIـــان الـــعـــاديـــة

الـمفـتوحـة بتاريخ 6 شـوال عام  1432 اIوافق 4 سبـتمبر
q2011 سنة

- واعـتــبــارا أن إخــطــار رئــيس اجلــمــهــوريـة  اجملــلس
الدسـتوري Iراقبـة مطابـقة القانـون العضـوي الذي يحدد
حـاالت التنافي مع العـهدة البرIـانية للدسـتورq جاء وفقا

qادة 165 (الفقرة 2) من الدستورIألحكام ا

في اIوضوعفي اIوضوع
qتـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي qأوال : فــيـــمــا يــخصأوال : فــيـــمــا يــخصّ تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
1 - فــيــمــا يـــخـص - فــيــمــا يـــخـصّ عــدم االســتـــنــاد إلى اIــادة  عــدم االســتـــنــاد إلى اIــادة 120 من من

الدستور :الدستور :
- اعـــتــــبـــارا أن اIـــؤسـس الـــدســـتــــوري حـــدّد في هـــذه
اIـادة إجــراءات مــنــاقـشــة مــشـاريع الــقــوانـW و اIــصــادقـة

عليها من قبل غرفتي البرIان.
- واعــتــبـــارا أن هــذه اIــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا

للقانون العضوي موضوع اإلخطار.
- واعـتــبـارا بــالــنـتــيـجــة أن عــدم إدراج اIـشــرع هـذه
اIــــادة ضــــمن تــــأشــــيــــرات الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضــــوع

اإلخطارq  يعد سهوا يتعW تداركه.
2 - فـــــيــــمـــــا يــــخص تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون - فـــــيــــمـــــا يــــخص تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون

العـضويq موضوع  اإلخطار :العـضويq موضوع  اإلخطار :
- اعــــتـــبــــارا أن اIــــشـــرع قــــام بــــتـــرتــــيب تــــأشــــيـــرات
الـقانـون الـعضـوي مـوضوع اإلخـطـار ترتـيبـا يـختـلف عـما
تــقـتــضـيه قــاعـدة تــدرج الـقــوانـqW حـــيث رتـب األمـر رقم
66 - 156 واIتـضـمن قـانـون العـقـوبـاتq وهو قـانـون عادي

قبل القوانW العضوية وهو ما يعد سهوا يتعW تداركه.
qمـــواد الــــقـــانـــون الــــعــــضـــوي qثـــانــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخصثـــانــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخصّ مـــواد الــــقـــانـــون الــــعــــضـــوي

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
1 - فيـما يـخص - فيـما يـخصّ اIادة  اIادة 5 (اIـطتان  (اIـطتان 3 و و4) من الـقانون) من الـقانون

العـضويq موضوع اإلخـطارq واحملررة كاآلتي :العـضويq موضوع اإلخـطارq واحملررة كاآلتي :
"  اIــــادة 5 :  : ال  تـــتــــنــــافى الــــعــــهـــدة الــــبــــرIــــانـــيــــة  مع

�ارسة :
- نـشــاطــات مـؤقــتـةq ألغــراض عـلــمــيـة أو ثــقـافــيـة أو
إنــســانــيــة أو شــرفـــيــةq ال تــؤثــر عــلى  اIــمــارســة  الــعــاديــة

qعنيةIبعد  موافقة  مكتب  الغرفة ا qللعهدة
qال تتجاوز سنة qمهمة مؤقتة لصالح  الدولة -

- مهـام أستاذ أو أسـتاذ محـاضر في الـتعلـيم العالي
qو البحث العلمي

- مــهــام أســـتــاذ في الــطب لــدى مـــؤســســات الــصــحــة
العمومية ".

- اعـــــتــــبـــــارا أن اIــــادة 103 مـن الــــدســــتــــور ال تـــــمــــنع
اIـــشــرع من اســـتــثـــنــاء أنـــشــطـــة  من حـــاالت الــتـــنــافي مع
الــعـهــدة الــبـرIــانــيـة شــريـطــة أن تــكـون مــؤقــتـة ومــحـدودة
qانيةIمارسة العادية للعهدة البرIزمنيا وال تؤثر على ا
- اعــتــبــارا أن اIــؤسس الــدسـتــوري بــإقــراره طــبــقـا
لـلـمادة  105 حتديـد حـاالت التـنـافي مع الـعهـدة الـبرIـانـية
Wوضــعــ Wــان اجلـــمع بـــIيــســـتــهـــدف جتــنـــيب عــضـــو الــبـــر
قـانـونـيـqW قـد يـلــحق ضـررا yـهـمـته  الــبـرIـانـيـة ويـنـشئ

qمهمته ومصاحله Wتعارضا ب
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- واعتـبارا أن  نـية اIـؤسس الدسـتوري  بـتكـريسه
اسـتبعـاد كل إمكـانيـة للـجمع بW أيـة وظيـفة أو مـهمة مع
الــعـهــدة الــبــرIــانـيــة  يــقــصــد  تـفــرغ عــضــو الــبـرIــان كــلــيـا
Iـــهـــمــته الـــبـــرIــانـــيــة حـــتى يـــبــقـى  الــبـــرIـــان وفــيـــا لــثـــقــة
الشعبq ويـظل  متحـسّسا  لـتطـلعاته q طـبقا  لـلمادة  100

qمن الدستور
- واعتـبارا أن الـقانـون يـعبـر عن اإلرادة العـامة وال

qWواطنIا Wكنه أن يحدث عدم مساواة ب�
- واعتبـارا أن رفع اIشـرّع حلالـة التـنافي بـالنـسبة
Iـــهــــام أســـتـــاذ أو أســــتـــاذ مــــحـــاضـــر فـي الـــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والـبحـث العـلـمي (اIـطة 3 من اIـادة 5) وأسـتاذ فـي الطب
لـدى مـؤسـسـات الـصـحـة الـعـمـومـيـة  (اIـطة 4 من اIـادة 5)
من الـقـانـون الـعضـوي مـوضـوع اإلخـطارq يـكـون قـد أحدث
qالنواب مقارنة بأصحاب وظائف �اثلة Wوضعا تمييزيا ب
- واعــتــبـارا بــالـنــتـيــجـة أن ذلـك يـعــد مـســاسـا yــبـدأ
اIــســـاواة  اIــنـــصــوص  عــلـــيه في  اIــادة 29 من الــدســتــور
واIـادة 31 مــنه الــتي  خـولّـت  اIـؤســســات  ضــمــانه  األمـر
الــذي يـسـتـوجب الـتـصـريح  بــعـدم مـطـابـقـة اIـطـتـW  3 و4
qـــادة 5 من الـــقــــانـــون الــــعـــضــــوي مـــوضــــوع اإلخـــطـــارIمـن ا

للدستور.

2 - فـــــيـــــمــــــا يـــــخص - فـــــيـــــمــــــا يـــــخصّ اIـــــادة  اIـــــادة 7 (الـــــفـــــقـــــرتـــــان  (الـــــفـــــقـــــرتـــــان 2 و و3) منمن
القانون العـضويq موضوع اإلخـطارq واحملرالقانون العـضويq موضوع اإلخـطارq واحملرّرة كاآلتي :رة كاآلتي :

" اIـادة 7 : في حــالــة ثـبــوت الــتـنــافيq يــبــلغ اIــكـتبُ
q(30) يــومــا Wو�ــنـحـه مــهـلــة ثـالثـ qـعــنـي بـذلـكIالــعــضــوَ ا

لالختيار بW عهدته البرIانية واالستقالة.
في حـــالـــة عــدم تـــوصل مـــكـــتب الـــغـــرفـــة إلى تـــقـــريــر
qيخطر اجمللس الدستوري إلبداء رأيه qوجود حالة التنافي

qإذا أكـــد اجملــلـس الــدســـتـــوري وجـــود حــالـــة الـــتــنـــافي
يـطـلب مـكــتب الـغـرفـة من عـضـو الــبـرIـان اIـعـني تـسـويـة
وضــعــيــته في أجل ثـالثـW (30) يـــومــا مـن تــاريخ تـــبــلـــيــغه

بحالة التنافي ".
- اعـتـبـارا أن اIـؤسّس الـدسـتـوري نص صـراحـة في
اIــادة 166 من الـــدســـتــور عـــلى إمـــكـــانــيـــة  إخـــطـــار اجملــلس
الــدســتــوري من طــرف رئــيـس اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني
ورئــــيـس مـــــجـــــلس األمـــــةq وحـــــدد مـــــجـــــال  تـــــدخل  اجملـــــلس
الدستوري  في  النـصوص  اIتضمـنة  حصريا  في اIادة

 q165 من الدستور

- واعـتبـارا أن اIـشرع في صـيـاغته لـلـفقـرتW  2 و3
من اIـادة 7 نصّ أنه في حـالــة عـدم تــوصل مـكــتب الــغـرفـة
اIـــعـــنـــيـــة تـــقـــريـــر وجـــود حـــالـــة الــتـــنـــافـي يــخـــطـــر اجملـــلس
الـــدســــتـــوري دون حتــــديـــد جــــهـــة اإلخــــطـــار بــــدقـــةq إذا كـــان
اIـقـصـود بـهـذه اجلـهـة رئـيس الـغـرفـة اIـعـنـيـة وفـقـا لـلـمادة
166 مـن الــدســـتـــورq فــفي هـــذه احلـــالــة يـــكـــون اIــشـــرع  قــد

qادة 165 من الدستورIخوله صالحيات ال تتضمنها ا

- واعتـبـارا بـالـنـتـيجـةq فـإن اIـشـرع yـنـحه لـرئيس
الـغرفـة اIعـنيـة صالحيـة إخطـار اجمللس الـدستـوري إلبداء
رأيه في إثبات حالـة التنافي من عدمهاq يكون قد جتاوز

اختصاصاته.
qمن الــقــانــون الــعـــضــوي qـادة 14 من الــقــانــون الــعـــضــويIـادة اI3 - فــيــمـا يــخــص - فــيــمـا يــخــصّ ا

موضوع اإلخطارq واحملرموضوع اإلخطارq واحملرّرة كاآلتي :رة كاآلتي :
" اIـادة 14 : يــسـري مــفـعــول هــذا الـقــانــون الـعــضـوي

ابتداء من االنتخابات التشريعية اIقبلة. "
qــــادة 14 من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــويIاعــــتــــبــــار أن ا - 
مــوضـوع اإلخــطــارq  حتــدّد كــحـكم انــتــقــالي تــاريخ ســريـان
مـفــعـول هــذا الـقــانـون بــدءا من االنـتــخـابــات الـتــشـريــعـيـة
اIـقـبـلة دون تـوضـيح مـا إذا كـانت أحـكـام هـذه اIـادة تُـطبق

qعلى كل من اجمللس الشعبي الوطني ومجلس األمة
qـادة  105 من الــدسـتـورIـقــتـضى اy واعـتـبــارا أنه -
فإن مهمة النـائب وعضو مجلس األمة قابـلة للتجديد وال
�ــــكن اجلـــمع بــــيـــنـــهـــا وبـــW مـــهــــام أو وظـــائف أخـــرىq �ـــا
يــتـــرتب عــنه أن حــاالت الـــتــنــافي تــعــنـي أعــضــاء غــرفــتي

qانIالبر
- واعـتـبـارا أنه بـالنـظـر إلى طـريـقة اقـتـراع أعـضاء
غرفتي البرIان وطبـيعة تشكيلتهـما وكيفيات االنتخاب
والــتـجــديـد اخلـاصــة بـكــلـيـهــمـاq فــإنـهـمــا يـخــضـعـان لــقـواعـد

qدستورية وقانونية مختلفة
- واعتـبارا بـالـفعل أنه yـقـتضى اIـادتW  101 و102
من الـدســتـور يــنـتـخـب أعـضـاء اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني
عن طـريق االقتراع الـعام اIبـاشر والسـرّي Iدة خمس (5)
سـنـواتq وال يـخضـعـون لـقـاعـدة الـتـجـديـد اجلـزئيq بـيـنـما
يـنــتـخب أعــضـاء ثــلـثي مــجـلس األمــة عن طـريـق االقـتـراع
غيـر اIـبـاشـر والـسـرّيq ويعـيّن رئـيس اجلـمـهـوريـة الـثلث
اآلخــــر من مــــجـــلس األمــــة Iـــدة ست (6) ســـنــــواتq وتُـــجـــدد

qتشكيلة مجلس األمة بالنصف كل ثالث (3) سنوات
- واعـتـبـارا أن اIــشـرّع بـنـصّه في اIـادة 14 أعاله أن
سريان مفعـول القانون العضوي موضوع اإلخطار ابتداء
من االنتخـابات التـشريعـية اIـقبلـةq فإنه يكـون قد أحدث
غمـوضـا قد يُــفـهم مـنه أن أحكـام هـذه اIادة ال تُـطـبق سوى
عــلى اجملـلـس الـشــعــبي الــوطــني بـالــنــظــر إلى االخــتالفـات

qذكورة أعالهIان اIالتي تميّز غرفتي البر
- واعــتــبــارا أن الـــقــانــون ذو طـــابع عــام وال �ــكن أن
يـــكــون تــطــبـــيــقه جــزئـــيــا أو انــتــقـــائــيــا عــنـــد وضــعه حـــيّــز

qالتنفيذ
- واعـتبـارا بالـنتـيـجةq أنه إذا كـان اIشـرّع ال يقـصد
اسـتــثـنــاء مــجـلس األمــة من مــضـمــون أحـكــام اIـادة 14 من
الــــقـــانــــون الـــعــــضـــويq مــــوضـــوع اإلخــــطـــارq بل يــــرمي إلى
تـطبـيـقه بـنفس الـطـريـقة عـلى غـرفتـي البـرIـانq فإنه في
هــــذه احلــــالــــةq ومــــراعـــاة لــــهــــذا الــــتــــحــــفظ تــــكــــون اIـــادة 14

اIذكورة أعالهq مطابقة للدستور.
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لهذه األسبابلهذه األسباب
يـدلي بالرأي اآلتـي :يـدلي بالرأي اآلتـي :

فـي الـشكــلفـي الـشكــل
أوال : أوال : أن إجـراءات اإلعـداد و اIـصـادقـة عـلى الـقـانـون
الـــــعــــضـــــوي الـــــذي يــــحـــــدد حـــــاالت الــــتـــــنـــــافي مـع الــــعـــــهــــدة
الــبــرIـــانــيــةq مــوضــوع اإلخـــطــارq جــاءت تــطــبـــيــقــا ألحــكــام
اIـادتW 119 (الــفــقــرتــان األولى و3) و123 (الــفــقـرة 2) من

الدستورq فهي مطابقة للدستور.
ثــــانـــــيــــا : ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس اجلـــــمــــهـــــوريــــة اجملـــــلس
الـدستوري بخصـوص مراقبة  مـطابقة القـانون العضوي
qـــانـــيـــةIالـــذي يـــحـــدد حـــاالت الـــتـــنـــافي مع  الـــعـــهـــدة الـــبـــر
لــلــدســتــورq ¨ تـطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 165 (الــفــقـرة 2) من

الدستورq فهي مطابقة للدستور.

فـي اIوضوعفـي اIوضوع
qتـأشــيـرات  الـــقـانـون الــعــضـوي qأوال : فــيـمــا يـخـصأوال : فــيـمــا يـخـصّ تـأشــيـرات  الـــقـانـون الــعــضـوي

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
1 - إضـــافـــة اIــادة 120 (الـــفـــقــرات األولى و2 و3) من

الدستور ضمن التأشيرات. 
2 - يـــعـــاد تـــرتـــيب الـــتـــأشـــيـــرات وفـق قـــاعـــدة تــدرج

القوانW وذلك على النحو اآلتي :
- بـنــاء عـلى الـدسـتـورq السـيـمـا اIـواد 21 و103 و105
و119 و120 (الـــــــــفــــــــقـــــــــرات األولى و2 و3) و123 و126 و164

q(الفقرة 2) و165 (الفقرة 2) منه
- وyقـتـضى األمر 97 - 07 اIؤرخ في 27 شـوال عام
1417 اIــوافق 6 مـــارس ســـنــة 1997 واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانــون

qتممIعدل واIا qتعلق بنظام االنتخاباتIالعضوي ا
- وyقـتضى األمر رقم 97 - 09 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

qتعلق باألحزاب السياسيةIالعضوي ا
- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 99 - 02 اIـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اIــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Wاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

qاحلكومة
- وyقتضى األمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل و اIا  qالعقوبات
- وyـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اIـؤرخ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اIـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واIــتــعـلق

qتممIعدل و اIا qانIبعضو البر

qمـــواد الــــقـــانـــون الــــعــــضـــوي qثـــانــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخصثـــانــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخصّ مـــواد الــــقـــانـــون الــــعــــضـــوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - تُـــعــد اIـادة 5 مـطــابـقــة جـزئــيـا لــلـدســتـور وتُــعـاد
صياغتها كاآلتي :

" ال تتنافى العهدة البرIانية مع �ارسة :
- نـــشــاطـــات مـــؤقـــتــةq ألغـــراض عـــلــمـــيـــة أو ثــقـــافـــيــة
أوإنــســانــيــة أو شـرفــيــةq ال تــؤثــر عـلـى اIـمــارســة الــعــاديـة

qعنيةIبعد موافقة مكتب الغرفة ا qللعهدة
- مهمة مؤقتة لصالح الدولة q ال تتجاوز  سنة ".

Wـادة 7 غـيـر مطـابقـتI2 - تُــعـد الفـقـرتان 2 و3 من ا
للدستور.

3 - تُــــعـــد اIــادة  14 مـــطـــابـــقـــة لـــلـــدســـتـــورq شـــريـــطــة
مراعاة التحفظ  اIثار سابقا.

qجزئيا أو كليا qطابقةIثالثا : ثالثا :  تعتبر األحكام غير ا
لــــلـــدســــتـــور قــــابـــلــــة لـــلــــفـــصـل عن بــــاقي أحـــكــــام الـــقــــانـــون

العضويq موضوع اإلخطار.
رابعـا : رابعـا : تعد باقي أحـكام القانون الـعضويq موضوع

اإلخطارq مطابقة للدستور.
خامسا : خامسا :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

- بـــــهــــذا تــــداول اجملــــلـس الــــدســــتــــوري فـي جــــلــــســــاته
اIـــــنـــــعـــــقــــدة بـــــتـــــاريخ  24 و25 و26 و27 مــــحـــــرّم عــــام 1433

اIوافق 19 و20 و21 و22 ديسمبر سنة 2011.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان -

qمحمد حبشي -

- بدر الدين سالـم

 qداود Wحس -

qمحمد عبو -

qمحمد ضيف -

qولودة بن زوةIا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.
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قانـون عضويقانـون عضوي رقم  رقم 12 -  - 02  م  مؤرؤرّخ في خ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1433
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2012 يـحـدد حـاالت الـتنـافي يـحـدد حـاالت الـتنـافي

مع العهدة البرIانية.مع العهدة البرIانية.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIــــــواد 21 و103
و105 و119 و120 ( الـــــفــــــقـــــــرات األولى و2 و3) و123 و126

qو164 (الفقرة 2) و165 (الفقرة 2) منه

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 09 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

 qتعلق باألحزاب السياسيةIالعضوي ا

- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 99 - 02 اIـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اIــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Wاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

qاحلكومة

- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- وyــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

qتممIعدل واIا qقانون العقوبات

- وyـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 01-01 اIــؤرخ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اIـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واIــتــعـلق

qتممIعدل واIا qانIبعضو البر

qوبعد رأي مجلس الدولة -

 qانIوبعد مصادقة البر  -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامـــةأحكام عامـــة

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
حتديد حاالت التنافي مع العهدة البرIانية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـقــصـد بــالـتــنـافـي yــفــهـوم هــذا الـقــانـون
الـــعــضـــويq اجلـــمـع بــيـن الـــعـــضــويـــة في الــبـــرIــان وعـــهــدة
انـــتـــخـــابـــيـــة أخـــرى أو بـــيـــنــهـــا وبـــW اIـــهـــام أو الـــوظـــائف

أواألنشطة احملددة في اIواد أدناه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
حتديد حاالت التنافيحتديد حاالت التنافي

اIاداIادّة ة 3 :   :  تتنافى العهدة البرIانية مع : 

qوظيفة عضو في احلكومة  -

qالعضوية في اجمللس الدستوري  -

-  عــــهــــدة انـــــتــــخــــابــــيــــة أخــــرى فـي مــــجــــلـس شــــعــــبي
qمنتخب

-  وظـــــيـــــفــــة أو مـــــنـــــصب فـي الــــهـــــيـــــئــــات واإلدارات
الـعمـوميـةq واجلـماعـات اإلقلـيمـية واIـؤسسـات العـمومـية

qأو العضوية في أجهزتها وهياكلها االجتماعية

-  وظـــيـــفــــة أو مـــنــــصب في مــــؤســـســــة أو شـــركـــة أو
qجتمع جتاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فالحي

qارسة نشاط جتاري� -

qمهنة حرة شخصيا أو باسمه  -

qمهنة القضاء    -

-  وظيـفـة أو مـنـصب لـدى دولـة أجـنـبـيـة أو مـنـظـمة
qدولية حكومية أو غير حكومية

-  رئاسـة األنديـة الرياضـية االحـترافـية واالحتادات
اIهنية.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : ال �ـــــكن عـــــضــــو الــــبـــــرIــــان خـالل �ــــارســــة
qاستعمـال أو السماح باستـعمال اسمه الشخصي qعهدته
مشفوعا بصـفتهq في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية

أو صناعيــة أو جتارية.

اIاداIادّة ة 5 :  : ال تتنافى العهدة البرIانية مع �ارسة :

- نـشــاطــات مـؤقــتـةq ألغــراض عـلــمــيـة أو ثــقـافــيـة أو
إنــســـانــيـــة أو شـــرفــيـــةq ال تــؤثـــر عـــلى اIـــمــارســـة الــعـــاديــة

qعنيةIبعد موافقة مكتب الغرفة ا qللعهدة

- مهمة مؤقتة لصالح الدولةq ال تتجاوز سنة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات وآثار التنافيإجراءات وآثار التنافي

6 :  : يــتــعــW عــلى عــضـو الــبــرIــان الــذي أثـبــتت اIـاداIـادّة ة 
عضـويـتهq أن يـودع تصـريـحـا لـدى مكـتب الـغـرفة اIـعـنـية
qــوالــيــة لــتــنــصــيب أجــهــزتــهــاI(30) يــومــا ا Wخالل الـثالثـ
يذكر فيهq الـعهدة أو الوظائف أو اIـهام أو األنشطة التي

�ارسها ولو بدون مقابل. 

كـما يتعـيـن على عضـو الـبرIـانq الـذي يـقبل أثنــاء
عـهـدته الـبـرIـانــيـةq وظـيـفـة أو عـهـــدة انـتـخـابـيـة أخـرى أو
مــهــمــة أو نــشــاطــاq الــتــصـــريح بــذلك لــدى مــكــتب الــغــرفــة

اIعنية خالل نفس األجل.

يـحــيل اIـكــتب الــتـصــريح اIـنــصــوص عـلــيه في هـذه
اIـادة على اللجنـة اIكلفة بـالشؤون القانونـية التي تبدي
رأيها بشأنه في أجل ال يتعدى خمسة عشر (15) يوما من

تاريخ إخطارها. 

اIــاداIــادّة ة 7 :  : في حــالـــة ثــبـــوت الــتـــنــافيq يـــبــلغ اIـــكــتب
q(30) يــومــا Wو�ــنـحـه مــهـلــة ثـالثـ qـعــنـي بـذلـكIالــعــضــو ا

لالختيار بW عهدته البرIانية واالستقالة.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يــتـوقف عـضــو الـبــرIـان اIـوجــود في حـالـة
تـــنـــافـي عن �ــــارســـة الــــعـــهــــدة أو الـــوظــــيـــفــــة أو اIـــهـــام أو

النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرIانية.

qإذا كـان �ــارس وظـيـفــة عـمـوميـــة أو مـهنـــة حــرة
فــإنه يــطـلـب إحـالــتــه عــلى الــوضـعــيــة اخلــاصـة اIــنــصـوص

عليهــا فـي قانونه األساسي.

اIـــــاداIـــــادّة 9 :  : فـي حـــــالـــــة عـــــدم قـــــيـــــام عـــــضـــــو الـــــبـــــرIــــان
بالتـصريح اIنصـوص عليه في اIادة 6 أعالهq أو في حالة
انقـضاء األجل احملـدد في اIادة 7 أعالهq مع استـمرار حـالة

التنافيq يعتبر العضو اIعني مستقيال تلقائيا.

Wــقـعــد في أجل ثالثـIيـعــلن مـكــتب الــغـرفـة شــغـور ا
(30) يـــومـــا مـن انـــقـــضـــاء األجل احملــــددq حـــسب احلـــالـــةq في

اIادة 6 (الفقرة 1) أو اIادة 7 من هذا القانون العضوي.

يــبـــلغ قــرار اIــكــتـب إلى الــعــضــو اIـــعــني واحلــكــومــة
واجمللس الدستوري. 

اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : يــــفــــقــــد عــــضــــو الـــــبــــرIــــان الــــذي يــــتم
تـعــيـيـنه في احلــكـومـة أو يـتم تــعـيـيـنـه أو انـتـخـابه
في اجملــلس الـدســتـوريq  تــلـقــائــيـا صــفـة الــعـضــويـة

في البرIان.

qــقـعـدIـعــنـيــة  شـغـور اIيــعـلن مـكــتب الـغــرفـة ا
qـــــادة 9 أعالهIفي األجـل احملــــدد فـي الــــفـــــقــــرة 2 من ا
ويــبــلغ قــراره إلى الـــعــضــو اIــعــني وإلى احلــكــومــة

وإلى اجملـلس الدستوري. 

اIـاداIـادّة ة 11 :  : يـعـتــبـر عـضـو الــبـرIـان اIــوجـود في حـالـة
تــنــافي مع عــهــدة انــتـخــابــيــة أخـرى مــســتــقــيال وجــوبـا من

اجمللس األصلي.

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : فــي حــــالــــة شــــــغــــور مـــــقـــــعـــــد عــــضـــــو
الــبــرIــانq بــســبب حــالــة الـتــنــافيq يــتم اســتــخالفه
وفـــقـــا لـألحـــكـــام اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــتـــشـــريع

الساري اIفعـول.

اIاداIادّة ة 13 :  : تطـبق عـلى اإلدالء بتـصريـحات غـير
صــــحــــيـــــحــــة أو نــــاقــــصــــة إلخــــفــــاء حـــــاالت الــــتــــنــــافي
qـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في هــــذا الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويIا
عقـوبـات التـصـريح الـكــاذب اIـنصــوص عـليـها في

التشريـع الساري اIفـعول.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

14 : : يــــــســــــري مــــــفـــــــعــــــول هــــــذا الــــــقــــــانــــــون اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــعــضـــوي ابـــتــداء مـن االنــتـــخـــابــات الـــتـــشــريـــعـــيــة

اIقبلة.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : تـلــغى كل األحــكــام اخملــالـفــة لــهـذا الــقــانـون
العضوي.

اIــاداIــادّة ة 16 : :  يــنـــشــر هــذا الــقــانـــون الــعــضــوي في
اجلــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة لــــلــــجــــمـــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّــــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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رأي رقـم رأي رقـم  05  / ر. م . د /   / ر. م . د /  11 مــــــــــــؤر مــــــــــــؤرّخ فـيخ فـي 27 مـــــــــــــحــــــــــــرم مـــــــــــــحــــــــــــرم
اIـوافـق 22 ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2011 يــتــعــلقq يــتــعــلق عـامعـام 1433 اIـوافـق 
yــراقــبــة مــطـــابــقــة الــقــانــون الــعـــضــوي الــذي يــحــدyــراقــبــة مــطـــابــقــة الــقــانــون الــعـــضــوي الــذي يــحــدّد
كيفيات تـوسيع تمثيل اIرأة في اجملـالس  اIنتخبةكيفيات تـوسيع تمثيل اIرأة في اجملـالس  اIنتخبة

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس  الدستــــوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطـــار رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة اجملـــلس
الـــدســــتـــوري  طـــبــــقــــا ألحــــكـــام اIــــادة 165 (الـــفـــقـــرة 2) من
الـــدســـتــــورq بــالـــرســـالـــة اIـــؤرخـــة في 4 مـــحـــرّم عــام 1433
اIـوافق 29 نـوفـمبـر سـنة q2011 اIسـجـلة بـاألمــانة الـعـامة
للمـجلس الدسـتـوري بتاريخ 4 ديسـمبر سنة 2011  حتت
رقم q86 قـصــد مــراقـبـة مـطــابـقـة الــقـانـون الــعـضـوي الـذي
يـحدد كيفيـات توسيع تمـثيل اIرأة في اجملالس اIـنتخبة

qللدستور
- وبـنـاء عــلى  الـدسـتــور ال سـيـمـا اIـواد 16 و29 و31
و31 مــكــرّر و119 (الــفـــقــرتــان األولى و3) و120 (الــفــقــرات
األولى و2 و3) و123 (الـفـقرة 2 و3) و125 (الـفـقرة 2) و126

q(الفقرة 2) منه
- وyــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اIــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اIوافق  28 يونـيو سنة 2000 احملدد لـقواعد عمل
اجملــلـس الــدســـتــوريq اIـــعــدّل واIـــتــمـمq ال ســـيــمـــا اIــادة 16

qمنه
qقررIوبعـد  االستماع  إلى العـضو ا

في الشكل :في الشكل :
- اعــتـبـارا أن الـقـانـون  الـعـضــوي اIـتـعـلق  بـتـحـديـد
qنـتـخـبةIـرأة  في  اجملـالس اIكـيفـيـات  تـوسـيع  تمـثـيل  ا
مــــوضـــوع  اإلخــــطــــارq أودع مـــشــــروعه الـــوزيــــر األول لـــدى
مــكـــتب اجملــلس الــشـــعــبي الــوطــني بـــعــد أخــذ رأي مــجــلس

qالدولة  طبقا  للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور
qواعتـبارا أن الـقانـون العـضوي مـوضوع اإلخـطار -
كــان مــشــروعه وفــقــا لــلــمـادة  120 من الــدســتــور مــوضـوع
مــنــاقــشــة من طــرف اجملــلس الــشـــعــبي  الــوطــني ومــجــلس
األمــةq وحصـل وفقـا للـمادة  123 (الـفقرة 2) من الـدسـتور
عـــلى مـــصـــادقـــة  اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــوطـــنـي في جـــلـــســـته
اIنـعقـدة بتاريخ 7 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 3 نوفـمـبر
ســـنـــة 2011 وعــــلى مــــصـــادقــــة مـــجــــلس األمـــة فـي جـــلــــســـته
اIــــنــــعـــقــــدة بـــتــــاريخ 28 ذي احلــــجــــة عـــام  1432 اIــــوافق 24
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة q2011 خـالل دورة الــــبــــرIـــــان الــــعــــاديـــــة
الـمفـتوحـة بتاريخ 6 شـوال عام  1432 اIوافق 4 سبـتمبر

q2011 سنة

- واعـتــبــارا أن إخــطــار رئــيس اجلــمــهــوريـة  اجملــلس
الدسـتوري Iراقبـة مطابـقة القانـون العضـوي الذي يحدد
qـنـتـخـبــة لـلـدسـتـورIـرأة في اجملـالـس اIكـيــفـيـات تـمــثـيل ا

qادة 165 (الفقرة 2) من الدستورIجاء وفقا ألحكام ا

في اIوضوعفي اIوضوع

qأوال : فـــيــمــا يـــتــعــــلق بــعـــنــوان الـــقــانــون الـــعـــضــويqأوال : فـــيــمــا يـــتــعــــلق بــعـــنــوان الـــقــانــون الـــعـــضــوي
مــوضـــوع اإلخــطــارq واIـــادة األولى مــنـه q مــأخــوذتـــW مــعــامــوضـــوع اإلخــطــارq واIـــادة األولى مــنـه q مــأخــوذتـــW مــعــا

الحتادهما في العـلة واIوضوع :الحتادهما في العـلة واIوضوع :
qمـوضوع اإلخـطار qاعـتبـارا أن الـقانـون الـعـضـوي -
جــاء حتـت عــنــوان " كــيـــفـــيــات تــوســيع تـــمــثــيل اIــرأة في

qنتخبة " دون اإلشارة إلى عبارة احلظوظIاجملالس ا
- واعـتــبــارا أن اIـادة األولـى من الـقــانــون الـعــضـوي

qتضمنت نفس العبارة qذكور أعالهIا
- واعـتــبــارا أن اIـادة 31 مــكــرر من الــدســتــور الـتي
جاء هـذا القانون تـطبيـقا لهـاq تنصّ على أن الـدولة تعمل
عـلى ترقيـة احلقـوق السـياسـية للـمرأة " بـتوسـيع حظوظ

q" نتخبةIتمثيلها في اجملالس ا
- واعـتــبـارا أن أحــكــام الـقــانـون الــعــضـويq مــوضـوع
qــذكــورة أعالهIـادة 31 مــكــرر اIتــقــيّــدت بــروح ا qاإلخــطــار
وأقرّت نسبا مـتفاوتة تضمن حـظوظ اIرأة في اIشاركة

qالسياسية الفعلية
- واعـتبـارا بـالـنتـيـجـة أن عدم الـتـقـيد بـحـرف اIادة
يــعـد ســهـوا يــتـعــيّن تــداركه  في الــعـنــوان وفي نصّ اIـادة
األولى من الـقـانـون العـضـويq تمـاشـيـا مع اIادة 31 مـكرر

من الدستور.
ثــانـيــا : فــيـمــا يـتــعــلـق بـالــفــقــرتـWثــانـيــا : فــيـمــا يـتــعــلـق بـالــفــقــرتـW 1 و و2  من اIـادة من اIـادة 2
qمــوضـوع اإلخـــطـار qمن الــقـانــون الــعــضــوي qمــوضـوع اإلخـــطـار qـادة 3 من الــقـانــون الــعــضــويIا وكـذا اIـادةوكـذا 

مأخوذتW معا الحتادهما في العـلة واحملرمأخوذتW معا الحتادهما في العـلة واحملرّرتW  كاآلتي :رتW  كاآلتي :
" اIـــــادة 2 : يـــــجـب أال  يـــــقـل عـــــدد  الـــــنـــــســـــاء فـي  كل
قــائـمــة  تـرشـيــحـاتq حــرّة  أو  مــقـدّمــة من حـزب  أو عــدّة
أحـزاب سـياسـيـةq عن  النـسب احملـدّدة أدناهq  بـحـسب عدد

اIقاعد  اIتنافس  عليها :
* انتخابات اجمللس  الشعبي  الوطني : انتخابات اجمللس  الشعبي  الوطني :

- 20 %  عـنـدمـا  يـكـون  عدد  اIـقـاعـد  يـسـاوي  أربـعة
q(4) مقاعد

- 30 % عـندمـا  يـكون عـدد اIـقاعـد  يـساوي أو  يـفوق
qخمسة (5) مقاعد

- 35 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد  يــسـاوي أو يـفـوق
qأربعة عشر (14)  مقعدا
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- 40 % عـنـدمـا يـكـون عـدد  اIـقـاعـد  يـسـاوي أو يـفوق
q(32) مقعدا Wوثالث Wاثن

- 50 % بالنسبة  Iقاعد  اجلالية  الوطنية  باخلارج.

* انتخابات  اجملالس  الشعبية الوالئية : انتخابات  اجملالس  الشعبية الوالئية :
qقاعد  35 و39 و47 مقعداI30 % عندما يكون عدد ا -

qقاعد 51 و55 مقعداI35 % عندما يكون عدد ا -

* انتخابات اجملالس  الشعبية  البلدية : انتخابات اجملالس  الشعبية  البلدية :
- 30 %   لــلــمــجــالس  الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة  اIــوجــودة
yـقـرات  الـدوائـر  وبـالـبـلـديـات الـتي يـزيـد  عـدد  سـكـانـها

q " عن  عشرين  ألف (20.000) نسمة

" اIـادة 3 : تــوزع اIــقــاعـد بــW الــقــوائم بــحــسب عـدد
األصوات التي حتصل عليها كل قائمةq وتُخصّص النسب
احملـــددة في اIــادة 2 أعالهq وجـــوبــا لـــلــمـــتـــرشــحـــات  حــسب

ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة ".
- اعـتـبـارا أنه yـقـتـضى الـفـقـرتW  1 و2 من اIـادة 2
من الــــقـــانـــون الــــعـــضـــويq  مــــوضـــوع  اإلخـــطــــارq يـــجب أن
تـــتــضــمن كـل  قــائــمــة  تـــرشــيــحــات حــــرّة أو  مــقــدمــة  من
حـــزب أو عـــدّة أحـــزاب  ســـيـاســيــةq عــــددا من الـــنــسـاء
ال يــنـــبــغي أن يــقّـل عن  الــنـــسب  اIــتــفـــاوتــة  احملــدّدة أعاله
بــحـــسب عــدد  اIــقـاعــد اIــطــلــوب  شــغــلــهـاq وأنـه yــقـتــضى
اIـادة 3 يــتـم تـوزيـع اIــقـاعــد حــسـب عـدد األصــوات احملــصل
qــادة 2 أعالهIوأن تـــخــصّـص الــنـــسب احملـــددة في ا qعـــلــيـــهــا
وجوبـا للمـترشحـات حسب ترتـيب أسمائـهن في القوائم

qالفائزة
- واعـــــتــــبـــــارا  أنـه إذا  كــــان  ال يـــــعــــــود  لـــــلــــمـــــجـــــلس
الــدســتــوري أن  يــحلّ  مــحلّ  اIــشــرّع  فـي  تــقــديــره  Iـدى
اخـتـيـار الـنـسب  الـتي  حـدّدهـا والـتي  هي  من  اخـتـياره
الـسـيّـدq إالّ  أنه يـعـود  له بـاIـقـابل أن  يـتـأكـد  من أن  هذه
الــنـسبq ســواء عـنـد تــنـصــيـصـهــا أو تـطـبــيـقـهــاq لـيس  من
شـــأنــهـــا  تــقـــلــيص  حـــظــوظ  تـــمــثـــيل  اIـــرأة  في  اجملــالس
اIــنـــتـــخـــبـــةq  وأنــهـــا  ال  تـــشـــكل  عـــائــقـــا  قـــد  يـــحــول  دون

qمشاركتها  الفعلية  في احلياة السياسية
- واعــتـبـارا أن اIـشّـرعq عـنـدمـا أقــرّ نـسـبـا مـتـفـاوتـة
qـشــاركـات في االنــتـخــابـات احملــلـيــة والـوطــنـيـةIلـلــنـســاء ا
يــــكـــون قـــد وضع  قــــواعـــد تـــهـــدفy qـــقــــتـــضى اIـــادة 31 من
الدسـتورq إلى إزالـة " العـقبات الـتي حتول دون مـشاركة
اجلـــمــيع  الـــفــعـــلــيـــة في احلــيـــاة  الــســـيــاســـيــة..." وتـــوســيع
حـظـوظ  تـمـثـيل  اIـرأة في اجملـالس  اIـنـتـخـبـةq وبـالـتـالي
تــرقــيـة  حــقــوقــهــا  الــســيــاســيــةq طــبــقــا  ألحــكــام  اIـادة  31

qمكرّر  من الدستور

- واعـتـبـارا أن مـبـدأ اIـســاواة  اIـنـصـوص عـلـيه في
اIــادة 29 مـن الـــدســــتـــور ال يــــتـــعــــارض مع إقــــرار اIـــشـــرّع
قــواعـــد مــخــتـــلــفـــة عــنــدمـــا يــكــون Iـــعــيــار االخـــتالف عالقــة
مــبـــاشـــرة yــوضـــوع الـــقــانـــون الــذي  يـــضـــعهq والـــنــاجت عن
حـتمـية  دسـتوريـةq وال يـتعـارض أيضـا مع  إقرار اIـشرّع

qيوجدون في أوضاع مختلفة WواطنI قواعد مختلفة
- واعـتبارا أن جتسـيد  األهداف  الـدستورية مـثلما
يــســتــمــد من روح  اIــادتــW 31 و31 مــكـــرّر من الـــدســتــور
يـقـتـضي أن  يـكـون كل  حــكم  قـانـوني  ذي  صـلـة yـوضـوع
الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضــــوع اإلخــــطــــارqوحتت طــــائــــلــــة
التـصـريح بـعدم مـطـابقـته  لـلـدستـورq مـنـصبًّـا وجـوبًا في
اجتــاه تــرقــيــة  احلــقــوق  الــســيــاســيــة  لــلــمــرأة  ولــيس في

qاجتاه  تقليصها
- واعـتبارا أن اIـؤسس  الدستـوري بتنـصيصه في
اIــادة  31 مـــكـــرّر عـــلى أن  " الـــدولـــة  تـــعـــمل عـــلـى تـــرقـــيــة
احلـقـوق  السـيـاسـية  لـلـمرأة  بـتـوسـيع  حظـوظ  تـمـثيـلـها
في اجملالس اIـنتـخبة " فـإنه ال يهـدف إلى مجرد  تـسجيل
اIـرأة في الــقـوائم  االنـتـخـابـيــةq وهـو مـا ال يـشـكل في حـد
ذاتـه  ضـــمــانـــا  كـــافـــيـــا  لـــتـــمـــثــيـــلـــهـــا الـــفـــعـــلي في اجملـــالس

qنتخبةIا
- واعـــتــــبـــارا بـــالـــتــــالي أن إلـــزامــــيـــة إدراج عـــدد من
النساء ضمن الـقوائم  االنتخابية  لألحرار وتلك  اIقدمة
 من  حـــزب أو عــــدّة  أحـــزاب  ســـيــــاســـيـــةq عــــدد ال يـــقل عن
النـسب  احملدّدة أعالهq ال تـسمح  بـتوسيع حـظوظ  تـمثيل
اIـرأة في اجملــالس اIــنـتــخـبــةq بـالــنــظـر إلى ¯ط االقــتـراع
الــذي اعـــتــمــده اIـــشــرّعq إال إذا  كــان  تـــرتــيــبـــهــا  في  هــذه
الـقـوائم مالئـمـا وأن كـيـفـيـات تـوزيع اIـقـاعـد ال يـكـتـسـيان
طــابــعــا  تــمــيــيــزيــا  إزاءهــاq وبــالــنــتــيــجــة ومــراعــاة  لــهـذا
qـــادتــان 2 و3 من الـــقــانـــون الــعـــضــويIتـــكــون ا  qالـــتــحـــفظ

موضوع  اإلخطارq  مطابقتW  للدستور.
ثــالـــثــا : في مـــا يــتــعــــلق بــالـــفــقــرة ثــالـــثــا : في مـــا يــتــعــــلق بــالـــفــقــرة  3 من اIــادة من اIــادة 2 من من

القانون العـضويq موضوع اإلخطار :القانون العـضويq موضوع اإلخطار :
- اعـــتـــبــــارا أن الـــفـــقـــرة 3 مـن اIـــادة 2 من الـــقـــانـــون
الــعــضــويq مــوضـوع اإلخــطــارq اIــذكــورة أعالهq تــخصّ في

qحكمها بعض البلديات وتتفادى ذكر البلديات األخرى
- واعتبارا أن الـقانون ال �كن أن يحدث أي تمييز
بW اIواطنqW بالـنظر Iبدأ اIساواة أمـام القانونq طبقا

qللمادة 29 من الدستور
- واعــــتــــبـــارا أن أحــــكــــام الــــفــــقـــرة 3 تــــفــــادت حتــــديـــد
الـــنـــســبـــة اخملــصـــصــة لـــلــمـــرأة في قـــوائم اIـــتــرشـــحــW في
البـلديات الـتي ليست مـقر دائرة أو يـقل عدد سكـانها عن

qعشرين  ألف (20.000) نسمة
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- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان اIــشــرّع لـم يــقــصـــد إقــصــاء
اIــرأة من حق الـتــمـثــيل   في اجملــالس اIــنـتــخـبــة في هـذه
البـلـديـاتq بل سـنّـهـا لـتـفـادي رفض قـوائم اIـتـرشـحW إذا
لم تـــتـــضـــمن عـــددا كـــافـــيـــا من الـــنـــســـاء q بـــســـبب الـــقـــيــود
االجـتـمـاعـيـة والــثـقـافـيـة q فـإن أحـكـام هــذه الـفـقـرة تـعـتـبـر

مطابقة للدستورq شريطة مراعاة هذا التحفظ.
رابــــعـــــا : فـــــيـــــمــــا يــــتـــــعـــــلـق بــــاIــــادةرابــــعـــــا : فـــــيـــــمــــا يــــتـــــعـــــلـق بــــاIــــادة 8 من الـــــقــــانــــون من الـــــقــــانــــون

العـضويq موضوع  اإلخطارq احملرالعـضويq موضوع  اإلخطارq احملرّرة  كاآلتي :رة  كاآلتي :
" اIـادة 8 : تـقــدم  احلـكـومــة  أمـام  الــبـرIـان  تــقـريـرا
qتــقـيــيـمـيًــا  حـول  مـدى  تـطـبـيق هــذا الـقـانـون  الـعـضـوي
عـــقـب  كل  انـــتـــخـــاب  لــلـــمـــجـــالس  الـــشـــعـــبـــيـــة  الـــبـــلـــديــة

q" انIوالـوالئية والبر
- اعــتـــبــارا أنه  بـــإلــزام  احلـــكــومـــة بــتـــقــد¬  تـــقــريــر
تـــقــيـــيــمي أمـــام الــبـــرIــان حــول  مـــدى  تــطـــبــيق الـــقــانــون
الـــعــــضــــويq مــــوضـــوع  اإلخــــطــــارq اIــــعـــروض عــــلى اجملــــلس
الــــدســـتـــوري  لــــلـــدراســـةq بـــعــــد كل انـــتــــخـــاب لـــلــــمـــجـــالس
الـشـعـبـيـة  الـبـلـديــة  والـوالئـيـة  والـبـرIـان يـكـون  اIـشـرّع

qقد أسّس  لنفسه  آلية  لرقابة العمل احلكومي
- واعـــتــــبـــارا أن  مـــبــــدأ  الـــفـــصـل  بـــW  الـــســــلـــطـــات
يـــقـــتــــضي أن  حتــــصـــر  كل ســــلـــطــــة  عـــمــــلـــهــــا  في  احلـــدود

qاحملدّدة  لها  في  الدستور
- واعـــــتـــــبـــــارا أن اIـــــادة 99 مـن الـــــدســـــتــــــور خـــــولـت
الـبـرIــان  حق رقـابـة عـمل  احلـكــومـةq وحـدّدت عـلى سـبـيل
احلــــــصـــــــرq في اIــــــواد 80 و84 و133 و134  مـن الــــــدســــــتــــــور

qآليات  �ارسة هذه  الرقابة
- واعـتـبـارا بـالـنـتـيـجـة أنه  بـإقــرار  آلـيـة  لـلـرقـابة
على  عمل  احلكومـة  خارج  اآلليات اIنـصوص عليها  في
اIواد 80 و84 و133 و134  من  الدستـورq يكون اIشرّع قد
تــعــدى مــجــال اخــتــصــاصـهq �ــا يــتـــعــيّـن الــتــصــريح بــعــدم
qمـوضوع اإلخـطار qادة 8 من الـقانـون العـضويIمطـابقـة ا

qللدستور
لهذه األسبابلهذه األسباب

يـدلي بالرأي اآلتـي :يـدلي بالرأي اآلتـي :
فـي الـشكــلفـي الـشكــل

- أن  إجــراءات  اإلعـــداد  واIــصــادقــة عــلى الــقــانـون
العـضـوي الذي يـحدّد  كـيـفيـات توسـيـع تـمثـيـل اIرأة في
119  WـادتIجـاءت  تـطـبـيـقـا ألحـكـام  ا qـنـتـخـبـةIاجملـالـس ا
(الفقرتان األولى و3) و123 (الفقرة 2) من الدستورq فهي

 مطابقة  للدستور.
- أن  إخطار رئيس  اجلـمهورية  اجمللس الدستوري
 بــخــصــوص مــراقــبــة مــطــابـقــة  الــقــانــون  الــعــضــوي الـذي
يـــحــدّد  كـــيـــفـــيــــات تـــوســيــع  تــمـــثـــيـل اIـــرأة في اجملـــالـس
اIنـتخبـة للدسـتورq ¨ّ تطـبيقـا ألحكام اIادة 165 (الـفقرة 2)

من الدستورq فهو مطابق  للدستور.

في اIوضوعفي اIوضوع

qعــــنــــوان الــــقـــانــــون الــــعـــــضـــوي qأوال : فـــيــــمــــا يــــخصأوال : فـــيــــمــــا يــــخصّ عــــنــــوان الــــقـــانــــون الــــعـــــضـــوي
موضوع اإلخطارq واIادة األولى منه :موضوع اإلخطارq واIادة األولى منه :

- يصاغ العنوان على النحو اآلتي :
" قـــــانـــــون عـــــضـــــوي رقم ... مـــــؤرخ في... اIـــــوافق..." قـــــانـــــون عـــــضـــــوي رقم ... مـــــؤرخ في... اIـــــوافق...
يـحـديـحـدّد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالسد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

اIنتخبة".اIنتخبة".
- تعاد صياغة اIادة األولى على النحو اآلتي :- تعاد صياغة اIادة األولى على النحو اآلتي :

"اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 31 مــكــرر من
الـدسـتـورq يـحدّد هـذا الـقـانـون الـعضـوي كـيـفـيـات تـوسيع

حظوظ تمثيل اIرأة  في اجملالس اIنتخبة".
ثـانـيا : ثـانـيا : تـعـد الـفـقـرتان 1 و2 من اIـادة 2 واIـادة 3 من
qمطابقـة   للدستور qموضوع اإلخطـار qالـقانون العضـوي

qثار سابقاIشريطة مراعاة التحفظ ا
ثــــالــــثـــا : ثــــالــــثـــا : تــــعــــد الــــفــــقـــرة 3 مـن اIـــادة 2 مـن الـــقــــانـــون
الـعـضـويq مـوضـوع اإلخـطـارq مـطـابـقـة لـلـدسـتـور شـريـطـة

qثار سابقاIمراعاة التحفظ ا
رابـعـا : رابـعـا : تـعـد اIادة 8 من الـقـانـون الــعـضـوي مـوضـوع

qاإلخطار غير مطابقة للدستور
خــامـسـا :خــامـسـا : تـعـد اIــادة غـيـر اIـطــابـقـة لــلـدسـتــور قـابـلـة
لـــلـــفـــصل عن بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانــون الـــعـــضـــويq مـــوضــوع

qاإلخطار
qســـادســا : ســـادســا : تُـــعـــــدُ بــاقي  أحـــكـــام  الــقـــانـــون الــعـــضــوي

موضوع اإلخطارq مطابقة للدستور.
سابعا :سابعا : يُبلغ  هذا  الرأي  إلـى رئيس اجلمهورية.

يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا الـــــــرأي في اجلــــــريـــــــدة الــــــرســــــمــــــيــــــة
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بـتاريخ  24 و25 و26 و27 مـحرّم عام 1433 اIوافق 19 و20

و21 و22 ديسمبر سنة 2011.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان -
qمحمد حبشي -

- بدر الدين سالـم
 qداود Wحس -
qمحمد عبو -

qمحمد ضيف -
qولودة بن زوةIا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.
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قـانـون عـضـويقـانـون عـضـوي رقم  رقم 12 -  - 03 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اIوافق اIوافق 12 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012  يحدد كـيفيـات توسيعيحدد كـيفيـات توسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورq الســيـــمــا اIــواد 16 و29 و31
qو31 مكرر و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- وyــقــتــضى اتــفــاقــيــة الــقــضــاء عـلـى جــمـيـع أشــكـال
الــتـــمــيــيــز ضـــد اIــرأة لــســنــة q1979 الــتي انــضـــمّت إلــيــهــا
اجلزائـرq بتـحفظy qـقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 51-96
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1416 اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة

q1996

- وyـقــتــضى االتــفـاقــيــة بــشـأن احلــقــوق الــسـيــاســيـة
لــلـمــرأةq اIــعــتــمـدة في 20 ديـســمــبـر ســنـة q1952 اIـصـادق
عليهـا yقتضى اIرسوم الرئاسي رقم 04-126 اIؤرخ في

q2004 وافق 19 أبريل سنةI25 صفر عام 1425 ا

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 09 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

 qتعلق باألحزاب السياسيةIالعضوي ا

- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اIــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اIــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qعدلIا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدIوا

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 08 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدد الدوائر
االنــتـخــابـيــة وعـدد اIــقـاعــد اIــطـلــوب شـغــلـهــا في انـتــخـاب

qعدلIا qانIالبر

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

 qبالبلدية

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانIوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 31 مــكــرّر من
الـدسـتـورq يـحدد هـذا الـقـانـون الـعضـوي كـيـفـيـات تـوسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.

2 :  :  يــجب أالّ يــقل عـدد الــنــســاء في كل قــائــمـة اIـاداIـادّة ة 
تـــرشـــيـــحـــاتq حـــرّة أو مـــقـــدمـــة من حـــزب أو عـــدة أحـــزاب
ســيـاسـيـةq عـن الـنـسب احملــددة أدنـاهq بـحـسب عــدد اIـقـاعـد

اIتنافس عليها :

* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :

- 20 % عـنـدمـا يـكـون عدد اIـقـاعـد يـسـاوي أربـعة (4)
qمقاعد

- 30 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qخمسة (5) مقاعد

- 35 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qأربعة عشر (14) مقعدا

- 40 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
q(32) مقعدا Wوثالث Wاثن

- 50 % بـــالـــنـــســـبـــة Iـــقـــاعـــد اجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في
اخلارج.

* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :

- 30 % عــنــدمــا يــكــون عــدد اIــقــاعــد 35 و39 و43 و47
qمقعدا

- 35 % عندما يكون عدد اIقاعد 51  إلى 55 مقعدا.

* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :

- 30 % في اجملـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلــديـــة اIـــوجــودة
yـقـرات الدوائـر وبـالبـلـديات الـتي يـزيد عـدد سكـانـها عن

عشرين ألف (20.000) نسمة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تــوزع اIـقـــاعـد بــW الــقــوائـم بــحـسب عـدد
األصـــوات الـــتـي حتـــصل عــــلـــيــــهـــا  كل قــــائـــمـــةq وتــــخـــصص
الــنــسب احملــددة فـي اIـادة 2 أعالهq وجــوبــا لــلــمــتــرشــحــات

حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يـــــجب أن يـــــبـــــيّن الـــــتــــصـــــريح بـــــالــــتـــــرشح
اIــنـصــوص عــلــيه في الــقــانـون الــعــضــوي اIـتــعــلق بــنــظـام

االنتخاباتq جنس اIترشح.



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول 20  صفر   عام     صفر   عام   1433 هـ هـ
14  يناير   سنة     يناير   سنة   2012 م م

اIــاداIــادّة ة 5 :  : تـــرفض كل قـــائـــمـــة تــرشـــيـــحـــات مــخـــالـــفــة
ألحكام اIادة 2 من هذا القانون العضوي.

غيـر أنهq �نح أجل لـتطـابق قـوائم التـرشيـحات مع
أحـكــام اIـادة اIـذكــورة في الـفـقــرة أعالهq عـلى أالّ يــتـجـاوز

هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـســتـخــلف اIـتــرشح أو اIـنــتـخب yــتـرشح
أومــــــــنــــــــتــــــــخـب مـن نــــــــفس اجلــــــــنـسq فـي جــــــــمــــــــيـع حـــــــاالت
االســتـــخالف اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اIتعلق بنظام االنـتخابات والقانونW اIتعلقW بالبلدية

والوالية.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : �ــكـن األحــزاب الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيـد
مسـاعدة ماليـة خـاصة من الدولةq بحسب عدد مرشحاته
اIنـتخبات في اجملـالس الشعـبية الـبلديـة والوالئية و في

البرIان.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 8 : :  يـنشـر هـذا الـقـانون الـعـضـوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 -  - 457  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 3 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اIوافق  اIوافق 28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2011 يعدل ويتممq يعدل ويتمم

اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم 94-293 اIـــــؤرخ في  اIـــــؤرخ في 19
ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام 1415  اIـــوافق   اIـــوافق 25 ســبــــتــمـــبــر ســبــــتــمـــبــر
سـنــة سـنــة 1994 واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة

للمستشفيات وتنظيمها وعملها.للمستشفيات وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 qستشفياتIا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  وyــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 q تممIعدل واIا q تضمن القانون التجاريIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اIــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اIـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق yـجـلس

 qتممIعدل واIا qاحملاسبة

- وyـقــتـضـى الــقــانــون رقـم 04 - 20 اIــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اIــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واIتعـلق بالوقـاية من اخملـاطر الكـبرى وتـسييـر الكوارث

qستدامةIفي إطار التنمية ا

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيI2010 وا

- وyــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اIــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اIــعـدل

qتممIوا

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 293
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر
ســـنـــة 1994 واIـــتــــضــــمن إنــــشــــاء الـــصــــيــــدلــــيـــة اIــــركــــزيـــة

qللمستشفيات وتنظيمها وعملها

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اIـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اIـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واIتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والـتـطـويـر  والـدواوين الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـتـجـاري

qستقلةIؤسسات العمومية غير اIوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــهــــدف هـــــذا اIــــرســــوم  إلـى تــــعـــــديل
وتـتـــمـيـم بـعض أحــكـام اIــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقم 94 - 293
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر

سنة 1994 واIذكور أعاله. 

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 3 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
1415 اIــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة 1994 والـــمــذكـور أعـاله

كما يأتي :

"اIـادة 3 : يــحــدد مـقــر الــصـيــدلــيـة اIــركــزيـة yــديــنـة
اجلزائر. 

�ــــكن إنـــــشــــاء مــــلــــحــــقــــات لــــلــــصــــيــــدلــــيــــة اIــــركــــزيــــة
للمستشفيات بقرار من الوزير اIكلف بالصحة ".

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 -  - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
qــذكــور أعالهIــوافق 25 ســبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1994 واI1415 ا

كما يأتي :

"اIــادة 4 : تــتـــمــثل مــهـــام الــصــيــدلــيـــة اIــركــزيــةq في
إطار السياسة الوطنية للصحةq فيما يأتي :

-  تـــــمــــــوين اIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة
باIـنتـوجات الـصيـدالنيـة واIسـتلـزمات الـطبيـة في إطار
إجراء الشراء حلساب الغير لصالح هذه اIؤسسات. حتدد
قــــائــــمــــة هـــذه اIــــنــــتــــوجــــات yــــقــــرر من الــــوزيــــر اIــــكــــلف

qبالصحة
-  إعـــداد بـــرامـج الـــتـــمـــويـن وإجنـــازهـــا انــــطالقـــا من

 qاإلنتاج الوطني
- إعـداد بــرنـامج اسـتــيـراد اIـنـتــوجـات الـصــيـدالنـيـة
عــلى أسـاس احلــاجــيـات الــوطــنـيــة اIــعـبــر عـنــهــا من طـرف

qكلفة بالصحةIالوزارة ا
- تـــــســـــويـق اIــــنـــــتـــــوجـــــات الـــــصـــــيـــــدالنــــيـــــة لـــــصـــــالح

q ؤسسات العمومية واخلاصة للصحةIا
- تـسـويق اIـنـتـوجـات الـصـيـدالنـيـة لـدى اIـؤسـسـات
اIـــعـــتـــمــدة اIـــكـــلـــفـــة بـــتـــوزيع اIـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــدالنـــيــة

qوالصيدليات
- القـيام بتنـفيذ أعـمال ضبط التـموين باIـنتوجات

qعمول بهماIالصيدالنية طبقا للتشريع والتنظيم ا
qال سيما األدوية اجلنيسة qإنتاج األدوية -
qنتوجات الصيدالنيةIالقيام بتوضيب ا -

- إنــــشـــاء نـــقــــاط لـــبـــيـع اIـــنـــتــــوجـــات الـــصــــيـــدالنـــيـــة
بـالـتـجـزئـة واIـوجـهـة لـضـمـان تـوفـر هـذه اIـنـتـوجـات عـبر

qالتراب الوطني
- تــقــد¬ مــسـاعــدة تــقــنــيــةq في إطــار الــشــراكـةq لــكل

qمتعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدالنية
- إجناز تبعـات اخلدمة العمـومية احملددة في اIادة 4

مكرر أدناهq طبقا لدفتر األعباء اIلحق بهذا اIرسوم".

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تــــتـــمـم أحــــكــــام اIــــرســـوم الـــــتـــنــفـــيــذي
رقم 94 - 293 اIــــــؤرخ في 19 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1415
اIـوافق 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1994 واIــذكــور أعالهy qـادة 4

مكرر حترر كما يأتي :

"اIادة 4 مكرر: تكلف الصـيدلية اIركزيةq في إطار
تبعات اخلدمة العموميةy qا يأتي :

- حـــيـــازة مـــخـــزون اســـتـــراتـــيــــجي من اIـــنـــتـــوجـــات
 qالصيدالنية

- حــيــازة مــخـزون تــنــظــيم الــنـجــدة من اIــنــتــوجـات
 qكلف بالصحةIالصيدالنية يضبطه الوزير ا

- تـموين اIؤسسات الـعموميـة للصحة بـاIنتوجات
الصـيـدالنيـة اIـوجهـة Iـعاجلـة األمـراض النـادرة واألمراض
الـــتـي تـــكـــون فـــيـــهـــا حـــيـــاة اإلنـــســـان مـــهـــددة. حتـــدد قـــوائم
األمــراض واIــنــتـوجــات الــصــيــدالنــيــة اIــعــنــيــة بـقــرار من

qكلف بالصحةIالوزير ا
- تـموين اIؤسسات الـعموميـة للصحة بـاIنتوجات
الــصـــيــدالنــيـــة الــتي تـــدخل في إطـــار الــبـــرامج الــوطـــنــيــة
لــلــوقــايـــة واخملــطــطــات الــوطــنــيــة لـــلــصــحــة.  حتــدد قــائــمــة
البـرامج الـوطنـيـة للـوقـاية واخملـطـطات الـوطـنيـة لـلصـحة
وكــذا اIـنــتــوجـات الــصــيـدالنــيـة اIــرتــبـطــة بـهــا بــقـرار من

الوزير اIكلف بالصحة".

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـتــمـم أحـكــام الـــمـرسـوم الــتـــنــفــيـذي رقم
94  - - 293 اIــؤرخ في 19 ربــيع الـــثــاني عــام 1415 اIــوافق

q1 ـادة 4 مـكـررy qــذكـورأعالهI25 ســبــتـمــبـر ســنـة 1994 وا

حترر كما يأتي :

"اIـادة 4 مـكـرر1 : حتــوز الـصــيـدلــيـة اIــركـزيــة  عـلى
حق حــصـــري في مــجـــال اســتــيــراد وتـــســويق اIـــنــتــوجــات
اIشتـقة من الـدم واIنـتوجات اخملـدرة ومنـتوجـات األشعة

الصيدالنية". 

اIاداIادّة ة 6 :  : تتمم  أحكام اIادة 7 من اIرسوم التنفيذي
رقم 94 - 293 اIــــــؤرخ في  19 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1415
qالـــمــوافـق 25  ســبـــتــمـــبــر ســـنــة 1994 والـــمــذكــور أعـاله

كـما يأتي :
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"اIــــــادة 7 : يـــــــضـم مـــــــجـــــــلـس  اإلدارة  الـــــــذي يـــــــرأسه
الوزير اIكلف بالصحة أو �ثله :

 qكلف بالصحةI(2) عن الوزير ا Wثل� -
q ثل  عن وزير الدفاع الوطني� -

- �ــثل  عن الـوزيــر اIـكـلـف بـالـداخــلـيـة واجلــمـاعـات
 qاحمللية

qاليةIكلف باI(2) عن الوزير ا Wثل� -
qكلف بالصناعةIثل عن الوزير ا� -

  qكلف بالضمان االجتماعيIثل عن الوزير ا� -
qكلف بالتجارةIثل  عن الوزير ا� -

- ثالثة (3)  �ثـلW عن الهـياكل الـصحيـة العمـومية
q(صيادلة مسيري الصيدليات االستشفائية)

qركزيةI(2) عن عمال الصيدلية ا  Wثل� -
...................(الباقي بدون تغيير)..................".

7 :  :  تـعدل وتـتـمم  أحكـام اIادة 10 من اIـرسوم اIاداIادّة ة 
التـنفـيذي رقم 94 - 293 اIؤرخ في  19 ربيع الـثـاني عام
qــذكــور أعالهIـوافـق 25 ســـبــتــمــبــر ســـنـة 1994 واI1415 ا

كما يأتي :

Wـادة 10 : يـتـداول مـجـلـس اإلدارة طـبـقـا لـلـقـوانـIا "
والتنظيمات اIعمول بهاq ال سيما فيما يأتي : 

- مـــشــاريع الـــتــنـــظــيم الـــداخــلي والـــنــظــام الـــداخــلي
q ركزيةIللصيدلية ا

- البـرامج السـنويـة لـنشـاطات الـصيـدليـة اIركـزية
qوميزانياتها

q مشاريع برامج االستثمارات -
- مـشـاريع  تـهـيـئـة الـصيـدلـيـة اIـركـزيـة الـضـرورية

qوجتهيزها وتوسيعها
- الـكشوف التـقديرية إليـرادات الصيدلـية اIركزية

qونفقاتها
- الوضعيات اIالـية للصيدلية اIركزية وتخصيص

qالفوائد
qاالقتراضات -

qأخذ حصص واتفاقات الشراكة  -
qقبول الهبات والوصايا ورفضها -

 qالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- االتـــفـــاقـــيـــة اجلـــمـــاعـــيـــة Iـــســـتـــخـــدمي الـــصـــيـــدلـــيــة
qركزيةIا

qمحافظ احلسابات Wتعي -
- الـتـقريـر عن  الـنـشـاط الـسـنوي الـذي يـعـده اIـدير

العام.   
�ــــكن مــــجـــــلس اإلدارة أن يــــتــــداول فـي كل اIــــســــائل
الــتي تـــهــدف إلى حتـــســW تــنــظـــيم الــصـــيــدلــيـــة اIــركــزيــة

وسيرها وتساعد على حتقيق أهدافها".

اIـاداIـادّة ة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اIـادة 14 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 94-293 اIـؤرخ في  19 ربـيع الــثـاني عـام
1415 اIوافق 25 سـبـتمـبر سـنة 1994 واIذكـور أعالهq كـما

يأتي :

" اIــادة 14 : يـــســـاعـــد اIـــديـــر الـــعـــامq في أداء مـــهـــامه
مدير عام مساعد ومديرون .

يــعـــW اIــديــر الــعـــام اIــســاعــد واIـــديــرون بــقــرار من
الـــوزيــر اIــكــلف بــالــصــحــة بـــنــاء عــلى اقــتــراح من اIــديــر

العام ".

اIاداIادّة ة 9 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العموميةدفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية
اIطبق على الصيدلية اIركزية  للمستشفياتاIطبق على الصيدلية اIركزية  للمستشفيات

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى :  يـهــدف دفـتـر األعــبـاء هــذا إلى حتـديـد
تبـعات اخلدمـة العـمومـية الـتي تقع عـلى عاتق الصـيدلـية

اIركزية وكيفيّات تنفيذها.

اIاداIادّة ة 2 :  : تلتـزم الصـيدليـة اIركـزية بضـمان تـبعات
اخلــدمـة الـعـمـومــيـة احملـددة في اIـادة 4 مـكــرر من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
1415 اIـوافق 25 ســبــتـمــبـر ســنـة 1994 واIــتـضــمن إنــشـاء

الصيدلية اIركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تـــلـــتـــزم الـــصــيـــدلـــيـــة اIــركـــزيـــة بـــتــأســـيس
مخزون اسـتراتـيجي من اIنـتوجـات الصيـدالنيـة يضمن

ستة (6) أشهر من التغطية.
يـــوجه هـــذا اخملـــزون  لـــضـــمــان تـــوفـــيـــر اIـــنـــتـــوجــات

الصيدالنيةq ال سيما في احلاالت اآلتية :
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 qWمونIعجز ا -
qنتوجاتIعدم تطابق ا -

qنتوجاتIوقف مؤقت أو دائم لتصنيع ا -
- عدم توفر اIنتوجات.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 :  : يــــــتــــــكــــــون اخملــــــزون االســـــتــــــراتــــــيــــــجـي من
اIنتوجات الصيـدالنية اIقدمة حسب التـسمية اIشتركة
الدولـيـة وتخـصq ال سيـمـا التـخـصـصات الـطـبـية اخلـمـسة

والعشرين اآلتية :
qطب احلساسية  -
qطب األعصاب -
qطب التخدير -
qطب العيون -

qمسكنات اآلالم -
 qطب األذن واألنف واحلنجرة -

qمضادات االلتهاب -
qطب الطفيليات -
qطب السرطان -

qطب الرئة -
qطب القلب والذبحة الصدرية -

qطب األمراض العقلية -
qطب اجللد -

 q(أمراض الروماتيزم ) طب الرثية -
qالتشخيص -
qطب الفم -

qطب الغدد الصماء والهرمونات -
qسالك البولية والكلىIطب ا -

qطب اجلهاز الهضمي -
qطب السموم -
qطب النساء -

qطب الدم واإلرقاء -
qطب األمراض  اخلمجية -

qاالستقالب - التغذية - داء السكري -
- طب اIناعة وزرع األعضاء.

اIاداIادّة ة 5 :  : تلتزم الصـيدلية اIركزيـة بإرسال حصيلة
ســنــويــة عــنـــد نــهــايــة كل ســـنــة مــالــيــة حـــول تــســيــيــر هــذا

اخملزون إلى الوزير اIكلف بالصحة.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : حتــسب اإلعــانـة اIـوجــهـة لــلـتــكـفـل بـاخملـزون
االســتـراتــيـجي من اIــنـتــوجـات الــصـيــدالنـيـة عــلى أسـاس
االستهالك الشهري للمنتوج بتسميته اIشتركة الدولية

 مضاعف  بستة (6) أشهر. 

تـــمـــنح مـــرة واحــدة وجتـــدد أو تــتـــمم كـــلــمـــا اقـــتــضت
الضرورة.

7 :  : تـــلـــتـــزم الــــصـــيـــدلـــيــــة اIـــركـــزيـــة بــــتـــكـــوين اIــاداIــادّة ة 
مخزون لتنظيم النجدة .

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  :  يــــتـــكــــون مــــخـــزون تــــنـــظــــيم الــــنــــجـــدة من
مــنـتــوجــات صــيــدالنـيــة لالســعــافــات األولــيـة ومــنــتــوجـات
الــتــطــهــيــر ومــكــافــحــة انــتــشــار األوبــئــة واألمــراض. حتــدد
الــــوزارة اIـــكــــلــــفـــة بــــالـــصــــحــــة قـــائــــمـــة هــــذه اIــــنـــتــــوجـــات

وكمياتها.

9 :  :  تــمـنـح اإلعـانــة اIــوجــهــة لـلــتــكــفل yــخـزون اIـاداIـادّة ة 
تـــنـــظــــيم الــــنـــجــــدة مـــرة واحــــدة. وال يـــخـص الـــتــــجـــديـــد إال

الكميات اIستعملة .

اIــاداIــادّة ة 10 :  : تـــلــتـــزم الـــصــيـــدلـــيــة اIـــركـــزيــة بـــتـــمــوين
اIـؤسـسـات الـعمـومـيـة لـلـصـحـة بـاIنـتـوجـات الـصـيـدالنـية
اIوجـهـة Iـعاجلـة األمـراض الـنادرة  واألمراض الـتي تـكون
فـيـهـا حـيـاة اإلنـســان مـهـددةq كـمـا حتـددهـا الـوزارة اIـكـلـفـة

بالصحة.

ويـتم اقـتـنـاء هـذه اIـنــتـوجـات من طـرف الـصـيـدلـيـة
اIـركـزية عـلى أسـاس الـكـميـات الـتـقديـريـة والـتي تبـلـغـها
إيـــاهـــا الــوزارة اIـــكــلـــفــة بـــالـــصــحـــة في بـــدايــة الـــســداسي
الــــثــــانـي من الــــســــنــــة اجلــــاريــــة كــــأقــــصـى أجل  لــــلــــســــمــــاح
لـــلــصــيــدلـــيــة اIــركــزيـــة بــالــشــروع فـي إجــراءات االقــتــنــاء

للسنة اIقبلة.

11 :  : تــلـــتــزم الــصـيـــدلــيــة اIـــركــزيــة بــتــمــوين اIـاداIـادّة ة 
اIــؤسسـات العـمـومـية لـلصــحة بـاIنـتوجـات الصـيدالنـية
الــــتـي تــــدخل فـي إطــــار الـــــبــــرامـج الــــوطـــــنــــيـــــة لــــلـــــوقــــايــــة

واخملططات الوطنية للصحة.

ويـتم اقـتـناء هـذه اIـنـتـوجات مـن طرف  الـصـيـدلـية
اIـركـزية عـلى أسـاس الـكـميـات الـتـقديـريـة والـتي تبـلـغـها
إيـــاهـــا الــوزارة اIـــكــلـــفــة بـــالـــصــحـــة في بـــدايــة الـــســداسي
الــــثـــــاني مـن الــــســــنـــــة اجلــــاريــــة كـــــأقــــصـى أجل لــــلـــــســــمــــاح
لـــلــصــيــدلـــيــة اIــركــزيـــة بــالــشــروع فـي إجــراءات االقــتــنــاء

للسنة اIقبلة.

12 :  : تــدفع اإلعــانــة وفــقــا لإلجــراءات واألحــكــام اIـاداIـادّة  
التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

قر± وصودق عليهقر± وصودق عليه
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
الـــــتــــخــــطــــيـط والــــتــــهــــيـــــئــــة الــــعــــمــــرانـــــيــــة في واليــــةالـــــتــــخــــطــــيـط والــــتــــهــــيـــــئــــة الــــعــــمــــرانـــــيــــة في واليــــة

بـومـرداس.بـومـرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـــحـــنـــد أمـــزيـــان بـــلـــقـــاسمq بـــصــــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــخـــطـــيط
والــتــهـيــئــة الـعــمــرانــيــة في واليــــة بــومـــرداسq إلحــالـتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـفـتشن إنــهـاء مـهــام مـفـتش

بوزارة اجملاهدين.بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

محـمـد قـاسمq بـصـفـته مـفتـشـا بـوزارة اجملـاهـدينq إلحـالته
عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2011 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن تــعـــيـــW رئــيـــســةن تــعـــيـــW رئــيـــســة
دراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريدراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريّـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــة (األمـــانـــة الـــعـــامّـــةـــة

للحكـومــة).للحكـومــة).
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2011 تـعـيّـن الـسّـيــدة فـلـة

بــلـــكـــســـيـــراتq رئـــيـــســــة دراســات بـــرئـــاســــة اجلـــمـــهـــوريّــة
(األمانـة العامّـة للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
Wمدير التقن Wن تـعيWمدير التقن Wيتضمّن تـعي qيتضم q2011 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة

والشؤون العاموالشؤون العامّة في والية بومرداس.ة في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

بـن عــمــرq مـــديــرا لــلـــتــقـــنــW والــشـــؤون الــعــامّـــة في واليــة
بـومـرداس.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2011 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائــبـةن إنــهـاء مــهــام نـائــبـة

مدير باIديرية العامة لألرشيف الوطني.مدير باIديرية العامة لألرشيف الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهـى مهـام الـسّـيدة

ضـاويـة عـقبيq بـصـفـتـهـا نـائبـة مـديـر لـلـتطـويـر بـاIـديـرية
العامة لألرشيف الوطنيq إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

التقنW والشؤون العامة في والية تيبازة.التقنW والشؤون العامة في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

محمـد بن عمرq بـصفته مـديرا للـتقنـW والشؤون الـعامة
في والية تيبازةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 18 مــحــرمــحــرّم عــام م عــام 1433
13 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اIـوافق اIـوافق 
مـــهــام مــكــلمـــهــام مــكــلّـــفــW بــالــتـــفــتــيش فـي اIــفــتــشـــيــة الــعــامــةـــفــW بــالــتـــفــتــيش فـي اIــفــتــشـــيــة الــعــامــة

للجمــارك.للجمــارك.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

أعـمر رمـضـانيq بـصـفته مـكـلّـفـا بالـتـفـتيـش في اIفـتـشـية
العامة للجماركq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـراد مسـتغـا¯يq بصـفتـه مكـلّفـا بالـتفـتـيش في اIفـتشـية
العامة للجماركq إلحالته على التّقـاعد.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر
في اIديرية الـعامفي اIديرية الـعامّة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بـوزارة العـدل.بـوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

خـــــايــــليq نـــــــائب مــديـــــــر لـلــمــيــــزانــــيــة واحملـــاســبـــــة
فـي اIـــديـــريـــة الــــعـــامّـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج

بـوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــكـــلن تـــعـــيـــW مـــكـــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة اIاليلخيص بوزارة اIاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيـد عالوة

لــشــطـــــرq مــكــلّــفــا بــالـدّراســـــات والــتّـلــخـــــيص مــســؤوال
عـــن اIــــكـــــتب الـــــوزاري لـألمــن الـــــداخــــلـي في اIـــــؤســـــســــة

بـوزارة اIاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــكـــلن تـــعـــيـــW مـــكـــلّف
بـالـتـفـتـيش في اIـفـتـشـيـة الـعـامبـالـتـفـتـيش في اIـفـتـشـيـة الـعـامّـة لـلـمـالـيـة لـلـمـالـيّـة بوزارةـة بوزارة

اIالياIاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

قــويــدر رابحq مــكــلّــفــا بــالــتــفــتــيش في اIــفــتــشــيــة الــعــامّـة
للماليّة بوزارة اIاليّة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــكـــلن تـــعـــيـــW مـــكـــلّـــفــةـــفــة
بالتـفتيش yـفتـشية مـصالح احملـاسبة في اIـديريةبالتـفتيش yـفتـشية مـصالح احملـاسبة في اIـديرية

العامالعامّة للمحاسبة بوزارة اIالية للمحاسبة بوزارة اIاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIوافق 13 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة وهيبة

لـفـقيq مـكــلّـفــة بالـتـفـتــيش yـفـتـشــيـة مـصـــالح احملــاسـبـة
في اIديرية العامّة للمحاسبة بوزارة اIاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــW اIـــفــتشـن تــعـــيـــW اIـــفــتش

اجلهوي للجمارك باجلزائر.اجلهوي للجمارك باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 يـعـيّـن الـسّـيـد أعـمـر

رمضانيq مفتشا جهويا للجمارك باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اIوافق  اIوافق 13
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن تــعـــيــW رئـــيــسيـن تــعـــيــW رئـــيــسي

فرعy Wجلس احملاسبة.فرعy Wجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام
1433 اIوافق 13 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان اآلتي

اسماهما رئيسي فرعy Wجلس احملاسبة :

qسعيد دريسي -
- عبد الكر¬ بوروبه.

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قرار مؤرقرار مؤرّخ في أوخ في أوّل صفر عام ل صفر عام 1433 اIوافــق  اIوافــق 26  ديسمبر  ديسمبر
سنة سنة q2011 يحدد اIواصـفات التقنية جلواز السفرq يحدد اIواصـفات التقنية جلواز السفر

الوطني البيومتري اإللكتروني.الوطني البيومتري اإللكتروني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- yقـتـضى األمر رقم 77-01 اIـؤرّخ في 3 صـفـر عام
1397 اIــــوافق 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1977 واIــــتـــعــــلّق بــــوثـــائق

qادّة 19 منـهIال سيّما ا qWاجلزائري Wالسفر للمواطن

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيI2010 وا
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- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــــر الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعــــات

qعدّلIا qاحمللــية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يـحدّد هذا الـقرار اIواصـفات التـقنية
جلواز السفر الوطني البيومتري اإللكتروني.

يــودع الــنــمــوذج األصــلـي جلــواز الــســفــر yــقــر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.

اIاداIادّة ة 2 :  : يضم جواز السـفر البيومـتري اإللكتروني
شريـحـة إلكـترونـيـة من دون صلـة حتتـوي عـلى الشـهادات
الـؤلــكـتـرونـيـة لـلــدولـة اجلـزائـريـة وعـلى مــعـلـومـات احلـالـة
اIدنيـة لصاحب الـطلب ومعلـوماته البيـومترية الـرقمية

من ضمنها صورته الشمسية وتوقيعه وبصماته.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : إن جـواز الــسـفـر الــبـيـومـتــري اإللـكـتـروني
وثــيـقــة مــغـلــقــة مـســتـطــيــلـة الــشـكـل طـولــهـا 125 مــلـيــمــتـرا
وعـــرضـــهــا 88 مــلـــيـــمـــتـــراq وحـــافـــتــاهـــا الـــعـــلـــيـــا والـــســفـــلى
الــيــســريــان مــســتــديــرتــان وشــعــاع انــحــنــائــهــمــا ثالثــة (3)

مليمترات.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يـركب غالف الـوثيـقـة من مـادة بالسـتيـكـية
صلبة سمكها 0,85 مليمترا من لون :

qأخضر داكن" بالنسبة جلواز السفر العادي" -
qأحمر" بالنسبة جلواز السفر الدبلوماسي" -

- "أزرق" بالنسبة جلواز سفر اIصلحة.
يــحــتــوي الــغالف عــلى الــبــيــانــات اآلتــيــة اIــنــســوخــة
بــــأحـــــرف مــــذهـــــبــــة في الـــــلــــغـــــات الــــثالث (3) : الــــعــــربــــيــــة

والفرنسية واإلجنليزية.
* األعـــــــلـى : عـــــــبـــــــارة "اجلـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة اجلـــــــزائـــــــريـــــــة

الد�قراطية الشعبية".
qقطره : 30 مليمترا qفي الوسط : ختم الدولة *

* في األســـفل : عـــبـــارة "جـــواز الـــســفـــر" بـــالـــعـــربـــيــة
والــفـــرنــســيـــة و اإلجنــلــيـــزيــة مــتـــبــوعــة بـــرمــز الــشـــريــحــة
لإلشــــارة إلى جــواز الــسـفـــر اإللـكــتـروني كــمـا هــو مـحـدد

من طرف اIنظمة العاIية للطيران اIدني.

qــــذهبIغـــــيــــر ا qفـي الــــنــــصـف الــــثـــــاني مـن الــــغالف
تــدمــج شـريــحــــة إلــكــتـــرونــــيــة مــن دون صــلـــــة حتــتـــوي

على اIعلومات الشخصية لصاحب اجلواز.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تــكـون الــصــفـحــات الـداخــلــيـة ذات صــبـغــيـة
عـامة أصـفر فـاحتq سـمكـها 105 مكـرون حتتـوي في الوسط
qقــطــــره 50 مــلـيــمــتــرا qوفي الـعــمــق عـــلى خــتم الــدولــــة

في شكـل مظلل ومرئي من خالل االستشفاف.

اIـــــاداIـــــادّة ة 6 :  : يــــــكـــــون جــــــواز الــــــســـــفــــــر الــــــبـــــيــــــومــــــتـــــري
اإللــــكـــتــــروني فـي شـــكـــل دفـــتــــر من 14 ورقــــة مــــزدوجـــــة.
وتــــرقم صــفــحــاته من 3 إلى 28. وال حتــتــوي الــصــفــحــتـان

األولى والثانية على رقم.

حتـــتـــوي الــــصـــفــــحـــات من 3 إلى 28 عـــلى رقم جـــواز
السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : تــكــون األوراق الـداخــلــيـة بــالــلـون األخــضـر
بــــالـــنـــســــبـــة جلــــواز الــــســـفـــر الــــعـــادي و األحـــمــــر الـــرمـــاني
بـالـنـسـبـة جلــواز الـسـفـر الـدبـلـومــاسي واألزرق بـالـنـسـبـة

جلـواز سفـر اIصلحـة.

يحتوي العمق األمني اIعالج بلونW اثنW على :
* في الـــوسـط وبـــشـــكـل مـــســـكــــوكـــاتيq خــــتم الـــدولـــة

منسوخا داخل زخرف في شكل وردة.
* تتكون بقـية الصفحة من رسم هندسي ذي أسطر

من النصوص اIكتوبة كتابة مجهرية.
* ينـسخ رقم الصـفحـة في الـعمق األمـني على اجلـهة

اخلارجية للزخرف.
* حتـتــوي كل صــفــحـةq بــاســتـثــنــاء الـصــفــحـة q2 عـلى

رقم بخط مطبعي من لون أسود.

qبـالعربية qادّة ة 8 :  : حتتوي الصـفحة األولى للغالفIاداIا
على التوصيات اآلتـية :

1 - جواز السـفر شخصيq ال �كن إعارته وال يجوز
qإرساله عن طريق البريد

2 - يــحــتــوي هــذا اجلـواز عــلى شــريــحــة إلـكــتــرونــيـة
ذات حسـاسـيـة بـالغـة. نـوصي صـاحـبه بـاحلفـاظ عـلـيـها. كل
عـطب يـصـيب الـشـريـحـة قـد يـجـعلـهـا غـيـر صـاحلـة لـلـقراءة

qويسبب إلغاء الوثيقة
 3 - كـل تزييف يعرض الوثيقة لإللغاء.

q4 - في حـــالـــة ضـــيــــاع اجلـــــواز أو إصــابـــتـه بــعـــطب 

يجب على صاحبه إخـطـار السلطـة اإلداريــة أوالقنصلـية
اخملتصـة فورا.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  : حتــــتــــوي صــــفــــحــــة الـــغـالف الــــثــــانـــيــــة عــــلى
الــــتـــوصــــيــــات اIــــذكـــورة فـي اIـــادّة 8 أعـاله بـــالــــفــــرنـــســــيـــة

واإلجنليزية.
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اIاداIادّة ة 10 :  : حتتـوي الصـفحة رقم 1 اIطـبوعـة بأحرف
ســـــوداء في ثالث (3) لــــغـــــات (الـــــعـــــربـــــيــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيــــة

واإلجنليزية) على البيانات اآلتـية :
* في األعــــــلى : إشـــــارة "اجلــــــمـــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائـــــريـــــة

الد�قراطية الشعبية".
* في الوسط : ختم الدولة.

* في األسفل : البيانات اآلتية :
qهذا اجلواز ملك للدولة اجلزائرية -
- هذا اجلواز يحتوي على 28 صفحة.

اIـاداIـادّة ة 11 :  : حتـتـوي الـصـفـحـة رقم q2 اIـسـمـاة صـفـحـة
الـتـشـخــيصq وهي مـحـمــــيـة بـغالف شــفـــاف ال �ـكـن نـتـه
إال بـالــتـســخــqW عـلـى مـعــلـومــات مــبـيّــنـة لــصــاحب اجلـواز

وشريط اIراقبة اIرئية وشريط للقراءة األتوماتية.

على خط اIـراقبـة اIرئـيةq يشـار إلى جمـيع اخلانات
في ثـالث لـغـات (الــعـربــيـة والــفـرنــسـيــة واإلجنـلـيــزيـة) مع

طباعة باللغتW العربية والفرنسية.

على يسار الصفحة :على يسار الصفحة :
- عبـارة "جواز السفر" في ثالث (3) لغـات  العربية

q(والفرنسية واإلجنليزية
qالصورة الشمسية الرقمية لصاحب اجلواز -

- حتت الــــصـــورة الــــشــــمــــســـيــــةq الــــرقم الــــتــــعـــريــــفي
الوطني الوحيد.

على وسط الصغحة :على وسط الصغحة :

qلإلشارة إلى جواز السفر العادي "P" حرف -
- احلــــــــرفـــــــان "DP" لـإلشــــــــارة إلى جــــــــواز الــــــــســــــــفــــــــر

qالدبلوماسي مع ذكر وظيفة حامله
ـ احلرفان "PS" لإلشارة إلى جواز سـفر اIصلحة مع

qذكر وظيفة حامله
- رمـــــز الــــدولــــة اجلـــــزائـــريــــة بـــتــــســـجـــــيل احلــــروف

q"DZA" : الثالثـة
qاللقب -
qاالسم -

qيالدIتاريخ ا -
qيالدIمكان ا -

- توقيع صاحب اجلواز.

على �W الصفحة :على �W الصفحة :
qرقم جواز السفر -

qاسم الزوج بالنسبة للمتزوجات أو األرامل -
q"عبارة "جنسية جزائرية -

qاجلنس -
qتاريخ اإلصدار -

qتاريخ انقضاء الصالحية -
qالسلطة التي أصدرت اجلواز -

- اإلعــــادة لـــلــــصــــورة الـــشــــمــــســـيــــة لــــصـــاحـب اجلـــواز
مثقوبة باجملهر واضحة للرؤية بالعqW حتت الضوء.

في أسفل الصفحة :في أسفل الصفحة :
- شـريط لـلـقـراءة األتــومـاتـيـة في شـكل سـطـرين (2)
اثـنـW من 44 حــرفـــا لـــكــلـــيـــهــمـــا يـــتـــضــمـــنـــان اIــعـــلـــومـــات

اIشفــرة اآلتـية :
qنوع الوثيقة -

qرمز الدولة اجلزائرية -
qلقب واسم (أو أسماء) صاحبها -

qرقم جواز السفر -
qاجلنسية اجلزائرية لصاحب الوثيقة -

qتاريخ ميالد صاحب الوثيقة -
qاجلنس -

- تاريخ انقضاء مدة صالحية جواز السفر.

اIاداIادّة ة 12 :  : حتتـوي كل صفـحة من الـصفـحات اIـرقمة
من 3 إلى 28 فـي األعـــلى وفي الـــوسط عـــبـــارة "تـــأشـــيـــرة"

باللغة العربية وباألحرف الالتينية.

13 :  : يــخـــيط الــدفـــتـــــر بــخـــيط أبــيض بــــــارز اIـاداIـادّة ة 
في وسط الوثيقـة.

qـكـلـف بـالـداخـلــيـة بـقـرارIـادّة ة 14 :  : يـحـدد الــوزيـر اIـاداIا
تــــــاريخ الــــــشــــــروع في تــــــداول جـــــواز الــــــســـــفــــــر الـــــوطــــــني

البيومتري اإللكتروني.

اIـاداIـادّة ة 15 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بــاجلـــزائـــرفي أوّل صـــفـــر عــام 1433 اIــوافق 26
ديسمبر سنة 2011.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية



يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــحــدّد هــذا الــقـــــرار تــاريخ الــشـــروع
في تداول جواز الـسفـر الوطـني البـيومـتري اإللـكتروني
الذي حددت مواصفاته التقنية yوجب القرار اIؤرّخ في
أوّل صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 26 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واIذكور أعالهq ابتداء من تاريخ 5 يناير سنة 2012.

اIاداIادّة ة 2 :  : تبقى جـوازات السفر  من النموذج احلالي
اIتداول صاحلة حتى سحبها حسب كيفيات حتدد بقرار.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في أوّل صــفــر عــام 1433 اIــوافق 26
ديسمبر سنة 2011.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

قرار مؤرقرار مؤرّخ في أوخ في أوّل صفر عام ل صفر عام 1433 اIوافــق  اIوافــق 26  ديسمبر  ديسمبر
سـنة سـنة q2011 يـحدد تـاريخ بداية تـداول جواز الـسفرq يـحدد تـاريخ بداية تـداول جواز الـسفر

الوطني البيومتري اإللكتروني.الوطني البيومتري اإللكتروني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- yقـتـضى األمر رقم 77-01 اIـؤرّخ في 3 صـفـر عام
1397 اIــــوافق 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1977 واIــــتـــعــــلّق بــــوثـــائق

qادّة 19 منـهIال سيّما ا qWاجلزائري Wالسفر للمواطن
- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيI2010 وا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــــر الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعــــات

qعدّلIا qاحمللــية
- وyـقـتـضى الـقـرار اIـؤرّخ في أوّل صـفـر عـام 1433
اIــوافق 26 ديــســمــبــر ســنـة 2011 الــذي يــحــدّد اIــواصــفـات
qالتقنية جلواز السفر الوطني البيومتري اإللكتروني
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