العدد ١٧

اﻷربعاء  ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

فهرس
قرار اجمللس الدستوري
قرار رقم /16ق.م د 21 /مؤرخ ﰲ  26رجب عام  1442اﳌوافق  10مارس سنة  ،2021يتعلق
ﲟراقبة دستورية اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي اﳌتعلــق بنظـــام اﻻنتخابـات

أمــــر
أمر رقم  01-21مؤّرخ ﰲ 26رجب عام  1442اﳌوافق  10مارس سنة  ،2021يتضمن

القانون العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتـخابات

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م
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قرار اجمللس الدستوري
ق ـرار رق ـ ـ ـم /١٦ق.م د ٢١ /مـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٢٦رج ـ ـب ع ـ ـام ١٤٤٢
اﳌـ ـوافـ ـق  ١٠م ـ ـارس س ـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢١يتـ ـعـ ـلق ﲟـ ـراق ـ ـبـ ـة
دستورية اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي اﳌتعلـق
بنظـ ـام اﻻنتخابـات.
–––––––––––
ن اﳌجلس الدستوري،
إ ّ

 –١فيما يخص عدم اﻻستناد إﱃ بعض أحكام الدستور
ﰲ التأشيرات :
أ– فيما يخص عدم اﻻس ـتناد إﱃ اﳌادة ) ١٦الفقرة (٢
من الدسـ ـتور ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون
العضوي موضوع اﻹخطار :
– اعت ـ ـبارا أن الفـ ـقرة  2من اﳌـ ـ ـادة  16من الدس ـ ـتور تـ ـنـص

– بناء عﲆ إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري،

عﲆ أن اﳌجلس اﳌنتخب هو اﻹطار الذي يعبر فيه الشعب

بالرسالة اﳌؤرخة ﰲ  8مارس سنة  ،2٠21واﳌسجلة باﻷمانة

عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية ،ومن ثم فإنها

العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  8مارس سنة  2٠21ﲢت

تعد سندا دستوريا أساسيا لﻸمر اﳌتضمن القانون العضوي

رقم  ،2٠ق ـ ـص ـ ـد مراقبة دسـ ـ ـتورية اﻷمر اﳌتض ـ ـمن القانون

اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار،

العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌواد ) 8الفقرة  (2و1٤٠
و 1٤2و) 197الفقرة  (2و 198و 22٤منه،

– واعت ـ ـبـ ـارا بالنـ ـتـ ـيجـ ـة ،فـ ـإن ع ـ ـدم اﻻس ـتناد إﱃ اﳌادة 16
)الفقرة  (2من الدستور ،ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون
العضوي موضوع اﻹخطار ،يعد سهوا يتعّين تداركه.

– وﲟقتضى النظام اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق

ب– ف ـ ـيـ ـما يخـ ـص عـ ـدم اﻻس ـ ـت ـ ـناد إﱃ اﳌ ـ ـ ـادة  ١٩من

 12مايو سنة  ،2٠19اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري،

الدستور ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي

اﳌعدل واﳌتمم،

موضوع اﻹخطار :

– وبعد اﻻستماع إﱃ العضو اﳌقرر،
ﰲ الشكل :
– اعتبارا لشغور اﳌجلس الشعبي الوطني الذي ﰎ حله
ﲟوج ـ ـب اﳌ ـ ـرسـ ـوم الرئاس ـي رقـ ـم  77-21اﳌؤرخ ﰲ  9رجب
عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة ،2٠21
– واعتبارا أن اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع
اﻹخ ـ ـطار ،ﰎ عرضـ ـ ـه عﲆ مجـ ـ ـلس الوزراء ﰲ جل ـ ـسـ ـته اﳌنعقدة
بتاريخ  7مارس سنة  ،2٠21بعد أخذ رأي مجلس الدولة،
– واعتبارا أن اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي اﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار ،جاء وفقا للمادتﲔ 1٤٠
و 1٤2من الدستور،
– واعتبارا أن إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري
ﳌراقبة دستورية اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي اﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات ،جاء وفقا ﻷحكام اﳌادة ) 1٤2الفقرة  (2من
الدستور.
ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :ف ـ ـيـ ـما يخـ ـص تأش ـ ـي ـ ـرات اﻷم ـ ـر اﳌـ ـتـ ـضـ ـمن القـ ـانـ ـون
العضوي موضوع اﻹخطار :

– اعتبارا أن اﳌادة  19من الدستور تنص عﲆ أن اﳌجلس
اﳌنتخب يمثل قاعدة الﻼمركزية ،ومكان مشاركة اﳌواطنﲔ
ﰲ تسيير الشؤون العمومية ومن ثم فهي تشكل سندا
أساسيا لﻸمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن عدم اﻻستناد إﱃ اﳌادة  19من
الدستور ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
موضوع اﻹخطار ،يعد سهوا يتعّين تداركه.
ج– فـ ـي ـ ـما يخـ ـص عـ ـدم اﻻس ـ ـتـ ـناد إﱃ اﳌـ ـادة  ٢٠3من
الدس ـ ـتـ ـور ضـ ـمـ ـن تأشـ ـيـ ـرات اﻷم ـ ـر اﳌت ـ ـضـ ـمن الق ـ ـانـ ـ ـون
العضوي موضوع اﻹخطار :
– اعتبارا أن اﳌادة  2٠3من الدستور تنص عﲆ "تقدم
السلطات العمومية اﳌعنية الدعم الضروري للسلطة الوطنية
اﳌستقلة لﻼنتخابات ﳌمارسة مهامها"،
– واع ـت ـب ـارا أن السل ـط ـة اﳌست ـقـلـة تـتـوﱃ مـهـمـة ﲢضيـر
وتـنـظـيـم وتسيـيـر الـعـمـلـيـات اﻻنـتـخـابـيـة واﻹشراف عـليها،
وقد خصص لها الباب اﻷول من اﻷمر اﳌتضمن القانون
العـ ـضـ ـوي م ـوضـ ـوع اﻹخـ ـطار ،ومـ ـن ثـ ـم ف ـ ـإن اﳌ ـ ـادة  2٠3م ـ ـن
الدستور تعد سندا أساسيا لﻸمر اﳌتضمن القانون العضوي
موضوع اﻹخطار،
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– واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج اﳌادة  2٠3من الدستور

اﳌذكور أعﻼه ،تفصل ﰲ الطعون اﳌتعلقة بالتسجيل ﰲ

ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع

الق ـ ـوائ ـ ـم اﻻن ـ ـتخابية والتـ ـرشـ ـيحات ﰲ اﻻن ـت ـخ ـابات الب ـلدي ـ ـة

اﻹخطار ،يعتبر سهوا يتعّين تداركه.

والوﻻئية والتشريعية وﰲ الطعون التي تثار بخصوص

 –٢فيما يتعلق باﻻستناد إﱃ بعض أحكام الدستور
ضمن التأشيرات :
أ– فيما يخص اﻻستناد إﱃ اﳌادة  ٦٨من الدستور
ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع
اﻹخطار :
– اعت ـ ـبـ ـارا أن اﳌ ـ ـادة  68من الدسـ ـ ـتور تنـ ـ ـص عﲆ مـ ـ ـبدأ
التناصف بﲔ النساء والرجال ﰲ سوق التشغيل ،ومن ثم
فﻼ عﻼقة لها بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي موضوع اﻹخطار،

نتائج اﻻنتخابات اﶈلية،
– واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج القانون العضوي رقم
 11-٠5ض ـ ـمـ ـن تـ ـأشـ ـيـ ـرات اﻷمـ ـر اﳌـ ـتـ ـضـ ـم ـن القـ ـانـ ـون العـ ـضـ ـ ـوي
موضوع اﻹخطار ،يعد سهوا يتعّين تداركه.
 –٤فيما يتعلق بعدم اﻻستناد لﻸمر رقم  5٩-٧5ضمن
تأشيـ ـرات اﻷم ـر اﳌتضم ـن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي م ـوضوع
اﻹخطار :
– اعتبارا أن اﻷمر رقم  59-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون
ال ـ ـتـ ـج ـ ـاري ،اﳌ ـ ـع ـ ـّدل واﳌ ـ ـت ـ ـّمم ،يـ ـشـ ـكـ ـل سـ ـنـ ـدا أس ـاسيا لﻸمر

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن إدراج اﳌادة  68من الدستور

اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،كون أن بعض

ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع

أحكامه لها صلة بالقانون التجاري ،ﻻسيما فيما يخص

اﻹخطار ،يعد سهوا يتعّين تداركه.

التسجيل ﰲ القوائم اﻻنتخابية وشروط الترشح للمجالس

ب– فيما يخص اﻻستناد إﱃ اﳌادة  ١٤3من الدستور
ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع
اﻹخطار :
– اعت ـبـ ـارا أن اﳌـ ـادة  1٤3من الدسـ ـ ـتور تقر حـ ـق اﳌـ ـ ـبادرة
بالق ـ ـوانـ ـﲔ للوزيـ ـ ـر اﻷول أو رئي ـ ـ ـس اﳊك ـ ـوم ـة ،حـ ـسب اﳊ ـالة،
والنواب وأعضاء مجلس اﻷمة ،وتنص ﰲ فقرتها الثانية
عﲆ إجراءات عرض مشاريع القوانﲔ عﲆ مجلس الوزراء
بعد أخذ رأي مجلس الدولة ،وإيداعها من قبل الوزير اﻷول أو

اﳌنتخبة،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن عدم اﻹشارة إﱃ اﻷمر رقم 59-75
ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع
اﻹخطار ،يعد سهوا يتعﲔ تداركه.
 –5ف ـي ـم ـا ي ـخص ت ـرت ـيب تأشي ـرات اﻷم ـر اﳌتضمـن
القانون العضوي موضوع اﻹخطار :
– فيما يخص ترتيب اﻷمر رقم  ٠1-12والقانون رقم ٠6-12
ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي :

رئيس اﳊكومة ،مكتب اﳌجلس الشعبي الوطني أو مكتب

– اعتبارا أن اﳌشرع قد رتب اﻷمر رقم  ٠1-12اﳌؤرخ ﰲ

مـ ـجـ ـلـ ـس اﻷم ـ ـة ،وم ـ ـن ثـ ـم فـ ـهي ﻻ تـ ـعد سـ ـندا دسـ ـتـ ـوريا لﻸمر

 2٠ربيع اﻷول عام  1٤33اﳌوافق  13فبراير سنة  2٠12الذي

اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار،

يحدد الدوائر اﻻنتخابية وعدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها ﰲ

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن إدراج اﳌادة  1٤3من الدستور
ضمن تأشيرات اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع
اﻹخطار يعتبر سهوا يتعّين تداركه.
 –3فيما يتعلق بعدم اﻻستناد إﱃ القانون العضوي
رقـ ـم  ١١-٠5ضم ـن تأشي ـرات اﻷم ـر اﳌتضم ـن ال ـق ـانـون
العضوي موضوع اﻹخطار:

انتخابات البرﳌان ،قبل القانون رقم  ٠6-12اﳌؤرخ ﰲ 18
صفـ ـر عـ ـام  1٤33اﳌوافـ ـق  12ي ـن ـايـر سنـة  2٠12واﳌتعلق
باﳉمعيات،
– واعتبارا أنه ﰲ ترتيب التأشيرات يؤخذ بقاعدة تدرج
القواعد القانونية ،وأنه يؤخذ ﰲ ترتيب نفس الفئة من
القوانﲔ بتاريخ صدورها ،وأن القانون رقم  ٠6-12الذي صدر
بتاريخ  18صفر عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة 2٠12

– اعتبارا أن القانون العضوي رقم  11-٠5اﳌؤرخ ﰲ 1٠

واﳌتعلق باﳉمعيات قد صدر قبل اﻷمر رقم  ٠1-12الصادر

ج ـم ـادى ال ـثـانـيـة عـام  1٤26اﳌوافـ ـق  17ي ـول ـيـو سنـة 2٠٠5

بتاريخ  2٠ربيع اﻷول عام  1٤33اﳌوافق  13فبراير سنة

واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل واﳌتمم ،يشكل سندا

 2٠12الذي يحدد الدوائر اﻻنتخابية،

أساسيا لﻸمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار،
كون اﳌؤسسات القضائية التي ينظمها القانون العضوي

– واعتبار بالنتيجة ،فإن ترتيب اﻷمر رقم  ٠1-12قبل
القانون رقم  ٠6-12يعد سهوا يتعّين تداركه.
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ثانيا  :فيما يخص مواد اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
موضوع اﻹخطار :
–١فيما يخص اﳌادة ) ٢٦اﳌطة  (١٠من اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي موضوع اﻹخطار:
– اعتبارا أن اﳌادة ) 26اﳌطة  (1٠من اﻷمر اﳌتضمن
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– واعتبارا أن إمكانية الطعن ﰲ القرارات اﳌتعلقة بتمويل
اﳊملة اﻻنتخابية مكرسة ﲟوجب اﳌادة ) 121الفقرة  (2من
اﻷم ـر اﳌتضم ـن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي م ـوضوع اﻹخ ـط ـار ،أم ـام
اﶈكمة الدستورية،
– واعتبارا بالنتيجة فإن اﳌادة  121من اﻷمر اﳌتضمن

القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،أقرت ﳌجلس السلطة

الق ـ ـانـ ـون ال ـعـ ـضـ ـوي مـ ـوضـ ـوع اﻹخـ ـط ـ ـار ،تـ ـعـ ـد مـ ـطـ ـابقـ ـة جـ ـزئـيا

الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات صﻼحية إبداء رأيه ﰲ كل ما

للدستور ،اﻷمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.

يتعلق ﲟشاريع القوانﲔ والتنظيمات ذات الصلة باﻻنتخابات،

 –3فيما يخص اﳌواد ) ١٨٤الفقرة اﻷخيرة() ٢٠٠ ،الفقرة (٧

– واعتبارا أن أحكام الدستور اﳌتعلقة بالسلطة اﳌستقلة،

و) ٢٢١الفقرة اﻷخيرة( من اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي

ﻻسيما اﳌواد  2٠2 ،2٠1 ،2٠٠و ،2٠3ﻻ ﲤنح لها صﻼحية إبداء

موضوع اﻹخطار ،مأخوذة مجتمعة ﻻتـحادها ﰲ اﳌوضوع

ال ـ ـرأي حـ ـ ـول م ـ ـش ـ ـاريـ ـ ـع الق ـ ـوان ـ ـﲔ والتـ ـنـ ـظـ ـي ـمات ذات الصـ ـل ـ ـة

والعلة :

ب ـاﻻن ـت ـخ ـاب ـات ،وﻻ ﲢي ـل إم ـك ـان ـيـة ذلك إﱃ مـجـال الـقـانـون
العضوي،

– اعتبارا أن هذه اﳌواد تشترط عﲆ اﳌترشح للمجالس
الشعبية البلدية والوﻻئية واﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس

– واعتبارا أن اﳌادة ) 26اﳌطة  (1٠من اﻷمر اﳌتضمن

ﻻ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط اﳌال
اﻷمة" ،أ ّ

القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،ﰲ نصها عﲆ صﻼحية

واﻷعمال اﳌشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

مجلس السلطة اﳌستقلة ﰲ إبداء اﻵراء ،ﻻ يجب أن تقيد

عﲆ اﻻختيار اﳊر للناخبﲔ وحسن سير العملية اﻻنتخابية"،

اﳌؤسسات التي لها صﻼحية إعداد القوانﲔ وإنما تهدف
ف ـق ـط ﻹب ـداء اق ـت ـراح ـات وت ـوصي ـات حـول مشاريـع الـقـوانﲔ
والتنظيمات ذات الصلة باﻻنتخابات ،وبالنتيجة ،تعتبر
اﳌطـ ـة  1٠م ـ ـ ـن اﳌادة  26دست ـوري ـة ،شري ـطـة مـراعـاة هـذا
التحفظ.
 –٢فيما يخص اﳌادة  ١٢١من اﻷمر اﳌتضمن القانون
العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار :
– اع ـ ـتـ ـبـ ـارا أن اﳌـ ـادة  121مـ ـ ـن اﻷم ـ ـ ـر اﳌـ ـتـ ـض ـمن الق ـ ـان ـ ـون
العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار ،قد
نصت عﲆ إمكانية الطعن ﰲ قرارات ﳉنة مراقبة ﲤويل
اﳊملة اﻻنتخابية أمام السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات،
– واعتبارا أن اﳌشرع أقر إنشاء ﳉنة مراقبة ﲤويل
اﳊملة اﻻنتخابية لدى السلطة اﳌستقلة ﲟوجب اﳌادة 115
من اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار،
– واعتبارا أن تكريس مبدأ ضمان الشفافية ﰲ تسيير
الشؤون العمومية وفقا للمادة ) 9اﳌطة  (5من الدستور
تـ ـقـ ـتـ ـضي اسـ ـتـ ـق ـ ـﻼلية ت ـ ـامـ ـة للـ ـجـ ـنة م ـ ـراقـ ـبـ ـة ﲤـ ـويـ ـل اﳊـ ـمـ ـل ـ ـة
اﻻنتخابية عضويا ووظيفيا ،ﰲ اتخاذ قراراتها بكل حياد
ونزاهة وشفافية ،ومن ثم تكريس ضمان استقﻼليتها،
– واعتبارا أن نص اﳌادة  121من اﻷمر اﳌتضمن القانون

– اعتبارا أنه وﰲ هذه اﳊالة ،فإن اﻷحكام التشريعية
موضوع الدراسة ،يكتسيها الغموض سواء من حيث التطبيق
الفعﲇ أو من حيث احترام اﳌبادئ اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة ) 3٤الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– واعتبارا أن هذا اﳊكم الوارد ﰲ اﳌواد ،غير واضح
ويصعب إثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق
اﳌواطن لعدم ﲢديده لﻶليات القانونية التي تثبت هذه
اﻷفعال،
– واعتبارا أنه إذا كان قصد اﳌشرع ﻻ يهدف استبعاد
الضمانات التي تقرها وتنص عليها اﳌادة  3٤من الدستور،
ففي هذه اﳊالة فإن اﳌواد ) 18٤الفقرة اﻷخيرة() 2٠٠ ،الفقرة (7
و) 221الف ـ ـقـ ـرة اﻷخـ ـيرة( تـ ـعـ ـد دس ـتورية ،شريطة مراعاة هذا
التحفظ.
 –٤فيما يخص اﳌواد  ٢١3و ٢٤٦و ٢5١و ٢٦١من اﻷمر
اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،مأخوذة
مجتمعة ﻻتـحادها ﰲ اﳌوضوع والعلة :
– اعـ ـتـ ـبارا أن اﳌ ـ ـواد اﳌ ـ ـذك ـ ـورة أعـ ـ ـﻼه تـ ـضـ ـمـ ـنت عـ ـبـ ـارت ـ ـي
"يستدعى الناخبون" و "استدعاء الهيئة اﻻنتخابية" باعتبار
استدعاء الهيئة الناخبة إجراء ﻻفتتاح العمليات اﻻنتخابية،

العضوي موضوع اﻹخطار ،ينشئ ﳉنة مراقبة ﲤويل اﳊملة

– واعتبارا أن اﳌصطلح اﳌكرس ﰲ الدستور هو "استدعاء

اﻻنـ ـتـ ـخـ ـابـ ـية باعـ ـتبارهـا جهازا تابعا للسلطة اﳌستقلة ،فإنه

الهيئة الناخبة" طبقا ﳌا ورد ﰲ نص النقطة  1٠من اﳌادة

ﻻ يـ ـسـ ـت ـق ـيم واﳊـ ـال هـ ـذه أن يـ ـتـ ـم الطـ ـعـ ـن ﰲ قـ ـرارات اللـ ـجـ ـنـ ـة

 91من الدستور ،اﻷمر الذي يستوجب من اﳌشرع توحيد

أمامها ،حيث ﻻ يمكن أن تكون السلطة اﳌستقلة طرفا وقاضيا

اﳌصطلحات التي تعبر عن نفس اﻹجراء ،وذلك باستخدام

ﰲ آن واحد.

اﳌصطلح اﳌكرس ﰲ الدستور،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ
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– واعتبارا بالنتيجة ،فإن استعمال اﳌشرع لعبارتي

– واعتبارا أن الفقرتﲔ  2و 3من اﳌادة  257من اﻷمر

"يستدعى الناخبون" أو "استدعاء الهيئة اﻻنتخابية" عﲆ

اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،تضمنت أحكاما

خﻼف مصطلح "الهيئة الناخبة" اﳌكرس ﰲ الدستور ،يعتبر

من الدستور ،بنقلها حرفيا لنص الفقرة  2و 3من اﳌادة 95

سهوا يتعّين تداركه.

منه،

 –5فيما يخص اﳌادة  ٢٤٤من اﻷمر اﳌتضمن القانون
العضوي موضوع اﻹخطار :
– اعتـ ـب ـ ـارا أن اﳌ ـ ـادة  2٤٤من اﻷم ـ ـر اﳌ ـ ـتـ ـضـ ـمن القـ ـ ـانون
العضوي موضوع اﻻخ ـ ـطار ،نص ـ ـت عﲆ أنه "يص ـ ـ ـرح مكتب
اﳌـ ـجلـ ـس بشغور مقع ـ ـد العـ ـضـ ـو اﳌنـ ـتخ ـ ـب ﰲ مجـ ـ ـلس اﻷمة،
ويبّلغه ف ـ ـورا إﱃ اﶈ ـ ـكمة الدسـ ـ ـتورية ﻹعﻼن حالة الشغور
وتعيﲔ مستخلف للعضو اﳌنتخب"،

– واعتبارا أن اﳌشرع ﲟوجب اﳌبدأ الدستوري القاضي
بـ ـتـ ـوزي ـع اﻻخ ـتصاصات ،م ـط ـالب بأن ي ـراعي ع ـن ـد ﳑارسة
التشريع ،اﳌجال اﶈدد ﰲ الدستور للنص اﳌعروض عليه،
فﻼ يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا ﳌجاﻻت نصوص
أخرى،
– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إﱃ هذا اﻷمر
اﳌتضمن القانون العضوي ﻻ يشكل تشريعا بل مجرد نقل

– واعتبارا أن اﻻنتخاب لعضوية مجلس اﻷمة يتم باﻻقتراع

ﻷحكام يعود فيها اﻻختصاص لنص آخر يختلف عنه ﰲ

غ ـي ـر اﳌب ـاشر ،وأن ال ـت ـرشح ل ـﻼن ـت ـخ ـاب ي ـتـم بصفـة فـرديـة

إجراءات اﻹعداد واﳌصادقة والتعديل اﳌقررة ﰲ الدستور،

وليس عن طريق قوائم الترشح مثلما هو عليه اﳊال بالنسبة

– واعتبارا أن القانون العضوي بنقله لنص الفقرتﲔ  2و3

ﻻنتخاب أعضاء اﳌجلس الشعبي الوطني،

من اﳌادة  95من الدستور ،وإدراجها ضمن نص اﳌادة 257

– واعتبارا أن اﳌشرع قد أقر كيفية استخﻼف عضو

)الفقرتﲔ  2و (3منه ،يكون قد أخل باﳌبدأ الدستوري لتوزيع

مجلس اﻷمة اﳌنتخب ،الذي يصرح مكتب مجلس اﻷمة،

اﻻختصاصات ،ومن ثمة تعتبر الفقرتان  2و 3من اﳌادة 257

بشغور مقعده ،بإجراء انتخابات جزئية مع مراعاة أحكام

من اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،غير

الدستور ،وذلك ﲟوجب اﳌادة  2٤2من اﻷمر اﳌتضمن القانون

دستوريتﲔ.

العضوي موضوع اﻹخطار،
– واعتبارا أن تصريح مكتب مجلس اﻷمة بشغور مقعد
العضو اﳌنتخب ،يعد إجراء يتيح للسلطات اﳌعنية ،استدعاء
الهيئة الناخبة ،ومباشرة تنظيم اﻻنتخابات اﳉزئية ﰲ
الوﻻية اﳌعنية ﻻستخﻼفه ،وتبليغ ذلك التصريح بالشغور
ف ـ ـورا للمـ ـحـ ـك ـ ـمة الدست ـ ـورية ،ﻹعﻼنهـ ـا حـ ـالة الشـ ـغور ف ـ ـقـ ـط،
وﳑارسة صﻼحياتها الدستورية طبقا للمادة  191من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن الشطر اﻷخير من اﳌادة 2٤٤
والذي ين ـ ـص عﲆ "وتع ـ ـيﲔ مسـ ـتخلـ ـف للعـ ـضـ ـو اﳌنـ ـتـ ـخـ ـب"
يعتبر سهًوا يتعـ ـ ـّين تداركه.
 –٦فيما يخ ـ ـص اﳌ ـ ـادة ) ٢5٧الفق ـ ـرتﲔ  ٢و (3مـ ـن اﻷم ـر
اﳌتضمن القانون العضوي موضوع اﻹخطار :

 –٧فيما يخص اﳌادة  ٢٦٠من اﻷمر اﳌتضمن القانون
العضوي موضوع اﻹخطار :
– اعتبارا أن اﳌشرع ﰲ اﳌادة  26٠من اﻷمر اﳌتضمن
الق ـ ـان ـ ـون العض ـ ـوي مـ ـوض ـ ـوع اﻹخـ ـ ـطار ،نص عﲆ اخت ـ ـ ـصاص
اﶈكمة الدستورية بإعﻼن النتائج النهائية لﻼنتخابات
الرئاسية بعد الفصل ﰲ الطعون،
– واعتـ ـب ـ ـارا أن اﳌـ ـؤسـ ـس الدسـ ـتـ ـوري ﰲ اﳌـ ـ ـادة  191من
الدستور ،قد أقر صﻼحيات اﶈكمة الدستورية النظر ﰲ
الطعون التي تـ ـتلقاها ح ـ ـول الن ـتائج اﳌ ـ ـؤقتة لﻼنتـ ـخابات
الرئاسـ ـية واﻻنتـ ـخ ـ ـابات التشريعـ ـ ـية واﻻست ـ ـفتاء ،وإع ـ ـﻼنـ ـها
النتائج النهائية لكل هذه العمليات،
– واعتبارا أن اختصاص اﶈكمة الدستورية ﰲ إعﻼن

– اعتبارا أن اﳌادة ) 257الفقرتﲔ  2و (3من اﻷمر اﳌتضمن

النتائج النهائية سواء ﰲ حالة تلقيها الطعون والفصل فيها

القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،نصت عﲆ أنه "ﰲ حالة

أو ﰲ حالة عدم تلقيها أي طعن بشأنها ،فإنه يعود لها ﰲ كل

انسح ـاب أح ـد اﳌت ـرشحﲔ اﻻث ـنﲔ ل ـل ـدور ال ـث ـاني ،تست ـم ـر

اﻷحوال إعﻼن النتائج النهائية لﻼنتخابات الرئاسية،

العملية اﻻنتخابية إﱃ غاية نهايتها دون اﻻعتداد بانسحاب
اﳌترشح.

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن اﳌادة  26٠من اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،ﰲ صياغتها اﳊالية،

ﰲ حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي ﻷي من اﳌترشحﲔ

يتبﲔ أنها ﻻ تعكس صﻼحيات اﶈكمة الدستورية كما

اﻻثنﲔ للدور الثاني ،تعلن اﶈكمة الدستورية آجال تنظيم

حددتها اﳌادة  191من الدستور ،ومن ثم فهي مطابقة جزئيا

اﻻنتخابات اﳉديدة ﳌدة أقصاها ستون ) (6٠يوما"،

للدستور.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ

لهذه اﻷسباب
يقرر ما يأتي :
ﰲ الشكل :
أوﻻ  :أن إجراءات اﻹعداد واﳌصادقة عﲆ اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار،
جاءت تطبيقا للمادة  1٤2من الدستور ،فهي دستورية.
ثانيا  :أن إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري
بخصوص مراقبة دستورية اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
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 –3تست ـبدل عبـ ـارة "يستدعى الناخبون" ﰲ اﳌادتﲔ 213
و ،261وعب ـ ـارة "تسـ ـ ـتدعى الهيـ ـئة اﻻنتخـ ـ ـابـ ـية" ﰲ اﳌـ ـادت ـ ـﲔ
 2٤6و 251بعبارة "تستدعى الهيئة الناخبة".
 – ٤يحذف الشطر اﻷخير من اﳌادة  2٤٤والذي ينص عﲆ
"وتعيﲔ مستخلف للعضو اﳌنتخب".
 – 5تعد الفقرتان  2و 3من اﳌادة  257غير دستوريتﲔ.
 –6تعد اﳌادة  26٠مطابقة جزئيا للدستور ،وتعاد صياغتها
كما يأتي :

اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار ،ﰎ تطبيقا ﻷحكام

"اﳌادة  : 26٠تفص ـ ـل اﶈـ ـكـ ـمة الدسـ ـتـ ـوري ـ ـة ﰲ الطـ ـعـ ـون

اﳌادة ) 1٤2الفقرة  ،(2واﳌادة  22٤من الدستور ،فهو دستوري.

خﻼل ثﻼثة ) (3أيام ،وإذا تبّين أن الطعون مؤسسة تعيد بقرار

ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :ف ـ ـي ـ ـما يخـ ـص تأشـ ـي ـ ـرات اﻷمـ ـر اﳌتـ ـض ـ ـمن القـ ـانـ ـون
العضوي موضوع اﻹخطار :
 –1إضافة اﻹشارة إﱃ اﳌواد ) 16الفقرة  (2و 19و 2٠3من
الدستور ضمن التأشيرات.
 –2حذف اﻹشارة إﱃ اﳌادتﲔ  68و 1٤3من الدستور من
التأشيرات.
 –3إض ـ ـ ـ ـاف ـ ـ ـة الق ـ ـانـ ـ ـون الع ـ ـ ـض ـ ـوي رقـ ـم  11-٠5اﳌ ـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ
 1٠ج ـ ـ ـمادى الثانـ ـية ع ـ ـام  1٤26اﳌـ ـوافـ ـق  17يوليـو سنة 2٠٠5
واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل واﳌتمم ،ضمن التأشيرات.
 –٤إضافة اﻷمر رقم  59-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1395
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون التجاري،
اﳌعدل واﳌتمم ،ضمن التأشيرات.
 –5يرت ـ ـب القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  ٠6-12اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  18صـ ـفر عـ ـام
 1٤33اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  12ينـ ـ ـاير سـ ـ ـنة  2٠12واﳌتعلق باﳉمعيات،

معلل صياغة محاضر النتائج اﳌعدة.

تـ ـعـ ـلن الن ـ ـت ـ ـائج الن ـ ـهائية لﻼنت ـ ـخـ ـابـ ـات الرئاسـية ﰲ أجل
عشرة ) (1٠أيام ابتداء من تاريخ استﻼمها اﶈاضر من قبل
رئيس السلطة اﳌستقلة".
ثالثا  :تعتبر باقي أحكام اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات ،دستورية.
رابعا  :تعتبر اﻷحكام غير الدستورية قابلة للفصل عن
باقي أحكام اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي اﳌتعلق بنظام
اﻻنتخابات موضوع اﻹخطار.
خامسا  :يبلغ هذا القرار إﱃ رئيس اﳉمهورية.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية

الّديمقراطّية الّشعبّية.

بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلساته اﳌنعقدة أيام
 2٤و 25و 26رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  8و 9و 1٠مارس سنة
.2٠21

ق ـ ـ ـ ـبل اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  ٠1-12اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٠رب ـ ـيـع اﻷول عام 1٤33

رئيس اﳌجلس الدستوري

اﳌوافق  13فبراير سنة  2٠12الذي يحدد الدوائر اﻻنتخابية

كمال فنيش

وعدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها ﰲ انتخابات البرﳌان ،ضمن
التأشيرات.
ثانيا  :فيما يخص أحكام اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
موضوع اﻹخطار :
 –1تعد اﳌادة  121مطابقة جزئيا للدستور ،وتعاد صياغتها
كاﻵتي :
"اﳌادة  : 121يم ـ ـك ـ ـن الط ـ ـعن ﰲ ق ـ ـرارات ﳉ ـ ـنـ ـة مـ ـراق ـ ـب ـ ـة
ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية ،أمام اﶈكمة الدستورية ﰲ أجل
شهر من تاريخ تبليغها".
 –2تعتـ ـب ـ ـر الف ـق ـ ـرة اﻷخـ ـيـ ـرة مـ ـن اﳌـ ـادة  18٤والفـقرة  7من
اﳌ ـ ـ ـادة  2٠٠والفـ ـقـ ـرة اﻷخـ ـيـ ـرة م ـ ـن اﳌـ ـ ـادة  221دس ـ ـ ـتـ ـوريـ ـتـ ـﲔ
شريطة مراعاة التحفظ اﳌثار أعﻼه.

– محمـد حبشي ،نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي ،عضوة،
– شادية رحاب ،عضوة،
– ابراهيم بوتخيل ،عضوا،
– محمـد رضا أوسهلة ،عضوا،
– عبد النور قراوي ،عضوا،
– خديجة عباد ،عضوة،
– الهاشمي براهمي ،عضوا،
– أﷴ عدة جلول ،عضوا،
– عمر بوراوي ،عضوا.
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 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

أمــــر
أمر رقم  ٠١-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٦رجب عام  ١٤٤٢اﳌوافق ١٠
مارس سنة  ،٢٠٢١يتضمن القانون العضوي اﳌتعلق
بنظام اﻻنتـخابات.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  7و 8و 12و) 16الفقرة (2

– وﲟقتض ـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  59–75اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٠رمض ـان
عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠9–8٤اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  1٤٠٤اﳌوافـ ـق  ٤ف ـب ـرايـر سنـة  198٤واﳌتعلق
بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

و 123و 126و 132و 1٤٠و) 1٤1الفقرة  (2و 1٤2و 151و191

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  28–89اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  3جم ـادى
الثانية عام  1٤1٠اﳌوافق  31ديسمبر سنة  1989واﳌتعلق

و 197و 198و 2٠٠و 2٠1و 2٠2و 2٠3و 22٤منه،

باﻻجتماعات واﳌظاهرات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠1–98اﳌؤّرخ ﰲ ٤
صفـ ـر عـ ـام  1٤19اﳌوافـ ـق  3٠م ـاي ـو سن ـة  1998واﳌتعلق

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـم  21–9٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٤محـ ـّرم
ع ـام  1٤11اﳌـ ـوافـ ـ ـق  15غشـت سنـة  199٠واﳌتعلـق باﳌـحاسب ـ ـة

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11–٠5اﳌؤّرخ ﰲ 1٠
ج ـم ـادى ال ـثـانـيـة عـام  1٤26اﳌوافـ ـق  17ي ـول ـيـو سنـة 2٠٠5

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–98اﳌؤّرخ ﰲ  ٤صفر عام
 1٤19اﳌوافـ ـ ـ ـق  3٠مايـ ـ ـو سن ـ ـة  1998واﳌتعل ـ ـ ـق باﳌـحاكـ ـ ـم

واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل،

اﻹداري ـ ـة،

و 19و 56و 59و 73و 85و 87و 88و 9٤و 95و 12٠و 121و122

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠2–12اﳌؤّرخ ﰲ 18
صفر عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12الذي يحدد
حاﻻت التناﰲ مع العهدة البرﳌانية،
– وﲟقتضـ ـى القانون العض ـوي رقـ ـم  ٠٤–12اﳌ ـؤّرخ ﰲ 18

صفـ ـر عـ ـام  1٤33اﳌوافـ ـق  12ي ـن ـايـر سنـة  2٠12واﳌتعلق
باﻷحزاب السياسية،

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤّرخ ﰲ 18
صفـ ـر ع ـ ـ ـام  1٤33اﳌواف ـ ـ ـق  12ينايـ ـ ـر سن ـ ـة  2٠12واﳌتعل ـ ـق
باﻹعﻼم،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  1٠–16اﳌؤّرخ ﰲ 22
ذي القعدة عام  1٤37اﳌوافـق  25غشت سنة  2٠16واﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقـ ـ ـم  ٠7–19اﳌؤّرخ ﰲ 1٤

م ـ ـ ـح ـّرم ع ـام  1٤٤1اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  1٤سب ـت ـم ـب ـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة 2٠19
واﳌتعلق بالسلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  21محّرم عام

 1٤27اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـ ـ ـى القانـ ـ ـ ـون رقـ ـ ـم  ٠9–٠8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  18صفـ ـ ـ ـر

عام  1٤29اﳌ ـوافـ ـ ـ ـ ـق  27فبـ ـرايـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـ ـ ـ ـ ـن
قانـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

– وﲟقتضى القانون رقم  1٠–11اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام

 1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،

– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠6–12اﳌ ـؤّرخ ﰲ  18صفر عام

 1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﳉمعيات،

– وﲟقتضـ ـى اﻷم ـر رق ـم  ٠1–12اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٠ربي ـع اﻷول

ع ـام  1٤33اﳌوافق  13فبراير سنة  2٠12الذي يحدد الدوائر
اﻻنتخابي ـ ـة وع ـ ـدد اﳌقاعـ ـ ـد اﳌطل ـ ـوب شغلهـ ـا ﰲ انتخاب ـ ـات
البرﳌان،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  155–66اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام
 1386اﳌواف ـ ـ ـق  8يوني ـ ـو سن ـ ـة  1966واﳌتضم ـ ـن قان ـ ـون

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

اﻹج ـ ـ ـراءات اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–1٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٤ربيع اﻷول

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  156–66اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام
 1386اﳌوافـ ـ ـق  8يونيـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  1966واﳌتضم ـ ـن قانـ ـ ـون
العقوب ـ ـ ـات ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

عام  1٤33اﳌوافق 21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،

عام  1٤35اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠1٤واﳌتعلق بالنشاط
السمعي البصري،

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠7–18اﳌ ـؤّرخ ﰲ  25رمضان

عـ ـ ـام  1٤39اﳌواف ـ ـق  1٠يونيـ ـو سنـ ـة  2٠18واﳌتعلـ ـق بحمايـة

– وﲟقتض ـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  58–75اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٠رمض ـان
عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون

اﻷشخـ ـ ـ ـاص الطبيع ـ ـ ـ ـيﲔ ﰲ مج ـ ـال معاﳉـ ـة اﳌعطي ـ ـ ـات ذات

اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الطابع الشخصي،

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م
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– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠5–2٠اﳌ ـؤّرخ ﰲ  5رمضان
عام  1٤٤1اﳌوافق  28أبريل سنة  2٠2٠واﳌتعلق بالوقاية

بواسطت ـ ـها عـ ـرض نـ ـص أو سـ ـؤال ﳌصـ ـادقة مجـ ـمـ ـوع الهـ ـيئة

من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،

الناخبة.

اﻻستفتاء  :آل ـ ـيـ ـ ـ ـة م ـ ـن آلـ ـي ـ ـات الديمـ ـقراطية التـ ـي يـ ـت ـ ـم

– وبناء عﲆ رأي مجلس الدولة،

فارز  :شخص يشارك فعليا ﰲ عملية فرز أوراق التصويت.

– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،

اﻻقتراع  :مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية

– وبعد اﻷخذ بقرار اﳌجلس الدستوري،
يصدر اﻷم ـر اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي
اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات إﱃ :
– ﲢديد اﳌبادئ اﻷساسية والقواعد اﳌتعلقة بالنظام
اﻻنتخابي،

أو استفتائية.
اﻷصوات اﳌعبر عنها  :عدد اﻷصوات الصحيحة اﳌعتد
بها بعد عملية الفرز.
اﳉريمة اﻻنتخابية  :كل فعل معاقب عليه قانونا ،أّيا

ك ـ ـان ن ـ ـوع ـ ـه ،يرتك ـ ـب بأي ـ ـة وسي ـ ـلة كانت م ـ ـن ش ـ ـأن ـه اﳌـ ـسـ ـاس
بالعمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية أو إعاقتها.
اﳌبادئ اﻷساسية

– ﲡسيد اﳌبادئ الدستورية اﳌتعلقة باستقﻼلية وحياد
وعدم انحياز السلطة اﳌكلفة بإدارة وتنظيم وتسيير العمليات
اﻻنتخابية واﻻستفتائية واﻹشراف عليها وشفافيتها،
– ﲡس ـ ـيد وترسيـ ـخ الديمق ـ ـراطية والـ ـتـ ـداول عﲆ السـ ـلـ ـطة
وأخلقة اﳊياة السياسية،
– ضمان مشاركة اﳌواطنﲔ واﳌجتمع اﳌدني ،ﻻسيما
الشباب واﳌرأة ﰲ اﳊيـ ـاة السياسـ ـية ،وضـ ـمان اختيار حر
بعيد عن كل تأثير مادي.
اﳌاّدة  : ٢يقـ ـ ـ ـصـ ـد ،ﰲ مف ـ ـ ـهوم هـ ـذا القـ ـ ـ ـانون العـ ـ ـضـ ـ ـ ـوي،
باﳌصطلحات اﻵتية :
ورقة التصويت  :ورقة معدة خصيصا لﻼقتراع من قبل
السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات توضع ﰲ متناول

اﳌاّدة  : 3السيادة الوطنية ملك للشعب ،يمارسها عن
ط ـري ـق ﳑث ـلـيـه اﳌنـتـخـبﲔ عـبـر انـتـخـابـات حـرة وشرعـيـة
ودورية وشفافة ونزيهة ،وكذا عن طريق اﻻستفتاء.
اﳌاّدة  : ٤يش ـ ـ ـكل اﻻنت ـ ـخاب الوسـ ـي ـ ـلة الت ـ ـي بـ ـواسـ ـط ـ ـتها
يخ ـ ـتـ ـ ـار الشعب ﳑثـ ـ ـليه لتسي ـ ـير الشـ ـؤون العمـ ـ ـومية عﲆ
اﳌستويﲔ الوطني واﳌـحﲇ.
اﳌاّدة  : 5يتم اﻻنتخاب عن طريق اﻻقتراع العام السري
اﳊر واﳌباشر أو غير اﳌباشر.
اﳌاّدة  : ٦يتمتع كل ناخب وكل مترشح بحق الطعن ﰲ
صحة العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية طبقا ﻷحكام هذا
القانون العضوي.

الناخب ﰲ مكتب التصويت يوم اﻻقتراع ،قصد ﲤكينه من
التعبير عن اختياره قبل وضعها ﰲ صندوق اﻻقتراع.
الورقة اﳌلغاة  :ورقة التصويت التي ﻻ تؤخذ بعﲔ

الب ـ ـاب اﻷول
إدارة العملي ـ ـات اﻻنتخابية ومراقبتهـ ـ ـا
السلطـة الوطنيـة اﳌستقلـة لﻼنتخابـات

اﻻعتبار أثناء عملية الفرز وحساب اﻷصوات لعدم مطابقتها
ﻷحكام هذا القانون العضوي.

الفصـل اﻷول

الباقي اﻷقوى  :وسيلة لتوزيع اﳌقاعد اﳌتبقية ﰲ
نمط اﻻقتراع بالقائمة بعد التوزيع اﻷوﱄ للمقاعد عﲆ أساس
اﳌعامل اﻻنتخابي.
اﳌترشح  :كل شخص يتقدم لﻼنتخابات ﲢت غطاء
حزب سياسي أو بصفة مستقلة.
بطاقة الناخب  :بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية
اﳌستقلة لﻼنتخابات إﱃ شخص بعد تسجيله ﰲ القائمة
اﻻنتخابية لتمكينه من ﳑارسة حقه ﰲ التصويت ﰲ العمليات
اﻻنتخابية واﻻستفتائية.
اﳌعامل اﻻنتخابي  :هو ناﰋ تقسيم عدد اﻷصوات اﳌعبر
عنها عﲆ عدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها.

أحكـام عامـة
اﳌاّدة  : ٧طبقا ﻷحكام الدستور ،تضمن السلطة الوطنية
اﳌستقلة لﻼنتخابات ﲢضير وتنظيم وتسيير واﻹشراف
عﲆ مجموع العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية.
اﳌاّدة  : ٨تتمتع السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات
بالشخصية اﳌعنوية وباﻻستقﻼلية اﻹدارية واﳌالية ،وتدعى
ﰲ صلب النص “ السلطة اﳌستقلة“.
اﳌاّدة  : ٩يحـ ـ ـدد م ـ ـقر السـ ـ ـلطة اﳌس ـ ـتقلة ﲟدينة اﳉزائر،
غير أنه ﰲ حالة الضرورة ،يمكن أن ينقل ﲟوجب قرار من
رئي ـ ـ ـس الس ـ ـل ـ ـطة اﳌسـ ـت ـ ـ ـقلة إﱃ أي مكان آخر من التراب
الوطني.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ١٠ﲤـ ـ ـارس السـ ـلطة اﳌس ـ ـتقلة صﻼحـ ـياتها مـ ـنذ

اﳌاّدة  : ١٤تتلقى السلطة اﳌستقلة كل عريضة أو احتجاج

اس ـ ـتدعاء الهيـ ـئة الناخبة إﱃ غـ ـايـ ـ ـة إعﻼن الن ـتائج اﳌؤقتة

متعلق بالعمليات اﻻنتخابية أو اﻻستفتائية ترد من اﻷحزاب

وفق أحكام هذا القانون العضوي.

السياسية أو من اﳌترشحﲔ أو من الناخبﲔ.

وﰲ هذا الشأن ،تتوﱃ السلطة اﳌستقلة ﻻ سيما :
– م ـ ـسـ ـك الـ ـبـ ـطـ ـاقـ ـية الـ ـوطـ ـنية للـ ـهيئـ ـة النـ ـاخـ ـبـ ـة والقـ ـوائـ ـ ـم
اﻻنتخابية للبلديات والقوائم اﻻنتخابية للجالية الوطنية
باﳋارج وﲢيينها بصفة مستمرة ودورية ،طبقا ﻷحكام
هذا القانون العضوي،
– إعداد بطاقات الناخبﲔ وتسليمها ﻷصحابها،
– اﻹشراف عﲆ مجموع العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية،
– توفير الوثائق واﳌعدات اﻻنتخابية الضرورية ﻹجراء
العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية،
– اعتماد ﳑثﲇ اﳌترشحﲔ ﳌراقبة عمليات التصويت
داخل مراكز ومكاتب التصويت،
– التنسيق مع اﳉهات اﳌختصة ،للعمليات التي تندرج
ﰲ إطار البعثات الدولية ﳌﻼحظة اﻻنتخابات ،واستقبالها
وانتشارها ومرافقتها،
– ضمان حماية البيانات الشخصية اﳋاصة بالناخبﲔ
واﳌترشحﲔ طبقا للتشريع الساري اﳌفعول،
– التحسيس ﰲ مجال اﻻنتخابات ونشر ثقافة اﻻنتخاب،
– تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات اﻻنتخابية،
– اﳌساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث ،ﰲ

اﳌاّدة  : ١5تضطلع السلطة اﳌستقلة بضمان كل الشروط
ﳌ ـمارسـ ـة اﳌواطـ ـنﲔ ﳊـ ـق اﻻنـ ـتـ ـخـ ـاب بصـ ـفة ح ـ ـرة ودوريـ ـة
وشفافة.
اﳌاّدة  : ١٦تس ـتفيد السلطة اﳌستقلة ﰲ إطار ﳑارسة
صﻼحياتها من اس ـ ـتعمال الصـحافة اﳌكتوبة واﻹلكترونية
ووسائل اﻹعﻼم السمعية البصرية الوطنية ،طبقا للتشريع
والتنظيم الساريي اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ١٧ت ـ ـزود الس ـ ـل ـطة اﳌسـ ـتقلة ﲟيـ ـزانيـ ـة تسـ ـيير
خاصة بها ،وﲢدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها
طبقا للتشريع الساري اﳌفعول.
ﲤسك السلطة اﳌستقلة محاسبتها وفق قواعد اﳌـحاسبة
العم ـ ـومـ ـية ،ويسـ ـند تسيـ ـير اﻷم ـ ـوال إﱃ عون محاسب يعّين

وفقا للتشريع الساري اﳌفعول.

تتوّلى السلطة اﳌستقلة إعداد ميزانية اﻻنتخابات وتوزيع
اعتماداتها وضمان متابعة تنفيذها ،بالتنسيق مع اﳌصالح
اﳌعنية.
ﲤسك محاسـ ـبة اﻻعتـ ـمادات اﳌخ ـ ـصصة بعنوان ميزانية
اﻻنتـ ـخـ ـابات بشـ ـكل منـ ـفصـ ـل عن مـ ـيزانية تسـ ـي ـير السـ ـلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٨تخضع حسابات السلطة اﳌستقلة وحصائلها
اﳌالية للمراقبة البعدية ﳌجلس اﳌـحاسبة.

ترقية البحث العلمي ﰲ مجال اﻻنتخابات.
اﳌاّدة  : ١١تس ـ ـهر الس ـ ـلطة اﳌس ـ ـ ـتقلة عﲆ أن يمـ ـتـ ـنع كل
عون مكلف بالعمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية عن كل فعل
أو تصرف ،أو أي سلوك آخر ،من طبيعته أن يمس بصحة
وشفافية ومصداقية اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ١٢تخطر السلطة اﳌستقلة السلطات العمومية

الفصـل الثـاني
تنظيـم السلطـة الوطنيـة اﳌستقلـة لﻼنتخابـات
اﳌاّدة  : ١٩تتشكل السلطة اﳌستقلة من :
– جهاز تداوﱄ ﳑثﻼ ﰲ مجلس السلطة اﳌستقلة،
– جهاز تنفيذي ﳑثﻼ ﰲ رئيس السلطة اﳌستقلة.

اﳌعنية بأي مﻼحظة أو خلل أو نقص يسجل ،مرتبط بنطاق

اﳌاّدة  : ٢٠ل ـلسل ـط ـة اﳌست ـقـلـة امـتـدادات عﲆ مستـوى
الوﻻيات والبلديات ولدى اﳌمثليات الدبلوماسية والقنصلية

واﻻستفتائية وسيرها.

ﰲ اﳋارج.

اختصاصها ،من شأنه التأثير عﲆ تنظيم العمليات اﻻنتخابية

ويجب عﲆ هذه السلطات العمل بسرعة وﰲ أقرب
اﻵج ـال ل ـت ـدارك ال ـن ـق ـائص واﻻخـتـﻼﻻت اﳌبـّلـغ عـنـهـا ،وإعـﻼم
السلطة اﳌستقلة كتابيا بالتدابير التي اتخذتها.
اﳌاّدة  : ١3تع ـ ـ ـمل الس ـ ـلـ ـطة اﳌسـ ـتـ ـ ـقلة ،بالتـ ـنس ـ ـ ـ ـيق مع
السلطات العمومية اﻷخرى اﳌختصة ،عﲆ تنفيذ اﻹجراءات
اﻷمنية من أجل ضمان السير اﳊسن للعمليات اﻻنتخابية
واﻻستفتائية.

القسم اﻷول
مجلـس السلطـة اﳌستقلـة
أوﻻ  :تشكيلة اﳌجلس :
اﳌاّدة  : ٢١يتـ ـ ـش ـ ـ ـكل اﳌج ـ ـلس مـ ـ ـن عشـ ـ ـرين ) (2٠ع ـ ـ ـض ـ ـ ـوا
يعينهم رئيس اﳉمهورية من بﲔ الشخصيات اﳌستقلة،
من بينهم عضو واحد ) (1من اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمة
باﳋارج ،لعهدة مدتها ست ) (6سنوات غير قابلة للتجديد.
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اﳌاّدة  : ٢٢يعـ ـ ـد اﳌجل ـ ـس ،ف ـ ـور تنصـ ـيبه ،نظامه الداخﲇ
الذي ينشر ﰲ النشرة الرسمية للسلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢3ينع ـ ـقد اﳌج ـ ـلس باسـ ـتـ ـدعاء م ـ ـن رئيـ ـسـ ـ ـه أو
بطلب من ثلثي ) (3/2أعضائه.
اﳌاّدة  : ٢٤تتخذ مداوﻻت اﳌجلس باﻷغلبية ،وﰲ حالة
تساوي عدد اﻷصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
اﳌاّدة  : ٢5تسجل محاضر مداوﻻت اﳌجلس ﰲ سجل
م ـر ّق ـم ومؤّشر ع ـل ـي ـه م ـن ط ـرف رئ ـيس السل ـط ـة اﳌست ـقـلـة،

اﳌاّدة  : ٢٨للسلطة اﳌستقلة أمانة عامة مكلفة بالتسيير
اﻹداري والتقني.
اﳌاّدة  : ٢٩يحدد مرسوم رئاسي النظام اﻷساسي ﻷعضاء
اﳌجلس ولﻺطارات اﻹدارية للسلطة اﳌستقلة ،وكذا نظام
تعويضاتهم.
اﳌاّدة  : 3٠يمارس رئيس السلطة اﳌستقلة الصﻼحيات
اﻵتية :

ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري اﳌفعول ،ونشرها ﰲ

– يرأس اﳌجلس وينفذ مداوﻻته،

النشرة الرسمية للسلطة اﳌستقلة.

– يستدعي ويترأس اجتماعات اﳌجلس،

ثانيا  :صﻼحيات اﳌجلس :
اﳌاّدة  : ٢٦يمارس اﳌجلس الصﻼحيات اﻵتية :
– يصادق عﲆ برنامج عمل السلطة اﳌستقلة اﳌقدم من
طرف رئيسها،
– يعـ ـد قـ ـوائم أعضـ ـاء اﳌنـ ـدوبي ـ ـات الـ ـوﻻئيـ ـ ـة والب ـ ـلديـ ـ ـة
واﳌنـدوبـي ـ ـات لـدى اﳌم ـ ـثـلـيـات الـدبـلـوم ـاس ـ ـيـة والـقـنصلـية
باﳋارج،
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– يوجه وينسق أعمال اﳌجلس،
– يمثل السلطة اﳌستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية
ولدى اﳌشاركﲔ اﻵخرين ﰲ اﳌسار اﻻنتخابي،
– يمثل السلطة اﳌستقلة أمام القضاء بخصوص جميع
التصرفات اﳌدنية واﻹدارية،
– يعﲔ أعضاء اﳌندوبيات الوﻻئية والبلدية واﳌندوبيات

– يستقبل ملفات الترشح ﻻنتخابات رئيس اﳉمهورية
دون اﳌساس بأحكام الفقرة  3من اﳌادة  121من الدستور.
ويفصل فيها طبقا ﻷحكام هذا القانون العضوي،

لدى اﳌ ـ ـمـ ـثلـ ـ ـيات الدبل ـ ـوماس ـ ـية والقنصـ ـل ـ ـية باﳋ ـ ـارج طبقا
ﳌداولة اﳌجلس،
– يتوﱃ تعبئة أعضاء اﳌندوبيات الوﻻئية واﳌندوبيات

– يعد ،بصفة منصفة وعادلة ،برنامج وكيفيات استعمال

البلدية واﳌندوبيات لدى اﳌمثليات الدبلوماسية والقنصلية

وسـ ـ ـائل اﻹع ـ ـﻼم الوطن ـ ـية السمع ـ ـية البص ـ ـرية أثنـ ـ ـاء اﳊـ ـم ـ ـ ـلة

باﳋارج ،خﻼل فترة العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية وفترة

اﻻنتخابية واﻻستفتائية ،وتوزيع قاعات اﻻجتماعات ،وكذا

مراجعة القوائم اﻻنتخابية ،ونشرهم عبر التراب الوطني

استعمال اﳌساحات اﳌخصصة لﻺشهار،

وﰲ اﳋارج،

– يستـ ـ ـقبل الط ـ ـعون واﻻحـ ـتجـ ـاج ـ ـات اﳌتـ ـعلقة بالعـ ـ ـملية
اﻻنتخابية واﻻستفتائية،
– يصادق عﲆ الـ ـتـ ـق ـري ـر اﳌع ـد م ـن ط ـرف ﳉن ـة م ـراق ـب ـة
ﲤويل حسابات اﳊملة اﻻنتخابية واﻻستفتائية،
– يصادق عﲆ التقرير اﳌتعلق بالعمليات اﻻنتخابية
واﻻستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة اﳌستقلة،
– يصادق عﲆ الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي ﳌست ـخ ـدمي السل ـط ـة
اﳌستقلة،
– يصادق عﲆ ميزانية السلطة اﳌستقلة،
– يبدي رأيه ﰲ كل ما يتعلق ﲟشاريع القوانﲔ والتنظيمات
ذات الصلة باﻻنتخابات،

خر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
– يعّين ويس ّ
– ينسق مع اﳉهات اﳌختصة ،العمليات التي تندرج ﰲ
إط ـ ـار البعـ ـ ـثات الدولـ ـية ﳌﻼح ـ ـظة اﻻنتخ ـ ـابات واس ـ ـتقبالها
وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج اﳌؤقتة لﻼنتخابات الرئاسية والتشريعية
ونتائج اﻻستفتاءات ،دون اﳌساس بأحكام اﳌادة  186من
هذا القانون العضوي،
– يعد التقرير اﳋاص بالعمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية
ويقوم بنشره بعد مصادقة اﳌجلس عليه،
– هو اﻵمر بالصرف ﳌيزانية السلطة اﳌستقلة،

– يعد ميثاق أخﻼقيات اﳌمارسـات اﻻنتخابية والعمل
عﲆ ترقيتها لدى كل فاعﲇ اﳌسار اﻻنتخابي.
القسم الثاني
الرئيـس
اﳌاّدة  : ٢٧يعّين رئي ـ ـس اﳉمـ ـهوري ـ ـة رئيـ ـس الس ـ ـلط ـ ـ ـة
اﳌستقلة لعهدة مدتها ست ) (6سنوات غير قابلة للتجديد.

– يعّين اﻷمﲔ العام للسلطة اﳌستقلة وينهي مهامه،
– يعّين اﳌوظفﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ للسلطة اﳌستقلة
وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة الرئاسية عﲆ مجموع اﳌستخدمﲔ
اﻹداريﲔ والتقنيﲔ التابعﲔ للسلطة اﳌستقلة،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ
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– يوّقع عﲆ محاضر مداوﻻت وقرارات السلطة اﳌستقلة،
ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها.
اﳌاّدة  : 3١يتخذ رئيس السلطة اﳌستقلة كل التدابير
من أجل ضمان السير العادي للعمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية
وضـ ـمان مـ ـصـ ـداقية وشـ ـفافية وصحـ ـة نت ـ ـائجها ومطـ ـابقتها
للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية اﳌفعول.
القسم الثالث
امتـدادات السلطـة اﳌستقلـة عﲆ اﳌستوى اﳌـحلـي
واﳌمثليات باﳋارج
اﳌاّدة  : 3٢تتشكل اﻻمتدادات اﳌـحلية للسلطة اﳌستقلة
من اﳌندوبيات الوﻻئية ،وتساعدها مندوبيات عﲆ مستوى
البلديات.
اﳌاّدة  : 33تتشكـل اﳌندوبيـات الوﻻئية من ثﻼثة ) (3إﱃ
خمسة عشر ) (15عضوا ،مع مراعاة اﳌعيارين اﻵتيﲔ :
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الناخبة.
ﲢدد تشكيلة اﳌندوبية الوﻻئية بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة بعد مصادقة مجلسها.
اﳌاّدة  : 3٤يعّين رئي ـ ـس السلـ ـطة اﳌسـ ـتقـ ـلة من ـسـ ـقي

اﳌندوبيات الوﻻئية والبلدية واﳌندوبيات لدى اﳌمثليات
الدبلوماسية والقنصلية باﳋارج.
اﳌاّدة  : 35تسّير اﳌندوبية الوﻻئية من طرف منسق
وﻻئي يوضع ﲢت سلطة رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : 3٦ت ـ ـسـ ـ ـّير اﳌندوبية البلدية مـ ـ ـن طـ ـرف منـ ـ ـسق

بـ ـلدي يمـ ـارس م ـهـ ـامه بالتنـ ـسيـ ـق مع اﳌنـ ـ ـدوبي ـ ـة الوﻻئيـ ـ ـة
اﳌختصة إقليميا.
يحدد رئيس السلطة اﳌستقلة بقرار تشكيلة اﳌندوبية
البلدية والوﻻئية ﲟناسبة كل استشارة انتخابية.
اﳌاّدة  : 3٧ت ـ ـ ـ ـضـ ـط ـ ـ ـلـ ـع اﳌن ـ ـ ـدوبـ ـ ـيـ ـات الـ ـ ـوﻻئيـ ـ ـ ـة والبـ ـ ـلديـ ـ ـة
واﳌ ـ ـ ـندوبيات لدى اﳌم ـ ـثليات الدبلومـ ـ ـاسيـة والق ـ ـنـ ـص ـلية
باﳋارج ،ﲢـ ـ ـت سلطـ ـ ـة رئيـس السـ ـلطـة اﳌسـ ـتقلـة ،ﲟمارسة

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٤٠يجـب أن تتوفـر ﰲ عضـو السلطـة اﳌستقلة
الشروط اﻵتية :
– أن يكون مسجﻼ ﰲ قائمة انتخابية،
ﻻ يكون شاغﻼ وظيفة عليا ﰲ الدولة،
–أ ّ
ﻻ يكون عضوا ﰲ أحد اﳌجالس الشعبية اﳌـحلية أو
–أ ّ
البرﳌان،
ﻻ يكون منخرطا ﰲ حزب سياسي خﻼل اﳋمس )(5
–أ ّ
سنوات السابقة لتعيينه،
ﻻ يكون محكوما عليه بحكم نهائي ﻻرتكاب جناية أو
–أ ّ
جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء
اﳉنح غير العمدية،
ﻻ يكون محكوما عليه بسبب الغش اﻻنتخابي.
–أ ّ
اﳌاّدة ُ : ٤١يلزم أعضاء السلطة اﳌستقلة بواجب التحفظ

واﳊياد ،ويمارسون مهامهم ﰲ استقﻼل تام ويستفيدون
بذلك من حماية الدولة.
يمتنع أعضاء السلطة اﳌستقلة أثناء عهدتهم عن استعمال
مراكزهم الوظيفية ﻷغراض غير تلك التي ترتبط ﲟهامهم.

يتوقف أعضاء مجلس السلطة اﳌستقلة ،ﲟجرد تعيينهم،
عن ﳑارسة أية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أية مهنة حرة.
اﳌاّدة  : ٤٢ﻻ يمكن ﻷعضاء السلطة اﳌستقلة أن يترشحوا
لﻼنتخابات خﻼل عهدتهم.
اﳌاّدة  : ٤3يؤدي رئيس وأعضاء السلطة اﳌستقلة أمام
اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا اليمﲔ القانونية اﻵتي
نصها :
“ أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة
وحياد واستقﻼلية وأتعهد بالعمل عﲆ ضمان نزاهة
وشفافية العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية وأن أحترم
الدستور وقوانﲔ اﳉمهورية ،واﷲ عﲆ ما أقول شهيد”.
يؤدي أعضاء اﳌندوبيات لدى اﳌمثليات الدبلوماسية
والقن ـ ـص ـ ـلية باﳋـ ـارج نفـ ـس اليم ـ ـﲔ أمـ ـام رؤس ـ ـاء الب ـ ـعثات
الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها.

الصﻼحيات اﳌخّولة لها ﰲ نطاق الدائرة اﻻنتخابية محل
اختصاصها.

اﳌاّدة  : ٤٤ﲢدد شروط وكيفيات استخﻼف عضو من

اﳌاّدة  : 3٨تضع البلديات والوﻻيات ﲢت تصرف السلطة

أعضاء السلطة اﳌستقلة ،ﰲ حاﻻت الشغور أو اﻻستقالة أو

اﳌستقلة اﳌوظفﲔ الضروريﲔ لتحضير وتنظيم وإجراء
العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية ،الذين يمارسون مهامهم
ﲢت سلطتها الكاملة.

اﳌانع القانوني ،ﲟوجب نظامها الداخﲇ.
اﳌاّدة  : ٤5يستفيد أعضاء اﳌندوبيات الوﻻئية والبلدية
واﳌنـ ـ ـدوبيـ ـات لدى اﳌ ـ ـمثل ـ ـيات الدبل ـ ـومـ ـاس ـ ـية والقنـ ـص ـ ـلية

اﳌاّدة  : 3٩ي ـح ـدد رئ ـي ـس السلـطـة اﳌست ـق ـلـة تشكـيـلـة

باﳋارج ،من تعويضات ﲟناسبة تعبئتهم خﻼل فترة تنظيم

اﳌ ـ ـندوبيـ ـ ـات لدى اﳌ ـم ـ ـ ـثليـات الدبلـوماسي ـة والقنصلية ﰲ

اﻻنت ـ ـخابات واﻻست ـ ـفتاءات وأثنـ ـاء فتـ ـرة مراج ـعة القـ ـ ـوائم

اﳋارج وتنظيمهـا وسيرها بالتنسيق مع السلطات اﳌختصة.

اﻻنتخابية.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ

يحدد النظام الداخﲇ للسلطة اﳌستقلة مبلغ التعويضات
التي يتقاضاها أعضاء اﳌندوبيات اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٤٦تخط ـر السلطة اﳌستقلـة اﻷحـزاب السياسيـة
اﳌشاركة ﰲ اﻻنتخابات واﳌترشحﲔ أو ﳑثليهم اﳌؤهلﲔ
قانونا بأي ﲡاوز صادر عنه ـم عاينت ـه خﻼل مختلف مراحل
العمليات اﻻنتخابية واﻻستفتائية.
ويجب عﲆ اﻷطراف التي ﰎ إخطارها ،العمل بسرعة وﰲ
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– حكم عليه ﰲ جناية ولم يرد اعتباره،
– حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة اﳊبس واﳊرمان من
ﳑ ـ ـارسـ ـ ـة حـ ـق اﻻنت ـ ـخ ـاب والـ ـترشـ ـ ـح للمـ ـ ـ ـدة اﳌـحـ ـ ـددة تطب ـ ـ ـيقا
للمادتﲔ  9مكرر 1و 1٤من قانون العقوبات،
– أشهر إفﻼسه ولم يرد اعتباره،
– ﰎ اﳊجز القضائي أو اﳊجر عليه.

اﻵجـال الـ ـتـي ﲢددهـا السلـ ـطـة اﳌستـ ـقـ ـلـة ل ـت ـدارك ال ـن ـق ـائـص

ت ـطـلـع الـنـيـابـة الـعـامـة ،الـلـجـنـة الـبـلـديـة ﳌراجـعـة الـقـوائـم

اﳌبـّل ـغ ع ـنـهـا وإعـﻼمـهـا كـتـابـيـا بـاﻹجـراءات والـتـدابـيـر التي

اﻻنتخابية اﳌعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها ،فور

اتخذتها.

افتتاح مرحلة مراجعة القوائم اﻻنتخابية ،بقائمة اﻷشخاص

اﳌاّدة  : ٤٧تفصل السلطة اﳌستقلة ،ﲟوجب قرارات ،ﰲ

اﳌذكورين ﰲ اﳌطات  2و 3و ٤و 5أعﻼه.
الفصل الثاني

اﳌسائل اﳋاضعة ﳌجال اختصاصها.

القوائـم اﻻنتخابيـة

ويبلغ القرار لﻸطراف اﳌعنية بكل وسيلة مناسبة.

القسم اﻷول

يمكن السلطة اﳌستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ
قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول .
اﳌاّدة  : ٤٨ﰲ حالة معاينة مخالفة ﰲ مجال السمعي
البصري ،تقوم السلطة اﳌستقلة بإخطار سلطة ضبط السمعي
البصري من أجـ ـل اتخـ ـ ـ ـاذ التـ ـدابيـ ـ ـ ـر الضرورية طبقا للتشريع
الساري اﳌفعول.
ن أحد اﻷفعال
اﳌاّدة  : ٤٩عندما ترى السلطة اﳌستقلة أ ّ
اﳌسجلة أو تـلك التـي أُخطـرت بشأنها يمكن أن تكتسي
طابعا جـ ـ ـزائـيـ ـا ،تقـ ـ ـوم فـ ـ ـورا بإخ ـ ـطار النائـب العـام اﳌختص
إقليميا بذلك.

اﳌاّدة  : 53ﲢـ ـ ـ ـدث وﲤ ـ ـسك ،ﲢ ـ ـت مسـ ـ ـ ـؤولية السـ ـل ـ ـطة
اﳌستقل ـ ـ ـة ،بطـاقيـ ـة وطنيـ ـة للهيئـ ـة الناخبـ ـ ـة تتشـ ـكـ ـ ـل مـ ـن
مجمـ ـوع القوائ ـم اﻻنتخابية للبلديات واﳌراكز الدبلوماس ـ ـي ـ ـة
والقـ ـ ـنص ـ ـليـة ﰲ اﳋـ ـ ـارج ،الت ـ ـي ُتضـ ـ ـ ـ ـَبط طب ـ ـ ـ ـقا للت ـ ـ ـشريع
الساري اﳌفعول.
تسهر السلط ـ ـة اﳌستقل ـ ـة عﲆ مراجعة القوائم اﻻنتخابية
بصفة دورية وﲟناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي
طبقا للتشريع الساري اﳌفعول.

البـ ـاب الثـ ـاني
اﻷحكـام اﳌتعلقـة بتحضيـر العمليـات اﻻنتخابي ـ ـة
واﻻستفتائي ـ ـة
الفصـل اﻷول
الشـروط اﳌطلوبـة ﰲ الناخب
اﳌاّدة  : 5٠يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من
العـ ـمر ثم ـ ـاني عـ ـشـ ـرة ) (18سـ ـنة كام ـ ـلة ي ـوم اﻻق ـ ـتراع وكان
متمتعا بح ـ ـقوقه اﳌدنية والسي ـاسية ،ولم يوجد ﰲ إحدى
حاﻻت ف ـ ـ ـقـ ـ ـدان اﻷهلـ ـية اﳌـحـ ـددة ﰲ الت ـشريع الساري اﳌفعول
وكان مسجﻼ ﰲ القائمة اﻻنتخابية.
ﻻ مـ ـ ـن كـ ـان مسـ ـ ـجـ ـﻼ ﰲ الق ـ ـائمـ ـ ـ ـة
اﳌاّدة  : 5١ﻻ يـ ـص ـ ـوت إ ّ
اﻻنتخابية للبلدية التي بها موطنه ﲟفهوم اﳌاّدة  36من
القانون اﳌدني.
اﳌاّدة  : 5٢ﻻ يسجل ﰲ القائمة اﻻنتخابية كل من :
– سلك سلوكا مضادا ﳌصالح الوطن أثناء ثورة التحرير
الوطني،

شـروط التسجيـل ﰲ القوائـم اﻻنتخابيـة

ﲢ ـ ـدد ش ـ ـروط وكيفي ـات ضبط البطاقي ـة الوطنية للهيئة
اﻻنتخابية واستعمالها بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : 5٤التسجيل ﰲ القوائم اﻻنتخابية واجب عﲆ
كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط اﳌطلوبة قانونا.
اﳌاّدة  : 55يـجب عﲆ كل جزائري وكل جزائرية يتمتعان
بحقوقهما اﳌدنية والسياسية ولم يسبق لهما التسجيل ﰲ
قائمة انتخابية ،أن يطلبا تسجيلهما.
اﳌاّدة  : 5٦ﻻ يمكن التسجيل ﰲ أكثر من قائمة انتخابية
واحدة.
اﳌاّدة  : 5٧بـ ـغـ ـض الن ـظ ـ ـ ـر عن أحـ ـكام اﳌ ـادتﲔ  55و 56من
هذا القانون العضوي ،يمكن لكل اﳉزائريﲔ واﳉزائريات
اﳌقيمﲔ ﰲ اﳋارج واﳌسجلﲔ لدى اﳌمثليات الدبلوماسية
والقنصلية اﳉزائرية ،أن يطلبوا تسجيلهم :
 –1بالن ـ ـسـ ـبة ﻻنـ ـتخ ـ ـابات اﳌـ ـجـ ـالس الشـ ـع ـ ـبـ ـية البـ ـلدي ـة
واﳌج ـالس الشع ـب ـي ـة الـوﻻئـيـة ،ﰲ قـائـمـة انـتـخـابـيـة ﻹحـدى
البلديات اﻵتية :
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– بلدية مسقط رأس اﳌعني،

تتكون اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية من :

– بلدية آخر موطن للمعني،

ض يعّينه رئيس اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا،
– قا ٍ

– بلدية مسقط رأس أحد أصول اﳌعني.

رئيسا،

 –2بالنسبة لﻼنتخابات الرئاسية واﻻنتخابات التشريعية

– ثﻼث ـ ـة ) (3مواطنـ ـﲔ مـ ـن البلديـ ـة تختـ ـارهم اﳌندوبيـ ـة

واﻻسـت ـش ـ ـارات اﻻستـ ـف ـت ـائـي ـة ،ي ـتـم التـسـج ـيل ف ـي ال ـقـ ـائ ـم ـة

الوﻻئيـ ـة للسلطـ ـة اﳌستقلـ ـة م ـن بﲔ الناخبﲔ اﳌسجلﲔ ﰲ

اﻻنتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية اﳉزائرية

القائمة اﻻنتخابية للبلدية اﳌعنية.

اﳌوجودة ﰲ بلد إقامة الناخب.
اﳌاّدة  : 5٨يمكن أفراد اﳉيش الوطني الشعبي واﻷمن
ال ـوطـنـي واﳊ ـمـاي ـة اﳌ ـدن ـيـة وموظـف ـي اﳉـم ـارك اﳉ ـزائـ ـريـ ـة
ومصالح السجون الذين ﻻ تتوفر فيهم الشروط اﳌـحددة ﰲ
اﳌاّدة  51أعﻼه ،أن يطلبوا تسجيلهم ﰲ القائمة اﻻنتخابية
ﻹحـ ـدى الـ ـب ـل ـدي ـات اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ اﳌاّدة  57م ـن هـذا
القانون العضوي.

توضـ ـ ـع ،ﲢ ـ ـ ـت تص ـ ـرف ورقـ ـابـ ـة اللجن ـة البلديـ ـة ﳌراجعـة
القوائم اﻻنتخابية ،أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع
باﳋبرة والكفاءة واﳊياد.
ﲡتمع اللجنة بناء عﲆ استدعاء من رئيسها.
ﲢدد قواعد سير اللجنة ومقرها بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.

اﳌاّدة  : 5٩يسجل ﰲ القائمة اﻻنتخابية وفقا ﻷحكام هذا

تقوم السلطة اﳌستقلة بتحديد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء

القانون العضوي كل من استعاد أهليته اﻻنتخابية إثر رد

ﳉنة مراجعة القوائم اﻻنتخابية ،ﲟوجب قرار من رئيسها

اعتباره ،أو رفع اﳊجر عنه أو اﳊجز عليه ،أو بعد إجراء عفو

ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.

شمله.

اﳌاّدة  : ٦٤يتـ ـم إعـ ـداد القوائـ ـم اﻻنتخابي ـة ومراجعتهـ ـا ﰲ

اﳌاّدة  : ٦٠فـي ح ـال ـة تغ ـيـي ـر م ـوط ـن ال ـنـاخب اﳌسجل ﰲ

كل دائـ ـرة دبلوماسي ـة أو قنصلي ـة ﲢـ ـت مسؤوليـة السلطة

ال ـق ـائـمـة اﻻنـتـخابية ،ي ـجـب ع ـلـيـه أن يط ـلـب ،خ ـﻼل اﻷشـهـ ـر

اﳌستق ـ ـلـ ـة مـ ـن قبـ ـل ﳉنـ ـة ﳌـ ـراجع ـ ـة القوائم اﻻنتخابية،

الث ـﻼث ـة ) (3اﳌ ـوال ـي ـة لـهـ ـذا التـغـيـير ،ش ـطـب اسـم ـه م ـن ه ـ ـذه

تتكون من :

القائمة وتسجيله ﰲ قائمة بلدية إقامته اﳉديدة.
اﳌاّدة  : ٦١ﰲ حالة وفاة أحد الناخبﲔُ ،تطلع اﳌصالح
اﳌعنية لبلدية اﻹقامة واﳌصالح الدبلوماسية والقنصلية
الـسـل ـط ـة اﳌـسـتـقـل ـة ب ـذل ـك ،والت ـي تقـ ـوم حـ ـاﻻ ب ـشـطب ـه مـ ـن
قائمـ ـ ـة الناخ ـ ـبـ ـﲔ ،م ـ ـع مراع ـ ـاة أحكـ ـ ـام اﳌادت ـ ـ ـﲔ  63و6٤

– رئيس اﳌمثلية الدبلوماسية أو رئيس اﳌركز القنصﲇ
أو ﳑثله ،رئيسا،
– ناخبﲔ ) (2اثنﲔ مسجلﲔ ﰲ القائمة اﻻنتخابية للدائرة
الدبلوماسية أو القنصلية ،تعّينهما السلطة اﳌستقلة ،عضوين،

مـ ـ ـن هـ ـ ـذا القانون العضوي.

– موظف قنصﲇ ،عضوا.

ﰲ حالة الوفاة خارج بلدية اﻹقامة ،يتعّين عﲆ بلدية
مكـ ـ ـان الوف ـ ـاة إطﻼع بلدي ـ ـة إقامـ ـة اﳌتـ ـوﰱ بكل الوسائـ ـل

ين اللجنة أمينا لها من بﲔ أعضائها.
وتع ّ

القانوني ـ ـة ،والتـ ـي ُتطلع بدوره ـ ـا السلطـ ـ ـة اﳌستقلـ ـ ـ ـة.
القسم الثاني
وضع القوائـم اﻻنتخابيـة ومراجعتهـا
اﳌاّدة  : ٦٢القوائم اﻻنتخابية دائمة ،وتكون محل مراجعة
خﻼل الثﻼثي اﻷخير من كل سنة.

ﲡتمع اللجنة ﲟقر اﳌمثلية الدبلوماسية أو القنصلية،
بناء عﲆ استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة اﳌستقلة بتحديد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء
ﳉنة مراجعة القوائم اﻻنتخابية ،ﲟوجب قرار ينشر بكل
وسيلة مناسبة ومؤكدة.
ﲢدد قواعد سير اللجنة بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.

يم ـك ـن م ـراج ـعـة ال ـق ـوائ ـم اﻻنتخ ـابية استـثـنـائـيـا ﲟـ ـوجـ ـب

اﳌاّدة  : ٦5يت ـ ـ ـ ـوﱃ رئيـ ـ ـس ال ـس ـ ـل ـطـ ـ ـة اﳌ ـس ـ ـ ـتـق ـ ـل ـ ـة إعـ ـ ـ ـﻼن

اﳌرسوم الرئاسي اﳌتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ،والذي

فتح فترة مراجعة القوائم اﻻنتخابية واختتامها بكل وسيلة

يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

مناسبة ،مع مراعاة أحكام اﳌاّدة  62أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٦3يتـ ـم إعـ ـ ـ ـداد القـ ـ ـوائـ ـم اﻻنتخ ـ ـابيـ ـة ومراجعته ـ ـ ـ ـا

اﳌاّدة  : ٦٦يمك ـ ـن كـ ـل مواط ـ ـن أغف ـ ـل تسجيلـ ـه ﰲ قائم ـ ـة

الدورية أو ﲟناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي ﰲ

انتخابي ـة أن يقـدم تظلمه إﱃ رئيس اللجنة البلدية ﳌراجعة

كل بلدية ،من طرف ﳉنة بلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية

القوائم اﻻنتخابية ضمن اﻷشكال واﻵجال اﳌنصوص عليها

تعمل ﲢت إشراف السلطة اﳌستقلة.

ﰲ هذا القانون العضوي.
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اﳌاّدة  : ٦٧لكل مواطن مسجل ﰲ إحدى قوائم الدائرة

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار من رئيس

اﻻنتخابية ،حق تقدﱘ اعتراض معلل لشطب شخص مسجل

السلطة اﳌستقلة الذي ينشر ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورّية

بغير حق ،أو لتسجيل شخص مغفل ﰲ نفس الدائرة ،ضمن
اﻷشكال واﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٦٨يج ـ ـ ـ ـب تقـ ـ ـ ـدﱘ اﻻعتراضـ ـات عـ ـ ـﲆ التسجيـ ـ ـل
أو الشطب اﳌذكورين ﰲ اﳌادتﲔ  66و 67من هذا القانون
العضوي خﻼل العشرة ) (1٠أيام اﳌوالية لتعليق إعﻼن اختتام
العمليات اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  65من هذا القانون العضوي.
يخّفض هذا اﻷجل إﱃ خمسة ) (5أيام ،ﰲ حالة اﳌراجعة
اﻻستثنائية.

اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.

اﳌاّدة  : ٧١ﲢف ـ ـ ـ ـظ القائم ـ ـ ـة اﻻنتخـ ـابي ـ ـة البلديـ ـ ـ ـة ،ﲢ ـ ـ ـت
مسؤولي ـة السلط ـة اﳌستقلة ،باﻷمانة الدائمة للجنة البلدية
ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية.
تـ ـودع نس ـخ م ـن القائمـ ـ ـة اﻻنتخـ ـابي ـ ـة البلديـ ـ ـ ـة ،عﲆ التـ ـواﱄ،
بأم ـان ـة ضب ـط اﳌـح ـك ـم ـة الـتـابـعـة لـلـنـظـام الـقضائي الـعادي
اﳌختصة إقليميا ،ولدى السلطة اﳌستقلة ،وﲟقر اﳌن ـ ـدوبي ـ ـة
ال ـوﻻئيـ ـة للسلط ـ ـ ـ ـة اﳌستقلة.
القسم الثالث

ﲢـ ـال هـ ـذه اﻻعتراض ـات عﲆ اللجن ـة اﳌنصوص عليها ﰲ

بطاقـة الناخـب

ت
اﳌاّدتـ ـﲔ  63و 6٤مـ ـن ه ـذا القانـ ـون العضـ ـوي ،الت ـي تبـ ّ
فيه ـا بقرار ﰲ أجل أقصاه ثﻼثة ) (3أيام.
يجب عﲆ رئيس اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية
أو رئي ـ ـس اﳌمثليـ ـة الدبلوماسي ـ ـة أو القنصليـ ـة أن يبﹽلغ
قرار اللجنة ﰲ ظرف ثﻼثة ) (3أيام كاملة إﱃ اﻷطراف اﳌعنية،
بكل وسيلة قانونية.
اﳌاّدة  : ٦٩يـم ـك ـن اﻷطـ ـراف اﳌعنـيـة تـسـجـيل الـطعـ ـ ـن فـي
ظرف خمسة ) (5أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
ﰲ حالة عدم التبليغ ،يمكن تسجيل الطعن ﰲ أجل ثمانية
) (8أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ اﻻعتراض.

اﳌاّدة  : ٧٢تـعـ ـ ـ ـ ـّد السلط ـ ـ ـة اﳌستقل ـ ـة بطاقة الناخب التي
تكون صاﳊة لكل اﻻستشارات اﻻنتخابية واﻻستفتائية،
وُتسلّم لكل ناخب مسجل ﰲ القائمة اﻻنتخابية.
تستف ـيد السلطـ ـة اﳌستقلـ ـة ،ﰲ هذا اﻹطار ،م ـن مساع ـدة
مخـ ـت ـ ـلف اﻹدارات الع ـ ـمـ ـ ـوم ـ ـية واﳌـ ـمثـ ـليـ ـات الدبـ ـلوم ـ ـاسـ ـ ـ ـية
والقنصلية باﳋارج.
ﲢدد كيفيـ ـات إعـ ـداد بطاقـ ـة الناخـ ـب وتسليمه ـا واستبدالها
وسحبها ﲟوجب قرار من رئيس السلطة اﳌستقلة الذي
ينشر ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية

الّشعبّية.

يسجل هذا الطعن ﲟجرد تصريح لدى أمانة ضبط اﳌـحكمة
التابعة للنظام القضائي العادي اﳌختصة إقليميا ،أو اﳌـحكمة
التابعة للنظام القضائي العادي باﳉزائر العاصمة بالنسبة

البـ ـاب الثالـ ـث
اﳊملـ ـ ـة اﻻنتخابية وﲤويله ـ ـا

للجالية اﳉزائرية اﳌقيمة باﳋارج ،التي تبت فيه بحكم

الفصـل اﻷول

ﰲ أجل أقصاه خمسة ) (5أيام دون مصاريف اﻹجراءات
وبدون إلزامية توكيل محاٍم ،وبناء عﲆ إشعار عاٍد يرسل

اﳊملـة اﻻنتخابيـة

إﱃ اﻷطراف اﳌعنية قبل ثﻼثة ) (3أيام.
يكون حكم اﳌـحكمة غير قابل ﻷي شكل من أشكال الطعن.
اﳌاّدة  : ٧٠تـل ـتـ ـزم ال ـسلـطـ ـ ـة اﳌستـق ـ ـل ـ ـة ب ـوض ـع ال ـقـائ ـمـ ـة
اﻻنتخابية البلدية أو القائمة اﻻنتخابية للمراكز الدبلوماسية
والقنصلية باﳋارج ،ﲟناسبة كل انتخاب ،ﲢت تصرف
اﳌمثلﲔ اﳌؤهلﲔ قانونا لﻸحزاب السياسية اﳌشاركة ﰲ
اﻻنتخابات واﳌترشحﲔ اﻷحرار ،دون اﳌساس باﳌعطيات
ذات الطابع الشخصي.
تسّلم السلطة اﳌستقلة نسخة من هذه القوائم اﻻنتخابية
إﱃ الـمحكمة الدستورية.
لكل ناخب اﳊق ﰲ اﻻطﻼع عﲆ القائمة اﻻنتخابية التي
تعنيه متى طلب ذلك.

اﳌاّدة  : ٧3باستثناء اﳊالة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة
) 95الفقرة  (3من الدستور ،تكون اﳊملة اﻻنتخابية مفتوحة
قبل ثﻼثة وعشرين ) (23يوما من تاريخ اﻻقتراع ،وتنتهي
قبل ثﻼثة ) (3أيام من تاريخ اﻻقتراع.
ن لﻼقتراع ،فإن اﳊملة اﻻنتخابية
ﰲ حالة إجراء دور ثا ٍ
التي يقوم بـها اﳌترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني
عشر ) (12يوما من تاريخ اﻻقتراع وتنتهي قبل يومﲔ )(2
من تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٧٤ﻻ يمـك ـن أي ـا ك ـان مـهـمـا ك ـان ـت ال ـوسـيـلـ ـة وبأي
شكل كان ،أن يقوم باﳊملة خارج الفترة اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌاّدة  73أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٧5يمـتـن ـع كـ ـل مـتـرشـح أو شـخص يـ ـش ـارك ف ـي
اﳊـمـلـ ـة اﻻنتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من
أشكال التمييز.
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اﳌاّدة  : ٧٦يم ـ ـ ـنـ ـع اسـ ـتـ ـعـ ـمال اللغ ـ ـات اﻷج ـ ـنبية ﰲ اﳊملة
اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٧٧يستفيد كل مترشح لﻼنتخابات اﳌـحلية أو
التشريعيـ ـة أو الرئاسيـ ـة بشكل منصف ،من الوصول إﱃ
وسائ ـ ـل اﻹعـ ـﻼم السمعي ـة البصرية اﳌرّخص لها باﳌمارسة
طبقا للّتشريع والّتنظيم الساريي اﳌفعول.

اﳌاّدة  : ٨٢تخصـ ـص داخ ـ ـل الدوائـ ـر اﻻنتخابيـ ـة أماكن
عمومية ﻹلصاق الترشيحات ،وتوزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر لﻺشهار خارج اﳌساحات
اﳌخصصة لهذا الغرض.
تسه ـ ـر السلطـ ـ ـة اﳌستقلـ ـ ـة عـ ـ ـﲆ تطبيق اﻷحكام اﳌذكورة
أعﻼه.

تكون مدة اﳊصص اﳌمنوحة متساوية بﲔ كل اﳌترشحﲔ

اﳌاّدة  : ٨3يمنع استعمال اﳌمتلكات أو الوسائل التابعة

لﻼنتخابات الرئاسية ،وتختلف بالنسبة إﱃ اﻻنتخابات

لشخص م ـ ـع ـ ـن ـ ـوي خـ ـاص أو عـ ـمـ ـومي أو مؤسسة أو هـ ـيئـ ـة

اﳌـحلي ـ ـ ـة والتشريعي ـ ـة ،تبع ـ ـا ﻷهميـ ـة عـ ـ ـدد قوائم اﳌترشحـ ـﲔ
الذيـ ـن يرشحه ـ ـم حزب سياسـي أو مجموعة أحزاب سياسية.
تستفيد قوائم اﳌترشحﲔ اﻷحرار اﳌتكتلة ﲟبادرة منه ـم،
مـن نـفـس الـتـرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـب ـات ال ـواردة ﰲ ه ـذه اﳌـاّدة ،وحـس ـب
الشروط نفسها.
تستفيد اﻷحزاب السياسية التي تقوم باﳊملة اﻻنتخابية
ﰲ إطار اﻻستشارات اﻻستـفتائية من مجال عادل ﰲ وسائل
اﻹع ـﻼم السم ـع ـي ـة ال ـبصري ـة اﳌر ّخـص لـهـا بـاﳌمـارسة طـبـقـا
للّتشريع والّتنظيم الساريي اﳌفعول.
ﲢدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل اﻹعﻼم السمعية

ﻻ إذا نـصـت اﻷح ـكـام
ع ـمـومـيـة ﻷغ ـراض ال ـدعـ ـاي ـة اﻻنتخابية ،إ ّ
التشريعية صراحة عﲆ خﻼف ذلك.
اﳌاّدة  : ٨٤ي ـمـنع استـع ـمـال أم ـاكـ ـن ال ـع ـبـادة واﳌؤس ـس ـات
واﻹدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين
مهما كان نوعها أو انتماؤها ،ﻷغراض الدعاية اﻻنتخابية
بأي شكل من اﻷشكال.
اﳌاّدة  : ٨5يـجب عﲆ كل مترشح أن يمتنع عن أية حركة
أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف ،غ ـ ـير مش ـروع أو مهﲔ أو
شـ ـ ـائن أو غي ـ ـر قانوني أو ﻻ أخ ـ ـﻼقـ ـي ،وأن يسـ ـهر عﲆ حسن
سير اﳊملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٨٦يحظر اﻻستعمال السيئ لرموز الدولة.

البصرية اﳌرّخص لها باﳌمارسة طبقا للّتشريع والّتنظيم

الفصل الثاني

الساريي اﳌفعول.

ﲤويـل اﳊملـة اﻻنتخابيـة ومراقبـتها

ﲢدد كيفيات اﻹشهار اﻷخرى للترشيحات بقرار من

القسم اﻷول

رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٧٨يتع ـ ـ ـﲔ ع ـ ـﲆ كـ ـ ـل وسائ ـ ـل اﻹع ـ ـ ـﻼم السمعيـ ـ ـة
البصرية اﳌرّخص لها باﳌمارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم
ﳌشاركة ﰲ تغطية اﳊملة اﻻنتخابية
الساريي اﳌفعول ،ا ُ
وضم ـ ـان التوزيع اﳌنصف للحيز الزمني ﻻستعمال وسائل
اﻹعﻼم من طرف اﳌترشحﲔ.
تضم ـن السل ـط ـة اﳌست ـق ـل ـة ،بـالـتـنسيـق مـع سلـطـة ضبـط
السمعي البصري ،احترام أحكام هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ٧٩دون اﳌساس بأحكام القانون اﳌتعلق باﻻجتماعات
والـتظاه ـرات العـمـومـيـة ،تنـظ ـم التجمع ـات واﻻجتماعـ ـات
العمومية ﲟناسبة اﻻنتخابات واﻻستفتاءات طبقا ﻷحكام
هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٨٠يمنع طيلة اﳊملة اﻻنتخابية استعمال أي
طريقة إشهارية ﲡارية لغرض الدعاية اﻻنتخابية.

ﲤويـل اﳊملـة اﻻنتخابيـة
اﳌاّدة  : ٨٧ﲤول اﳊملة اﻻنتخابية بواسطة موارد يكون
مصدرها :
– مساهمة اﻷحزاب السياسية اﳌشكلة من اشتراكات
أعضائها واﳌداخيل الناﲡة عن نشاط اﳊزب،
– اﳌساهمة الشخصية للمترشح،
– الهـ ـبات النق ـ ـدي ـ ـة أو العيـ ـ ـنية اﳌـ ـقدم ـ ـة من اﳌ ـ ـواطنﲔ
كأشخاص طبيعية،
– اﳌس ـ ـاع ـ ـدات اﳌـحـ ـتملة التي يم ـ ـكن أن ﲤـ ـنحـ ـ ـها الدولة
للمترشحﲔ الشباب ﰲ القوائم اﳌستقلة ﲟناسبة اﻻنتخابات
التشريعية واﳌـحلية،
– إمكـ ـ ـانـ ـيـ ـة تعـ ـوي ـ ـ ـض الدولة ﳉ ـ ـزء من نف ـ ـقات اﳊـ ـم ـ ـ ـلة
اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٨٨يحظر عﲆ كل مترشح ﻷي انتخابات وطنية

اﳌاّدة  : ٨١يمنع نشر وبث سبر اﻵراء واستطﻼع نوايا

أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،هبات

الناخبﲔ قبل اثنتﲔ وسبعﲔ ) (72ساعة من تاريخ اﻻقتراع

نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى ،مهما كان شكلها ،من

عﲆ الـتـراب ال ـوط ـني ،وخمسة ) (5أي ـام قبل ت ـاريخ اﻻقتراع

أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية

بالنسبة للجالية الوطنية اﳌقيمة باﳋارج.

أجنبية.
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اﳌاّدة  : ٨٩يحـ ـ ـدد اﳌـ ـبلغ اﻷق ـ ـصى للهـ ـبات بالن ـ ـسبة لك ـل

اﳌاّدة  : ٩5يم ـ ـكن ق ـ ـوائم اﳌت ـ ـرشـ ـحـ ـﲔ لﻼنتـ ـخـ ـاب ـ ـات
التشريعية التي أحرزت عشرين ﰲ اﳌائة ) (%2٠عﲆ اﻷقل،
من اﻷصوات اﳌعّبر عنها ،أن ﲢصل عﲆ تعويض بنسبة
عشرين ﰲ اﳌائة ) (% 2٠من النفقات اﳌدفوعة فعﻼ ضمن
اﳊد اﻷقصى اﳌرخص به .وُيدفع هذا التعويض إﱃ اﳊزب
السياسي الذي أودع الترشح ﲢت رعايته أو إﱃ قائمة
اﳌترشحﲔ اﻷحرار.

اﳌ ـوكـ ـل من طـ ـرف اﳊ ـ ـزب أو من ط ـ ـرف مترشـ ـ ـحي القائمة

ﻻ بع ـ ـد إع ـ ـﻼن اﳌـح ـ ـكمة الدسـ ـتـ ـوري ـ ـة
ﻻ يت ـ ـم التعـ ـويض إ ّ
النتائج النهائية واعتماد اﳊسابات من طرف ﳉنة مراقبة
ﲤويل حسابات اﳊملة اﻻنتخابية.

وبقائمة أسماء الواهبﲔ.

اﳌاّدة  : ٩٦يتعﲔ عﲆ كل مترشح لﻼنتخابات الرئاسية
وكل قائمة مترشحﲔ لﻼنتخابات التشريعية فتح ومسك
حساب للحملة اﻻنتخابية.

شخص طبيعي ﰲ حدود أربـعمائة ألف دينار ) ٤٠٠.٠٠٠دج(
فـيـمـا يـخص اﻻنـتـخـابـات الـتشريـعـية ،وﰲ ح ـدود ست ـمـائـة
ألف دينار ) 6٠٠.٠٠٠دج( ف ـ ـيـ ـما يخـ ـص اﻻنت ـ ـخابات الرئاسـ ـي ـة.
يمـ ـ ـك ـ ـن ﲢيﲔ هذا اﳊد كل ثﻼث ) (3سنوات ،عن طريق
التنظيم.
يتعﲔ عﲆ اﳌترشح لﻼنتخابات الرئاسية ،واﳌترشح
اﳌستـقـلـة بـالـنسبـة لـﻼنـتـخـابـات الـتشريـعـيـة ،تـبـليغ ﳉنة
مـ ـراقـ ـبة ﲤـ ـويل حـ ـسابات اﳊ ـ ـملة اﻻنت ـ ـ ـخابية بقيمة الهبات
اﳌاّدة  : ٩٠ﻻ ي ـ ـعد ﲤـ ـويﻼ أج ـ ـنبيا ،الهبـ ـات اﳌقـ ـ ـدمـ ـ ـة من
اﳉزائريﲔ اﳌق ـ ـيمـ ـﲔ ﰲ اﳋ ـ ـارج من أج ـ ـل ﲤ ـ ـويل اﳊ ـ ـملة
اﻻنتخابية اﳌتعلقة باﳌترشحﲔ أو قائمة اﳌترشحﲔ ﰲ
الدوائر اﻻنتخابية ﰲ اﳋارج.
ﻻ يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص
الطبيعي ما يعادل أربـعمائة ألف دينار ) ٤٠٠.٠٠٠دج( فيما يخص
اﻻنتخابات التشريعية ،وستمائة ألف دينار ) 6٠٠.٠٠٠دج( فيما
يخص اﻻنتخابات الرئاسية.
اﳌاّدة  : ٩١كـل هبة يتجاوز مبلغها أل ـ ـف دينار ) 1.٠٠٠دج(
يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو اﻻقتطاع
اﻵﱄ أو البطاقة البنكية.
اﳌاّدة  : ٩٢ﻻ يمكن أن تتجاوز نفقات حملة اﳌترشح
ل ـﻼن ـت ـخ ـاب ـات ال ـرئ ـاسي ـة م ـائ ـة وعشري ـن م ـل ـيـون ديـنـار
) 12٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ﰲ الدور اﻷول .وُيرفع هذا اﳌبلغ إﱃ مائة

وأربعﲔ مليون دينار ) 1٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ﰲ الدور الثاني.

اﳌاّدة  : ٩3لكل مترشح لﻼنتخابات الرئاسية اﳊق ﰲ
تعويض جزاﰲ قدره عشرة ﰲ اﳌائة ) (%1٠ﰲ حدود النفقات
اﳌدفوعة فعﻼ.
عندما يحرز اﳌترشح لﻼنتخابات الرئاسية عﲆ نسبة
تفـ ـ ـوق عـ ـشرة ﰲ اﳌ ـ ـائة ) (%1٠وتقل عن عـ ـشـ ـرين ﰲ اﳌـ ـائة
) (%2٠من اﻷص ـ ـوات اﳌـ ـعبر عن ـ ـها أو تسـ ـاوي ـ ـها ،يرف ـ ـع هذا
التعويض إﱃ عشرين ﰲ اﳌائة ) (%2٠من النفقات اﳌدفوعة
فعﻼ وضمن اﳊد اﻷقصى اﳌرخص به.
وت ـ ـرف ـ ـع نـ ـس ـ ـبة التـ ـعـ ـويـ ـض إﱃ ثـ ـ ـﻼث ـ ـﲔ ﰲ اﳌ ـ ـ ـائة )(%3٠
صل عﲆ أكثر من عشرين ﰲ
بالنسبة للمترشح الذي ﲢ ّ
اﳌائة ) (%2٠من اﻷصوات اﳌعبر عنها.

ﻻ بعد إعﻼن اﳌـحكمة الدستورية النتائج
ﻻ يتم التعويض إ ّ
النـ ـهائية واعتـ ـماد ح ـ ـسابات اﳊـ ـ ـملة اﻻنتخ ـ ـابية مـ ـن طرف
ﳉنة مراقبة ﲤويل حسابات اﳊملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٩٤ﻻ يمكن أن تتجاوز نفقات اﳊملة اﻻنتخابية
لكل قائمة ﰲ اﻻنتخابات التشريعية حدا أقصاه مليونان
وخمسمائة ألف دينار ) 2.5٠٠.٠٠٠دج( عن كل مترشح .

عندما يكون ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية مكونا من هبات
أو من مساهمات من الدولة ،يتعﲔ عﲆ كل مترشح لﻼنتخابات
الرئاسية وعﲆ كل قائمة مترشحﲔ لﻼنتخابات التشريعية،
تعيﲔ أمﲔ ماﱄ للحملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٩٧يتـ ـم تعيـ ـﲔ اﻷمـ ـﲔ اﳌ ـ ـاﱄ للحـ ـملة اﻻنتـ ـخـ ـ ـابية
ﲟوجب تصريح مكتوب من اﳌترشح لﻼنتخابات الرئاسية
أو مـ ـ ـن اﳌتـ ـ ـرشح اﳌوكـ ـ ـل م ـ ـن ط ـ ـرف اﳊزب أو م ـ ـن ط ـ ـرف
مترشحي القائمة اﳊرة بالنسبة لﻼنتخابات التشريعية.
يـ ـ ـودع التـ ـ ـص ـ ـ ـريح اﳌـ ـرفق باﳌـ ـوافقة اﳌك ـ ـتوبة مـ ـ ـن اﻷمـﲔ
اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية ،لدى السلطة اﳌستقلة أو مندوبية
السلطة اﳌستقلة باﳋارج اﳌختصة بالنسبة لﻼنتخابات
التشريعية.
اﳌاّدة  : ٩٨ﻻ يمكن اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية أن
ﻻ ﳌترشح واحد أو لقائمة مترشحﲔ
يكون أمينا ماليا إ ّ
واحدة.
ﻻ يمكن ﳌـحافظ اﳊسابات اﳌكلف بتقدﱘ حساب اﳊملة
اﻻنتخابية أو ﳌترشح متواجد ﰲ قائمة اﳌترشحﲔ ،أن
يكون أمينا ماليا للحملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٩٩ﲟجرد إيداع التصريح لدى السلطة اﳌستقلة،
يقوم اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية بفتح حساب بنكي
وحيد بغرض ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية.
بالنسبة لقوائم اﳌترشحﲔ للدوائر اﻻنتخابية ﰲ اﳋارج،
يقوم اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية بفتح حسابي بنكي
وحيد لدى البنوك اﳌراسلة للبنوك اﳉزائرية بغرض ﲤويل
اﳊم ـل ـة اﻻن ـتـخـابـيـة عﲆ مستـوى الـدائـرة اﻻنـتـخـابـيـة مـحـل
الترشح.
ﱃ البنك اﳌخطر فتح اﳊساب ،وتسليم
اﳌاّدة  : ١٠٠يتو ّ
وسائل الدفع واﳋدمات الضرورية لتسييره ﰲ أجل خمسة
عشر ) (15يوما ،إﱃ اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية .إذا لم
يفتح هذا اﳊساب عند انقضاء هذا اﻷجل ،يخطر اﻷمﲔ اﳌاﱄ
للحملة اﻻنتخابية بنك اﳉزائر الذي يعّين له اﳌؤسسة
البنكية التي تتوﱃ فتح اﳊساب.
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اﳌاّدة  : ١٠١يش ـ ـرف بـ ـنك اﳉ ـ ـ ـزائر عﲆ ف ـ ـتـ ـح اﳊس ـ ـابات

تتأكد اﳌصالح الديبلوماسية أو القنصلية من اعتماد

البنكية ،ويتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة مترشحﲔ

سلطات البلد اﳌعني ﶈافظ اﳊسابات اﳌشار إليه أعﻼه،

ﻻ عﲆ حساب واحد.
ﻻ يحوز إ ّ

وﲤن ـح إشه ـادا ع ـن ذلك ﳌم ـث ـل ق ـائ ـم ـة اﳌت ـرشحﲔ وُت ـب ـل ـغ

اﳌاّدة  : ١٠٢يبﲔ حساب اﳊملة اﻻنتخابية كل اﻹيرادات
والنفقات اﳌرتبطة باﳊملة اﻻنتخابية.
ﳌوّقع
اﳌاّدة ُ : ١٠3يعّد اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية ا ُ
الوحيد لهذا اﳊساب وﻻ يمكنه منح التفويض ﻷي شخص
آخر ،ﲟا فيهم اﳌترشح نفسه.
اﳌاّدة  : ١٠٤يتعﲔ عﲆ اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية
إرسال اﳌعلومات اﳌتعلقة باﳊساب البنكي للجنة مراقبة
ﲤويل حسابات اﳊملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة ُ : ١٠5يعّد اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية الوسيط
الوحيد بﲔ اﳌترشح والغير الذين ساهموا ﰲ ﲤويل اﳊملة
اﻻنتخـ ـ ـابية .وه ـ ـو اﳌـ ـؤهل الوحـ ـيد لتح ـ ـصيل اﻷمـ ـ ـوال ودف ـ ـع
النفقات اﳌرتبطة باﳊملة اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ١٠٦يتع ـ ـﲔ عﲆ اﻷمـ ـ ـﲔ اﳌـ ـاﱄ للحملة اﻻنتخابية

السلطة اﳌستقلة به.
اﳌاّدة  : ١١٢تتح ـ ـمل الدولة النفـ ـ ـقات اﳋـ ـاصة ﲟراجعة
القوائم اﻻنتخابية وإعداد بطاقات الناخبﲔ والنفقات الناجمة
عن تنظي ـ ـم اﻻنتـخ ـ ـابات واﻻستفتـ ـ ـاءات ،باس ـ ـت ـ ـثناء اﳊ ـملة
اﻻنتخابية اﳌنصوص عﲆ كيفية التكفل بها ﰲ اﳌادتﲔ 93
و 95من هذا القانون العضوي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١١3تعفى من التخليص ،أثناء الفترة اﻻنتخابية،
بطاقات الناخبﲔ وأوراق التصويت واﳌناشير اﳌتعلقة
باﻻنتخابات ﰲ هيئات الدولة.
اﳌاّدة  : ١١٤تعفى اﻷعمال اﻹجرائية واﳌقررات والسجﻼت
اﳌتعلقة باﻻنتخابات ،من رسوم الدمغة والتسجيل واﳌصاريف
القضائية.

ﻼ ،ﲢـ ـدد شـ ـروط إعداده واستعماله
تسـ ـ ـليم كل واهب وصـ ـ ـ ً

القسم الثاني

عن طريق التنظيم.

مراقبـة ﲤويـل اﳊملة اﻻنتخابية

اﳌاّدة  : ١٠٧يعد اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية مسؤوﻻ
عن ج ـ ـميـع أعمال التسيير واﻹدارة التي يقوم بها ﰲ عﻼقته
مع الغير ،أو مع اﳌترشح ،أو قائمة اﳌترشحﲔ.
اﳌاّدة ُ : ١٠٨يعّد اﻷمﲔ اﳌاﱄ للحملة اﻻنتخابية حساب
اﳊملة الذي يتضمن جميع اﻹيرادات حسب مصدرها ،وجميع
النفقات حسب طبيعتها ،التي ﰎ تنفيذها.
اﳌاّدة  : ١٠٩يتم إعداد حساب اﳊملة اﻻنتخابية باسم :
– اﳌترشح نفسه ،بالنسبة لﻼنتخابات الرئاسية،
– اﳌترشح اﳌوكل من اﳊزب أو من مترشحي القائمة
اﳊرة ،بالنسبة لﻼنتخابات التشريعية.
اﳌاّدة  : ١١٠يق ـ ـدم ح ـ ـسـ ـاب اﳊـ ـمـ ـلة اﻻنتـ ـخـ ـابـ ـية إﱃ ﳉنة
مراقبة ﲤويل حسابات اﳊملة اﻻنتخابية من قبل محافظ

اﳌاّدة  : ١١5ت ـ ـن ـ ـشأ لدى السـ ـلطة اﳌسـ ـتقلة ﳉ ـ ـنة مـ ـراقـ ـبة
ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية.
تتشكل اللجنة من :
ض تعينه اﳌـحكمة العليا من بﲔ قضاتها ،رئيسا،
– قا ٍ
ض يعينه مجلس الدولة من بﲔ قضاته،
– قا ٍ
ض يعـ ـي ـ ـنه مجـ ـلس اﳌ ـ ـحـ ـاس ـ ـبة مـ ـ ـ ـن بـ ـﲔ قـ ـضـ ـاتـ ـ ـه
– قـ ـ ـا ٍ
اﳌستشارين،
– ﳑثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته،
– ﳑثل عن وزارة اﳌالية.

اﳊسابات الذي يقوم بوضع هذا اﳊساب قيد الفحص بعد

ُتعّد اللجنة نظامها الداخﲇ وُتصادق عليه.

مراقبته الوثائق الثبوتية.

اﳌاّدة  : ١١٦يت ـ ـم إيـ ـ ـداع حـ ـساب اﳊـ ـملة اﻻنت ـ ـخابيـ ـة لدى

ﻻ يكون تقدﱘ اﳊساب بواسطة محافظ اﳊسابات إجباريا،

ﳉنة مراقبة ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية ﰲ أجل شهرين )،(2

عندما ﻻ يتحصل اﳌترشح أو قائمة اﳌترشحﲔ عﲆ هبات

ابتداء من تاريخ إعﻼن النتائج النهائية .وبانقضاء هذا اﻷجل،

من اﻷشخاص الطبيعية أو إعانات من الدولة.

ﻻ يمكن اﳌترشح أو قائمة اﳌترشحﲔ اﻻستفادة من تعويض

اﳌاّدة  : ١١١تعّين قوائم اﳌترشحﲔ للدوائر اﻻنتخابية
ﰲ اﳋارج محافظ حسابات معتمد أو هيئة تعادله معترف
بها من قبل سلطات البلد محل إيداع قائمة الترشح.

نفقات حملتهم اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ١١٧ﻻ يجوز تقدﱘ حساب اﳊملة اﻻنتخابية عندما
يكون ﰲ حالة عجز.
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الب ـ ـاب الراب ـ ـع

ﰲ حالة العجز ،يتعﲔ تصفية اﳊساب وقت إيداعه،
وعند اﻻقتضاء ﲟساهمة من اﳌترشح.

اﻷحكـ ـام اﳌتعلق ـ ـة بعملي ـ ـات اﻻقتراع والتصويت
الفصـل اﻷول

اﳌاّدة ُ : ١١٨تراجع ﳉنة مراقبة ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية

اﻻقتـراع

ص ـ ـ ـ ـحة ومصـ ـ ـ ـداقـ ـ ـ ـية العملـ ـ ـيات اﳌقّيدة ﰲ حسـ ـ ـاب اﳊـ ـملة
اﻻنتخابية.
تصدر اللجنة ﰲ أجل ستة ) (6أشهر قرارا وجاهيا تصادق
ﲟوجبه عﲆ اﳊساب أو تعدله أو ترفضه .وبانقضاء هذا
اﻷجل ،يعد اﳊساب مصادقا عليه.
اﳌاّدة  : ١١٩ﻻ يجوز للجنة مراقبة ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية
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اﳌاّدة  : ١٢3مع مراعاة اﻷحكام اﻷخرى اﳌنصوص عليها
ﰲ هذا القانون العضوي ،تستدعى الهيئة الناخبة ﲟوجب
مرسوم رئاسي ﰲ غضون اﻷشهر الثﻼثة ) (3التي تسبق
تاريخ اﻻنتخابات.
اﳌاّدة  : ١٢٤ي ـ ـ ـمـ ـ ـكن أن تتـ ـشـ ـك ـ ـ ـل الدائرة اﻻنت ـ ـخـ ـابية من
شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.

منح تعويض عن نفقات اﳊملة ﰲ حالة عدم إيداع اﳊساب،

ﲢدد الدائرة اﻻنتخابية ﲟوجب قانون.

أو إيداعه خـ ـارج أجـ ـ ـل الش ـ ـهرين اﳌـح ـ ـدد ﲟوج ـ ـب اﳌادة 116

اﳌاّدة  : ١٢5يجرى اﻻقتراع ﰲ الدائرة اﻻنتخابية ،ويوزع

أع ـ ـﻼه ،أو ﰲ حـ ـالة رفـ ـض اﳊـ ـساب أو ﲡ ـ ـ ـ ـاوز اﳊـ ـد اﻷقـ ـصى

الناخبـ ـ ـ ـون ﲟوجب مق ـ ـ ـ ـ ـرر م ـ ـن منسق اﳌن ـ ـدوبية الـ ـوﻻئ ـ ـية

اﳌرخص به للنفقات اﻻنتخابية.

للسلطـ ـة اﳌستقل ـ ـة عﲆ مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه
الظروف اﳌـحلية ويتطلبه عدد الناخبﲔ.

ﰲ حالة ﲡاوز اﳊد اﻷقـصى اﳌرخص به للنفقات اﻻنتخابية،

غير أّنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت ﰲ

ﲢدد الّلجنة ،ﲟوجب قرار وجاهي ،مبلغ التجاوز الذي يجب

نـ ـفس اﳌكـ ـان ،فإّنـ ـهـ ـا تشكـ ـل “مـ ـركـ ـز تصويت” يـ ـوضع ﲢت

عﲆ اﳌترشح دفعه للخزينة العمومية.

خر ﲟقـ ـرر م ـ ـن من ـ ـسق
مس ـ ـؤولي ـ ـة رئيـ ـس مـ ـرك ـ ـز يعّين ويس ـ ـ ـ ّ

اﳌاّدة  : ١٢٠ﰲ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة ما إذا نتـ ـ ـ ـ ـ ـج عن ح ـ ـ ـ ـ ـساب اﳊملة
اﻻنتخابية فائض ﰲ اﳌوارد يكون مصدره الهبات ،يحّول
هـ ـ ـذا الـ ـ ـ ـفائض إﱃ اﳋـ ـ ـ ـزينة العمومية ضـ ـمن الشـ ـروط التـ ـ ـي
يحددها التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٢١ي ـمـ ـك ـن ال ـط ـع ـن ﰲ ق ـ ـرارات ﳉن ـة م ـراق ـبـة
ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية ،أمام اﳌـحكمة الدستورية ﰲ أجل
شهر من تاريخ تبليغها.

اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة.

يتـ ـم إنشـ ـاء مراكـ ـز التصويـ ـت ﲟوجـ ـب اﳌقرر اﳌنصوص
عليه ﰲ الفقرة أعﻼه.
تلحق مكاتب التصويت اﳌتنقلة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 1٤5
من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت ﰲ الدائرة
اﻻنتخابية.
يعلـ ـ ـق اﳌقـ ـ ـرر اﳌذكـ ـ ـور أع ـ ـﻼه ،ﲟ ـقر اﳌندوبـ ـ ـي ـ ـة الوﻻئي ـ ـة
واﳌنـ ـدوب ـ ـية البل ـ ـدية للس ـ ـلطة اﳌستـ ـ ـقلة ومق ـ ـرات الوﻻيـ ـ ـة
واﳌقاطعة اﻹدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.

اﳌاّدة  : ١٢٢بغض النظر عن اﻷحكام اﻷخرى اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون العضوي ،تتكفل الدولة ﰲ إطار تشجيع
الترشيـ ـ ـحات اﳌس ـ ـت ـ ـقلة للشـ ـ ـباب للمس ـ ـاهـ ـ ـمة ﰲ اﳊ ـ ـي ـ ـ ـ ـاة
السياسية ،بنفقات اﳊملة اﻻنتخابية اﳋاصة بـ ـما يأتي :
– مصاريف طبع الوثائق،
– مصاريف النشر واﻹشهار،
– مصاريف إيجار القاعات،
– مصاريف النقل.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟرسوم تنفيذي.

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٢٦ﲡ ـ ـرى عم ـ ـليات التـ ـصويت ﲢ ـ ـت مس ـ ـؤولية
أعضاء مراكز ومكاتب التصويت طبقا ﻷحكام هذا القانون
العضوي ،والذين يتصرفون ﰲ هذا اﻹطار ﲢت رقابة السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٢٧مع مراعاة صﻼحيات رؤساء مكاتب التصويت
وأعضائها اﳌـحددة ﰲ هذا القانون العضوي ،يقوم رئيس
مركز التصويت ﲟا يأتي :
– ضمان إعﻼم الناخبﲔ والتكفل بهم إداريا داخل اﳌركز،
– مسـ ـ ـ ـاعدة أعـ ـ ـض ـ ـاء مكـ ـ ـاتب التـ ـص ـ ـويت ﰲ سـ ـير عم ـ ـليات
التصويت،
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– السهر عﲆ حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير
القوة العمومية داخل مركز التصويت،
– السهر عﲆ حسن النظام ﰲ الضواحي القريبة من مكان
مركز التصويت باﻻستعانة ،عند اﳊاجة ،بالقوة العمومية.
اﳌاّدة  : ١٢٨يكـ ـ ـون مكـ ـتب التصـ ـ ـويت ثـ ـاب ـ ـتا ويمـ ـ ـكن أن
يكون متنقﻼ ،ويتكون من :
– رئيس،
– نائب رئيس،
– كاتب،
– مساعدين اثنﲔ.
اﳌاّدة  : ١٢٩ي ـ ـ ـعد م ـ ـنـ ـ ـسـ ـق اﳌن ـ ـدوبية ال ـ ـوﻻئية لل ـ ـسلـ ـ ـ ـطة
اﳌستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها ،ويوزع
الهيئة الناخبة عليها.
يـ ـعـ ـّيـ ـن أعض ـ ـاء م ـك ـت ـب ال ـتـ ـصويـت واﻷعضاء اﻹضاف ـي ـون
خـ ـرون ﲟقـ ـ ـرر مـ ـن منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلط ـ ـ ـة
ويس ّ
اﳌست ـق ـل ـة م ـن بﲔ ال ـن ـاخ ـبﲔ اﳌق ـي ـمﲔ ﰲ إق ـل ـيـ ـم ال ـوﻻيـ ـة،
باستثنـ ـاء اﳌترشحﲔ وأقاربهم وأصهارهم إﱃ غاية الدرجة
الرابعة ،واﻷفراد اﳌنتمﲔ إﱃ أحزابـهم ،باﻹضافة إﱃ اﻷعضاء
اﳌنتخبﲔ.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت واﻷعضاء اﻹضافيﲔ
ﲟقر اﳌندوبية الوﻻئية واﳌندوبية البلدية للسلطة اﳌستقلة
ومقر الوﻻية واﳌقاطعة اﻹدارية والدوائر والبلديات اﳌعنية،
خـ ـ ـمـ ـ ـسة ع ـ ـشـ ـ ـر ) (15يـ ـوم ـ ـ ـا ،عﲆ اﻷك ـ ـثـ ـر ،بعـ ـد ق ـ ـفل ق ـ ـائمـ ـ ـ ـة
اﳌترشحـ ـﲔ.
تس ـ ـّلم هذه القائمة إﱃ اﳌمثل ـ ـﲔ اﳌؤهل ـ ـﲔ قانون ـ ـا لﻸحـ ـزاب
السياسيـ ـة اﳌشاركـ ـة ﰲ اﻻنتخابـ ـات وللمترشح ـﲔ اﻷحـ ـرار،
ﰲ نفـ ـس الوقـ ـت ،بطلـ ـب منهـ ـم مقابـ ـل وصـ ـل است ـ ـﻼم ،وتعلق
ﰲ مكاتب التصويت يوم اﻻقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل ﰲ حالة اعتراض
مقب ـ ـول ،ويج ـ ـب أن يقـ ـدم هـ ـذا اﻻعتـ ـراض كتابي ـا إﱃ منسق
اﳌندوبية الوﻻئية للسلطـ ـة اﳌستقلـ ـة عﲆ أن يك ـ ـون معلﻼ
قـ ـان ـ ـونا خـ ـﻼل اﳋـ ـ ـمسة ) (5أيام اﳌـ ـوالية لت ـ ـاري ـ ـخ التـ ـ ـعليق
والتسليم اﻷوﱄ للقائمة.
يبّلغ قرار الرفض إﱃ اﻷطراف اﳌعنية ﰲ أجل ثﻼثة )(3
أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ إيداع اﻻعتراض.

تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌختصة إقليميا ﰲ الطعن ﰲ
أجل خمسة ) (5أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ إيداعه.
ي ـم ـك ـن ال ـط ـعـن ﰲ حـكـم ا ﳌـحك ـمـة اﻹدارية أمـ ـام اﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا ﰲ أجل ثﻼثة ) (3أيام
كاملة من تاريخ تبليغ اﳊكم.
تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا
ﰲ الطعن ﰲ أجل خمسة ) (5أيام كاملة من تاريخ تسجيله.
يكون قرار اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف غير قابل ﻷي
شكل من أشكال الطعن.
يبّل ـغ اﳊكم أو القرار ،حسب اﳊالة ،فـ ـور ص ـدوره إﱃ
اﻷطراف اﳌعنية وإﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌستقلة قصد تنفيذه.
اﳌاّدة  : ١3٠يـ ـ ـؤّدي أعض ـ ـاء مكـ ـات ـب التصـ ـوي ـت واﻷعـ ـض ـ ـاء
اﻹضافيون اليمﲔ اﻵتي نصها :
“أقسـ ـ ـم باﷲ العـ ـﲇ العظيـ ـم أن أق ـ ـوم ﲟهامـ ـي ب ـ ـ ـكل
إخﻼص وحياد وأتعهد بالسهر عﲆ ضمان نزاهة العملية
اﻻنتخابية واﻻستفتائية”.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة بقرار من رئيس السلطة
اﳌست ـق ـل ـة ال ـذي ي ـنشر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـي ـة لـلـجـمـهـورّيـة
اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.

الفصل الثاني
عمليـات التصويـت
اﳌاّدة  : ١3١تاريخ اﻻقتراع يحـدده اﳌرس ـ ـوم الرئاسي
اﳌتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
اﳌاّدة  : ١3٢يـ ـ ـجـ ـ ـرى اﻻق ـ ـتـ ـراع ﰲ ي ـ ـوم واح ـ ـ ـد .ي ـب ـدأ عـ ـ ـﲆ
الساع ـة الثامنة ) (8صباحا ،ويختتم ﰲ نفس اليوم عﲆ
الساعة السابعة ) (7مساء.
غير أّنه ،يمكن رئي ـ ـس السلطة اﳌستقل ـ ـ ـة ،بطلـ ـب مـ ـن
م ـ ـنسـ ـ ـق اﳌ ـ ـن ـ ـدوبيـ ـة ال ـ ـوﻻئـ ـيـ ـة للـ ـسلطـ ـة اﳌستقلـ ـ ـة ،أن يقـ ـ ـرر
تقدي ـ ـ ـ ـم افتت ـ ـاح اﻻقتـ ـ ـراع باثنتـ ـﲔ وسبـ ـعﲔ ) (72ساعـ ـة عـ ـ ـﲆ
اﻷك ـ ـث ـ ـر ،ﰲ ال ـ ـبل ـ ـديات ال ـ ـتـ ـي يـ ـتـ ـع ـ ـ ـذر فـ ـي ـ ـهـ ـ ـا إجـ ـ ـ ـراء عـ ـمـ ـل ـ ـ ـيـ ـات
التصويـ ـت ﰲ يـ ـوم اﻻقت ـراع نفسـ ـه ،ﻷسب ـ ـاب ماديـ ـة تتصـ ـل
ببـ ـعد مكاتـ ـب التصويـ ـت وتشت ـت السكان ،وذلك ﲟوجب
قرار ينشر ،عﲆ الفور ،بكل وسيلة مناسبة.
كما يمك ـ ـن رئي ـ ـس السلط ـ ـ ـة اﳌستقل ـ ـ ـة أن يقـ ـ ـرر تقدي ـ ـ ـ ـم
افتت ـ ـاح اﻻقتـ ـ ـراع باثنتـ ـﲔ وسبـ ـعﲔ ) (72ساعـ ـة عـ ـ ـﲆ اﻷكثر،
ﻷي سبب آخر ﰲ بلدية معينة.

يك ـ ـون ه ـ ـذا القـ ـرار قابـ ـﻼ للطعـ ـن أمـ ـام اﳌـحكمـ ـة اﻹداري ـ ـة

يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت اﳌتنقلة التي يتم

اﳌختصـ ـة إقليمي ـا ﰲ أجـ ـل ثﻼث ـة ) (3أي ـام كامل ـة ،ابتـداء من

وضعها ﰲ إطار تنفيذ أحكام الفقرة  2أعﻼه ،ﳌعايير تسهيل

تاريخ تبليغ القرار.

تصويت الناخبﲔ اﳌذكورين حصريا ﰲ هذه اﻷحكام فقط.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م
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تـ ـنشر عﲆ الـ ـف ـور بأي وسي ـل ـة م ـن ـاسب ـة ال ـق ـرارات ال ـتي

ﳌراجعة القوائـ ـم اﻻنتخابيـ ـة اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ اﳌـ ـاّدة

يتخذها رئيس السلطة اﳌستقلة من أجل تقدﱘ تاريخ افتتاح

 63مـ ـن ه ـ ـذا القان ـ ـون العضـ ـوي واﳌتضمنـ ـة عﲆ اﳋص ـ ـوص

اﻻقتراع ،وتعلق ﰲ مقر اﳌندوبية الوﻻئية والبلدية للسلطة

اللقـ ـب واﻻس ـم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي اﳌمنوح لكل

اﳌستقلة ومقرات البلديات اﳌعنية باﻷمر ،وذلك خمسة )(5

ناخب ،موضوعة طيلة مّدة العمليات اﻻنتخابية عﲆ الطاولة

أيام ،عﲆ اﻷكثر ،قبل اﻻقتراع.

التي يجلس حولها أعض ـ ـ ـ ـاء مك ـ ـ ـ ـ ـتب التص ـ ـويـ ـ ـ ـت .وتش ـ ـ ـ ـكل

يمك ـ ـن رئيـ ـس السلط ـ ـة اﳌستقلـ ـة بقرار ،وبالتنسيق مع
اﳌمثليات الدبلوماسية والقنصلية واﳌندوبيات اﳌعنية،
تقدﱘ تاريخ افتتاح اﻻقتراع ﲟائة وعشرين ) (12٠ساعة.
يمك ـ ـن ،عند اﻻقتضاء ،لرئيـ ـس السلط ـ ـة اﳌستقلـ ـة ،بناء
عﲆ طلب من منسق اﳌندوبية الوﻻئية ،تأخير توقيت غلق
مكاتب التصويت عﲆ أن ﻻ يتجاوز الثامنة ) (8مساء.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.

ه ـ ـ ـ ـ ـذه النسخ ـ ـ ـ ـة قائمـ ـ ـ ـة التوقيعات.
اﳌاّدة  : ١3٨إذا تغّيب ،يوم اﻻقتراع ،عضو أو أعضاء ﰲ
مكتب التصويت ،يتخذ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌستقل ـ ـ ـة كافـ ـة الترتيبـ ـ ـات لتعويضهم باﻷولويـ ـة مـ ـن بﲔ
اﻷعض ـ ـاء اﻷساسيﲔ اﳊاضرين ومن بﲔ اﻷعض ـ ـاء اﻹضافـ ـيﲔ
حسـ ـب ترتيـ ـب القائمـ ـة ،بغ ـض النظر عن أحكام اﳌادة 129
من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ١3٩لرئيـ ـس مك ـ ـتب التصـ ـويت سـ ـلطة الض ـ ـ ـ ـبط
داخل مكتب التصويت ،ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص

اﳌاّدة  : ١33يكون التصويت شخصيا وسريا.

ل بالسير العـ ـ ـادي لعـ ـمليات التصـ ـويت ،وﰲ هذه اﳊالة،
يخ ّ

اﳌاّدة  : ١3٤ت ـ ـوضـ ـ ـ ـع أوراق التـ ـصـ ـويت ﲢ ـ ـ ـ ـت تصـ ـ ـ ـ ـ ـرف

يحّرر محضر بذلك يلحق ﲟحضر الفرز.

الناخـ ـب يـ ـوم اﻻقت ـ ـ ـراع.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحﲔ
ﰲ كل مكتب من مكاتب التصويت ،كما يأتي :
– بالنسبة للمترشحﲔ لﻼنتخابات الرئاسية ،حسب
قرار اﳌـحكمة الدستورية اﳌـحدد لقائمة اﳌترشحﲔ لهذه
اﻻنتخابات،
– بالنسبة لقوائم اﳌترشحﲔ ﻻنتخاب اﳌجلس الشعبي
الوطني وقوائم اﳌترشحﲔ ﻻنتخاب اﳌجالس الشعبية
البلدية والوﻻئية ،حسب ترت ـ ـيب تع ـ ـده السلطـ ـة اﳌستقلـ ـة
عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت وﳑيزاتها التقنية بقرار من
رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١35ي ـ ـجـ ـ ـري التص ـ ـ ـوي ـت ضـ ـ ـمـن أظ ـ ـرفـ ـ ـة تـ ـ ـقدمـ ـ ـهـا
السلطة اﳌستقلة.
تكون هذه اﻷظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعﲆ نموذج
موحد.
توضع هذه اﻷظرفة ﲢت تصرف الناخبﲔ يوم اﻻقتراع
ﰲ مكتب التصويت.
اﳌاّدة  : ١3٦يـجب عﲆ رئيس مكتب التصويت أن يتحقق
ق ـب ـل اف ـت ـت ـاح اﻻقـتـراع مـن اﳌطـابـقـة الـدقـيـقـة لـعـدد اﻷظـرفـة

يمكـ ـ ـن لرئي ـ ـس مرك ـ ـز التصوي ـ ـت ،عن ـ ـد الضـ ـرورة ،تسخيـ ـ ـر
أعوان القوة العمومية ﳊفظ النظام داخل مكتب التصويت،
بناء عﲆ طلب رئيس مكتب التصويت اﳌعني.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٤٠يم ـ ـنع كل ش ـ ـخـ ـص يح ـمل سـ ـﻼح ـا ظـ ـاهرا أو
مخفيا من دخول مكاتب التصويت ،باستثناء أعوان القوة
العمومية اﳌسخرين قانونا.
ﻻ يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت ،باستثناء
حضور أعوان القوة العمومية اﳌسخرين خصيصا ﳊفظ
اﻷمن والنظام العام أثناء سير اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ١٤١يمـ ـ ـ ـكن اﳌتـ ـرش ـ ـحﲔ ،ﲟبـ ـ ـادرة منهم ،حضور
عـ ـ ـمليات الت ـ ـصويت والفـ ـ ـرز أو تعـ ـيﲔ من يمثلهم ،وذلك ﰲ
حدود :
– ﳑثل واحد ﰲ كل مركز تصويت،
– ﳑثل واحد ﰲ كل مكتب تصويت.
ﻻ يمكن ،ﰲ أي حال من اﻷحوال ،حضور أكثر من خمسة
) (5ﳑثلﲔ ﰲ مكتب التصويت ﰲ آن واحد.
اﳌاّدة  : ١٤٢ﰲ حالة وجود أكثر من خمسة ) (5مترشحﲔ
أو ق ـوائ ـم م ـت ـرشحﲔ ،ي ـت ـم ت ـع ـيﲔ اﳌم ـث ـلﲔ بـالـتـوافـق بﲔ

القانونية وأوراق التصويت مع عدد الناخبﲔ اﳌسجلﲔ ﰲ

اﳌترشحﲔ أو ﳑثليهم اﳌؤهلﲔ قانونا ،أو إن تعذر ذلك،

قائمة التوقيعات.

عن طريق القرعة ﰲ إطار اﳌشاورات اﳌخصصة لهذا الغرض.

اﳌاّدة  : ١3٧تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت
اﳌع ـني مصادق ـا ع ـل ـي ـه ـا م ـن طـرف رئـيس الـلـجـنـة الـبـلـديـة

يـج ـ ـب أن يـضـمن هـذا التعـيﲔ تـمـثيﻼ للـمترشـحﲔ أو قـوائم
اﳌترشحﲔ يشمل مجموع مكاتب التصويت ،وﻻ يمكن أن
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يترتب عليه ،بأي حال من اﻷحوال ،تعيﲔ أكثر من خمسة

اﳌاّدة  : ١٤٧يـجب قبل بدء اﻻقتراع ،أن يقفل الصندوق

) (5ﳑثلﲔ ﰲ مكتب تصويت ،وأن ﻻ يكون ﳌترشح أو

الشفاف ،الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا ﻹدخال

قائمة مترشحﲔ أكثر من ﳑثل واحد ﰲ مكتب التصويت.

الـ ـظ ـرف اﳌتضم ـن ورق ـة ال ـتصويت ،ب ـق ـف ـلﲔ )  (2مـخـتـلفﲔ

وبالنسبة ﳌكاتب التصويت اﳌتنقلة ،يتم تعيﲔ ﳑثلﲔ
اثنﲔ ) (2من ،ومن بﲔ ،اﳌمثلﲔ اﳋمسة ) (5اﳌؤهلﲔ
قانونا ،وفقا لهذه اﳌاّدة ،ﳊضور عمليات التصويت والفرز
بصفة مﻼحظﲔ.
اﳌاّدة  : ١٤3يحق لكل مترشح أو ﳑثله اﳌؤهل قانونا،
ﰲ ن ـ ـطـ ـ ـاق دائرت ـ ـه اﻻنتـ ـخـ ـابـ ـية ،أن ي ـراقـ ـب جـ ـميع عملـ ـ ـيات
التصويت وفرز اﻷوراق وتعداد اﻷصوات ﰲ جميع القاعات
التي ﲡري بـها هذه العمليات ،وأن يسجل ﰲ اﳌـحضر كل
اﳌﻼحظات أو اﳌنازعات اﳌتعلقة بسير العمليات.
اﳌاّدة  : ١٤٤ي ـ ـودع كل مترش ـ ـح لدى اﳌندوبي ـة الوﻻئية
للسلطة اﳌستقلة قائمة اﻷشخاص الذين يؤهلهم طبقا ﻷحكام
اﳌواد  1٤1و 1٤2و 1٤3أعﻼه ،خﻼل العشرين ) (2٠يوما الكاملة
قبل تاريخ اﻻقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة
للشخص اﳌؤهل ،والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها،
وﻻ سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت
الذي وجهت له نسخ من القوائم اﳌودعة .كما يمكن تقدﱘ
قائمة إضافية ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام ،قبل يوم اﻻقتراع
وبنفس الشروط للتعويض ﰲ حالة غياب اﳌراقبﲔ ﰲ
مكتب أو مركز التصويت.
اﳌاّدة  : ١٤5يم ـ ـ ـكـ ـ ـن أن تسـ ـاعـ ـد أعضـ ـاء مكتـ ـب التصويـ ـت
اﳌتنقـ ـل ،عن ـد اﳊاج ـة ،ﰲ مهامه ـم عناص ـر مصالح اﻷمن
بـ ـنـ ـاء عﲆ طـ ـلب تسخـ ـيـ ـر م ـ ـن مـ ـنسق اﳌن ـدوب ـي ـة ال ـوﻻئ ـي ـة
للسلطة اﳌستقلة.

تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت واﻵخر
عند اﳌساعد اﻷكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه وجوبا ،عند دخول القاعة وبعد
إثبات هويته ﻷعضاء مكتب التصويت عن طريق تقدﱘ أية
وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض ،ظرفا ونسخة من أوراق
التصويت ،وبعد تأكد رئيس مكتب التصويت من تناول
الناخب جميع أوراق التصويت ،يأذن له بالتوجه مباشرة
إﱃ اﳌعزل دون أن يغادر القاعة حيث يباشر عملية اﻻختيار
ويضع ورقته ﰲ الظرف.
بعد خروجه ،يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت عﲆ
أنه ﻻ يحمل سوى ظرف واحد ،وعندئذ ،يأذن له الرئيس
بإدخال الظرف ﰲ الصندوق.
اﳌاّدة  : ١٤٨يحق لكل ناخب مصاب بعجز يحول دون
وصوله إﱃ مكتب التصويت أن يستعﲔ بأي شخص يمكنه
من ذلك.
اﳌاّدة  : ١٤٩يـ ـ ـؤذن لك ـ ـل نـ ـاخـ ـب مصـ ـاب بع ـ ـجز يم ـ ـ ـ ـ ـنعه
من إدخال ورقته ﰲ الظرف وجعله ﰲ الصندوق بأن يستعﲔ
بشخص يختاره بنفسه.
اﳌاّدة  : ١5٠يثبت تصويت جميع الناخبﲔ بوضع بصمة
السبابة اليسرى ،بحبر ﻻ يمحى ،عﲆ قائمة التوقيعات
قبالة اسمهم ولقبهم ،وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدم ـ ـغ بطـ ـاقة النـ ـ ـ ـاخب بواس ـ ـطة خ ـ ـتم ندي يحـ ـمل عب ـ ـ ـارة
“ انتخب )ت(“ ويثبت عليها تاريخ اﻻنتخاب.
عنـ ـد است ـ ـح ـ ـالة تقدﱘ بط ـ ـاقة النـ ـاخب ،يمكن أي ناخب

إذا ﲡاوزت عمليات اﻻقتراع يوما واحدا ،عمﻼ بأحكام

ﳑارسة حقه ﰲ التصويت إذا كان مسجﻼ ﰲ القائمة اﻻنتخابية.

اﳌاّدتﲔ  131و 132من هذا القانون العضوي ،فإن رئيس

ويـجب عليه تقدﱘ بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة

م ـ ـكتـ ـ ـب التص ـ ـويت يتخ ـ ـذ جـ ـميع الت ـ ـدابير الت ـي تك ـ ـفل أم ـ ـ ـن

رسمية أخرى تثبت هويته.

وحصانة الصندوق والوثائق اﻻنتخابية.
وإذا تعذر عﲆ أعضاء مكتب التصويت اﻻلتحاق باﻷماكن
اﳌقررة ﻹيواء الصندوق والوثائق اﻻنتخابية بسبب البعد
أو ﻷسباب أخرى ،فإن رئيس هذا اﳌكتب يمكنه تسخير
أماكن مﻼئمة تتوفر فيها شروط اﻷمن واﳊصانة اﳌذكورة
ﰲ الفقرة  2أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٤٦يزود كل مكتب تصويت ﲟعزل واحد أو عدة
معازل.
يـجب أن تضمن اﳌعازل سّرية التصويت لكل ناخب،
بشك ـل ﻻ ي ـخ ـفي ع ـن اﳉم ـه ـور ع ـم ـل ـي ـات ال ـتصويت والـفـرز
واﳌراقبة.

اﳌاّدة  : ١5١ﲟجـ ـ ـرد اختـ ـتام اﻻقـ ـتراع ،يوقع جميع أعضاء
مكتب التصويت عﲆ قائمة التوقيعات.
اﳌاّدة  : ١5٢يبدأ فرز اﻷصوات فور اختتام اﻻقتراع ويتواصل
دون انقطاع إﱃ غاية انتهائه ﲤاما.
يجري الفرز علنا ويتم ﲟكتب التصويت وجوبا.
غير أنه بصفة استثنائية ،يجري الفرز بالنسبة ﳌكاتب
التـ ـ ـ ـص ـ ـ ـويت اﳌت ـ ـ ـنقلة ،ﰲ مـ ـركز التـ ـصـويت الذي تل ـ ـ ـ ـحق به
واﳌنصوص عليه ﰲ اﳌاّدة  125من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاوﻻت التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح
للناخبﲔ باﻻلتفاف حولها.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ١53يق ـ ـ ـ ـوم بف ـ ـ ـ ـرز اﻷص ـ ـ ـوات فارزون ﲢ ـ ـت رقابة
أعضاء مكتب التصويت.
يعّين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بﲔ الناخبﲔ
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يصـ ـرح رئيـ ـس اﳌكتـ ـب علنـ ـا بالنتائ ـج ،ويت ـوﱃ تعلي ـق
محضر الفرز ﰲ مكتب التصويت ﲟجرد ﲢريره.
تسّلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر

اﳌسجلﲔ ﰲ هذا اﳌكتب ،بحضور ﳑثﲇ اﳌترشحﲔ أو

الفرز مصادقا عﲆ مطابقتها لﻸصل من قبل رئيس مكتب

قوائم اﳌترشحﲔ وعند عدم توفر العدد الكاﰲ من الفارزين،

التصويت ،إﱃ كل اﳌمثلﲔ اﳌؤهلﲔ قانونا للمترشحﲔ

يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا ﰲ الفرز.

أو قوائم اﳌترشحﲔ مقابل وصل استﻼم .وتدمغ هذه النسخة

اﳌاّدة  : ١5٤عن ـ ـ ـ ـ ـ ـد انتهـ ـ ـاء عمـ ـ ـ ـ ـليـ ـة التـ ـﻼوة وعّد النـ ـ ـ ـ ـقاط،

عﲆ جميع صفحاتـها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق

يسّلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عّد النقاط
اﳌوّقعة من طرفهم ،وﰲ نفس الوقت أوراق التصويت التي
يشّكون ﰲ صحتها أو التي نازع ناخبون ﰲ صحتها.
ﰲ حال ـ ـة ع ـ ـدم وجـ ـود هـ ـذه اﻷوراق ضم ـ ـن إحـ ـدى الفئـ ـات
اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  156من هذا القانون العضوي ،تعتبر هذه
اﻷوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء اﻷوراق اﳌلغاة واﻷوراق اﳌتنازع ﰲ صحتها
اﳌرفقة ﲟحضر الفرز اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌاّدة  155أدناه،
ﲢفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت ﰲ
أكياس مشّمعة ومعّرفة حسب مصدرها إﱃ غاية انقضاء
آجال الطعن واﻹعﻼن النهائي لنتائج اﻻنتخابات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١55يوضع ﰲ كل مكتب تصويت محضر لنتائج
الـ ـ ـفـ ـ ـرز ،مـ ـ ـحـ ـّررا بـ ـ ـح ـ ـب ـ ـر ﻻ ي ـ ـم ـ ـح ـ ـى ،عـ ـﲆ أن ي ـ ـتـ ـم ذلك ﰲ

مـ ـك ـتـ ـ ـب ال ـتص ـ ـوي ـ ـ ـت ب ـحض ـ ـور ال ـن ـاخ ـ ـبﲔ وي ـتضم ـ ـن ،ع ـنـ ـ ـد
اﻻقتضـ ـاء ،مﻼحظات و/أو ﲢفظات الناخبﲔ أو اﳌترشحﲔ
أو ﳑثليهم اﳌؤهلﲔ قانونا.
يح ـ ـّرر محضـ ـر الف ـ ـرز ﰲ ثـ ـﻼث ) (3نسـ ـخ يوّقعهـ ـا أعضـ ـاء

مكتب التصويت ،وتوزع كاﻵتي :

– نسخ ـ ـة إﱃ رئيـ ـس مكتـ ـب التصويـ ـت لتعليقها داخل
مكتب التصويت،
– نسخة إﱃ رئيس اللجنة اﻻنتخابية البلدية مع اﳌﻼحق

عﲆ مطابقتها لﻸصل”.
وتسّلم كذلك نسخة من اﳌـحضر اﳌذكور أعﻼه ،مصادقا
عﲆ مطابقتها لﻸصل من قبل رئيس مكتب التصويت إﱃ
ﳑثل السلطة اﳌستقلة مقابل وصل استﻼم.
يمكن ﳌنسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة أو
ﳑثله اﻻطﻼع عﲆ مﻼحق محضر الفرز.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة ،وكذا اﳌميزات التقنية
ﳌـحضر الفرز ،بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١5٦ﻻ تعتبر اﻷوراق اﳌلغاة أصواتا معبرا عنها
أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :
 –1الظرف اﳌجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
 –2عدة أوراق ﰲ ظرف واحد،
 –3اﻷظرفة أو اﻷوراق اﳌشوهة أو اﳌمزقة،
 – ٤اﻷوراق اﳌشطوبة كليا أو جزئيا أو التي ﲢمل أية
عﻼمة ،إﻻ عندما تقتضي طريقة اﻻقتراع اﳌعتمدة هذا الشكل
وﰲ اﳊدود اﳌضبوطة حسب اﻹجراء اﳌنصوص عليه ﰲ
اﳌاّدتﲔ  17٠و 192من هذا القانون العضوي،
 –5اﻷوراق أو اﻷظرفة غير النظامية.
ﲢتسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن
اختياره ،لفائدة القائمة اﳌختارة.
الفصل الثالث

مقابل وصل استﻼم ،يسّلمها رئيس مكتب التصويت أو

التصويـت بالوكالـة

نائب الرئيس ،وتشمل اﳌﻼحق ما يأتي :
 – 1أوراق التصويت اﳌلغاة،
 – 2أوراق التصويت اﳌتنازع ﰲ صحتها،
 – 3الوكاﻻت.
– نسخة إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
أو ﳑثله يسلّمها رئيس مركز التصويت.
يـج ـ ـب أن يك ـ ـون ع ـ ـ ـدد اﻷظرفـ ـة مساويـ ـا لع ـ ـ ـدد تأشي ـ ـ ـرات
الناخبﲔ ،وﰲ حالة وجود فارق بينهما فإّنه ﲡب اﻹشارة
إﱃ ذلك ﰲ محضر الفرز.

اﳌاّدة  : ١5٧يم ـ ـكن الن ـ ـاخب اﳌن ـ ـتمي إﱃ إحـ ـدى الفـ ـ ـئات
الـمبّينة أدناه ،أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
 –1اﳌرضى اﳌوجودون باﳌستشفيات و/أو الذين يعاﳉون
ﰲ منازلهم،
 – 2ذوو العطب الكبير أو العجزة،
 – 3العـ ـمـ ـ ـ ـال واﳌستـ ـخدمون الذيـ ـ ـن يع ـمـ ـ ـلون خ ـ ـارج وﻻية
إقامتهم ،أو الذين هم ﰲ تنقل ،والذين يﻼزمون أماكن عملهم
يوم اﻻقتراع،
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 – ٤الطلبة اﳉامعيون والطلبة ﰲ طور التكوين الذين
يدرسون خارج وﻻية إقامتهم،
 – 5اﳌواطنون اﳌوجودون مؤقتا ﰲ اﳋارج،
 – 6أفراد اﳉيش الوطني الشعبي واﻷمن الوطني واﳊماية
اﳌدنية وموظفو اﳉمارك اﳉزائرية ومصالح السجون الذين
يﻼزمون أماكن عملهم يوم اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ١5٨يمارس الناخبون اﳌقيمون ﰲ اﳋارج حقهم
ﰲ التص ـ ـويـ ـ ـ ـت ﰲ اﻻنتخ ـ ـابـ ـ ـات الرئـ ـاسيـ ـ ـة واﻻنتخـ ـابـ ـات
التشريعي ـ ـ ـة واﻻستشـ ـ ـارات اﻻستفتائي ـ ـة لدى اﳌمثليـ ـ ـات
الدبلوماسية والقنصلية اﳉزائرية ﰲ بلدان إقامتهم.
يمك ـ ـن الناخ ـبﲔ اﳌذك ـ ـورين ﰲ الفقـ ـ ـرة السابقـ ـة ﳑارسـ ـة
حـ ـق التصويـ ـت بالوكالـ ـة بطلـ ـب منه ـ ـم ،إذا تع ـ ـذر عليه ـم أداء
واجبهم يوم اﻻقتراع لدى اﳌمثليات الدبلوماسية والقنصلية
اﳉزائرية.
ويجوز لهم ،فضﻼ عن ذلك ،ﳑارسة حق التصويت بالوكالة
ﰲ انتخابات اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
ﻻ لوكيل واحد يكون متمتعا
اﳌاّدة  : ١5٩ﻻ ﲤنح الوكالة إ ّ
بحقوقه اﳌدنية والسياسية.
ﻻ وكـ ـ ـالة واح ـ ـدة
اﳌاّدة  : ١٦٠ﻻ يمـ ـ ـكن أن يحـ ـوز الوك ـ ـيل إ ّ
فقط.
اﳌاّدة  : ١٦١تك ـ ـون الوك ـ ـاﻻت الص ـ ـادرة عن اﻷش ـ ـخـ ـ ـ ـاص
اﳌقيمﲔ بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة
الب ـلدية ﳌراجـ ـعة القوائم اﻻنتخابية اﳌنصـ ـوص عليـ ـ ـها ﰲ
اﳌاّدة  63من هذا القانون العضوي.
يصادق أمﲔ اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية
اﳌنص ـ ـوص عليهـ ـا ﰲ اﳌـ ـاّدة  63أعـ ـﻼه ،عﲆ توقي ـع اﳌوّكل
بالّذهاب إﱃ منزله ،بناء عﲆ طلب اﻷشخاص اﳌعوقﲔ أو
اﳌرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تـ ـ ـعـ ـ ـد الوكـ ـ ـاﻻت الصـ ـ ـ ـادرة ع ـ ـن اﻷشخـ ـاص اﳌرض ـ ـ ـى ﰲ
اﳌستشف ـي ـات ب ـع ـق ـد ي ـحـّرر أمـام مـديـر اﳌستشفـى .وفـيـمـا

يخص الناخب ـﲔ اﳌذكوريـ ـن ﰲ البند  6من اﳌاّدة  157أعﻼه،

يتم هذا اﻹجراء أمام قائد الوحدة أو مدير اﳌؤسسة ،حسب
اﳊالة.
تعد الوكاﻻت اﳌمنوحة من طرف اﻷشخاص اﳌوجودين
خارج التراب الوطني بعقد يحّرر أمام اﳌصالح القنصلية.
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يمكن أن تعد الوكالة ،بالنسبة للناخبﲔ اﳌذكورين ﰲ
البندين  3و ٤مـ ـن اﳌـ ـاّدة  157أعـ ـﻼه ،بعقد يحّرر أمام رئيس

اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية ﰲ أي بلدية من
التراب الوطني.
اﳌاّدة  : ١٦٢تبدأ فترة إعداد الوكاﻻت خﻼل اﳋمسة عشر

) (15يوما اﳌوالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبﲔ ،وتنتهي
ثﻼثة ) (3أيام قبل تاريخ اﻻقتراع.
تسجل الوكاﻻت عﲆ دفتر مفتوح لهذا الغرض ،مرّقم
ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم
اﻻنتخابيـ ـ ـة أو رئي ـ ـس اﳌمثلي ـ ـة الدبلوماسيـ ـة أو القنصليـ ـة
أو قائ ـ ـد الوح ـ ـدة أو مديـ ـر اﳌؤسسـ ـة أو مديـ ـر اﳌستشف ـ ـى،
حسـ ـ ـب اﳊالة.
اﳌاّدة  : ١٦3يشـ ـ ـارك الوك ـ ـيل ﰲ اﻻقـ ـتراع وفـ ـقا للش ـ ـروط
اﳌنـ ـص ـ ـوص عليها ﰲ اﳌـ ـ ـادتﲔ  1٤7و 159من هـ ـ ـذا القـ ـان ـ ـ ـ ـون
العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت ،يقوم الوكيل بوضع بصمة
السبابة اليمنى بحبر ﻻ يمحى قبالة اسم ولقب اﳌوكل.
ﲢفظ الوكالة اﳌدموغة بختم ندي يحمل عبارة “صّوت
بالوكالة” ضمن الوثائق اﳌلحقة باﳌـحضر اﳌنصوص عليه
ﰲ اﳌاّدة  155من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة
“صّوت بالوكالة”.
اﳌاّدة  : ١٦٤يج ـ ـوز لك ـ ـل مـ ـ ـوكل أن يلـ ـ ـغي وكال ـ ـ ـتـ ـ ـه ﰲ أي
وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إﱃ مكتب
التصويت قبل قيام الوكيل ﲟا أسند إليه.
اﳌاّدة  : ١٦5عند وفاة اﳌوكل أو حرمانه من حقوقه اﳌدنية
أو السياسية ،تلغى الوكالة بقوة القانون.
اﳌاّدة  : ١٦٦ﲢ ـ ـرر الوك ـ ـالة دون مص ـ ـاريف ،وعﲆ اﳌ ـ ـوكل
إثبات هويته ،وﻻ يشترط حضور الوكيل.
اﳌاّدة  : ١٦٧تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري اﻻقتراع،
وتبﲔ كل وكالة الدور الذي تكون صاﳊة ﻷجله.
يمكن إعداد الوكالتﲔ ﰲ آن واحد.
اﳌاّدة  : ١٦٨ﲢ ـ ـّرر كـ ـ ـل وكالـ ـة عﲆ مطبـ ـوع واح ـ ـد توفـ ـره

السلطـ ـ ـة اﳌستقلـ ـ ـة وفق ـ ـا للشروط واﻷشكـ ـ ـال اﳌـحـ ـ ـددة بقـ ـ ـرار
م ـ ـن رئي ـ ـس السلط ـ ـة اﳌستقلة.
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الب ـاب اﳋامـ ـس
انتخاب أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية
واﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة
الفصل اﻷول
انتخاب أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية
القسم اﻷول
أحكام مشتركة
اﳌاّدة  : ١٦٩ينت ـ ـخب أعـ ـضاء اﳌجـ ـلس الشـ ـ ـعبي الب ـ ـلدي
واﳌجلس الشعبي الوﻻئي لعهدة مدتها خمس ) (5سنوات
بطريقة اﻻقتراع النسبي عﲆ القائمة اﳌفتوحة ،وبتصويت
تفضيﲇ دون مزج.
ﲡرى اﻻنتخابات ﰲ ظرف اﻷشهر الثﻼثة ) (3التي تسبق
انقضاء العهدة اﳉارية.
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– ﲢصل كل قائمة عﲆ عدد اﳌقاعد بقدر عدد اﳌرات التي
حصلت فيها عﲆ اﳌعامل اﻻنتخابي،
– بعد توزيع اﳌقاعد عﲆ القوائم التي حصلت عﲆ اﳌعامل
اﻻنتخابي حسب الشروط اﳌـحددة ﰲ الفقرة أعﻼه ،ترتب
اﻷصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بـمقاعد،
واﻷصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بـمقاعد،
حسب أهمية عدد اﻷصوات التي حصل عليها كل منها ،ويوزع
باقي اﳌقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى اﻷصوات التي حصلت عليها قائمتان أو
أكثرُ ،يمَنح اﳌقعد اﻷخير اﳌطلوب شغله للقائمة التي يكون

معدل سن مرشحيها هو اﻷصغر.

اﳌاّدة  : ١٧٤يت ـ ـم توزيـ ـع اﳌقـ ـ ـاعد التي ﲢ ـصلت عليها كل
قائمة عﲆ مرشحيها حسب عدد اﻷصوات التي حصل عليها
كل منهم.

غـ ـيـ ـ ـر أن العـ ـهدة اﳉ ـ ـارية ﲤدد تلقـ ـائيا ﰲ حالة تطبيق

يفوز باﳌقعد اﻷخير اﳌـحصل عليه من قبل القائمة عند

الت ـ ـدابـ ـي ـ ـ ـ ـر اﳌنص ـ ـوص عل ـ ـيها ﰲ اﳌ ـ ـ ـواد  96و 98و 1٠1من

تساوي اﻷصوات بﲔ مترشحي القائمة ،اﳌترشح اﻷصغر

الدستور.

سنا.

اﳌاّدة  : ١٧٠ﰲ كل مكتب تصويت ،يختار الناخب ﲟجرد

غير أنه ،عند تساوي اﻷصوات بﲔ مترشح ومترشحة،

تواجده داخل اﳌعزل قائمة واحدة ،ويصوت لصالح مترشح

تفوز هذه اﻷخيرة باﳌقعد اﻷخير اﳌـحصل عليه من قبل

أو أكثر من القائمة نفسها ﰲ حدود اﳌقاعد اﳌخصصة

القائمة.

للدائرة اﻻنتخابية .

اﳌاّدة  : ١٧5ﰲ ح ـ ـالة ع ـ ـدم حصـ ـول أيـ ـ ـة ق ـ ـائمة متـ ـرشـ ـحﲔ

اﳌاّدة  : ١٧١توزع اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها بﲔ القوائم

عﲆ نسبة خمسة ﰲ اﳌائة ) (%5عﲆ اﻷقل ،من اﻷصوات

بالتناسب حسب عدد اﻷصوات التي ﲢصلت عليها كل قائمة

اﳌعبر عنها ،تقبل جميع قوائم اﳌترشحﲔ لتوزيع اﳌقاعد.

مع تطبيق قاعدة الباقي اﻷقوى.

اﳌعامل اﻻنتخابي الذي يؤخذ ﰲ اﳊسبان هو الناﰋ عن

ﻻ تؤخذ ﰲ اﳊسبان ،عند توزيع اﳌقاعد ،القوائم التي لم

ق ـس ـ ـمة مجـ ـ ـم ـ ـ ـوع ع ـ ـدد اﻷصـ ـ ـوات اﳌعب ـ ـر عن ـ ـها ﰲ كـ ـ ـل دائرة

ﲢـ ـ ـ ـصـ ـ ـل عﲆ نـ ـ ـسـ ـ ـبة خـ ـ ـ ـم ـ ـسة ﰲ اﳌ ـ ـ ـائة ) (%5ع ـ ـ ـﲆ اﻷق ـ ـ ـ ـ ـ ـل،

ان ـت ـخ ـاب ـي ـة عﲆ ع ـدد اﳌق ـاع ـد اﳌط ـلـوب شغـلـهـا ضمـن نـفس

من اﻷصوات اﳌعبر عنها.

الدائرة اﻻنتخابية.

اﳌاّدة  : ١٧٢اﳌعـ ـ ـامل اﻻنتـ ـخابي الذي يـ ـؤخذ ﰲ اﳊـ ـسبان
هو الناﰋ عن قسمة عدد اﻷصوات اﳌعبر عنها ﰲ كل دائرة
انت ـ ـخابيـ ـة عﲆ عدد اﳌق ـ ـاعد اﳌط ـ ـلوب شغ ـ ـلها ضمـ ـ ـن نفس
الدائرة اﻻنتخابية.

يتم توزيع اﳌقاعد عﲆ كل قائمة وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ
 173و 17٤أعﻼه .
اﳌاّدة  : ١٧٦يـجب أن تتضمن قائمة اﳌترشحﲔ للمجالس
الشعبية البلدية والوﻻئية عددا من اﳌترشحﲔ يزيد عن

تنتقص من عدد اﻷصوات اﳌعبر عنها التي تؤخذ ﰲ

عدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها بثﻼثة ) (3ﰲ الدوائر اﻻنتخابية

اﳊسبان ضمن كل دائرة انتخابية ،عند اﻻقتضاء ،اﻷصوات

التي يكون عدد مقاعدها فرديا ،واثنﲔ ) (2ﰲ الدوائر اﻻنتخابية

التي ﲢصلت عليها القوائم اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة 2
من اﳌاّدة  171من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ١٧3يتم توزيع اﳌقاعد عﲆ كل قائمة ﰲ إطار
أحكام اﳌادة  171من هذا القانون العضوي ،حسب الكيفيات
اﻵتية :
– يحدد اﳌعامل اﻻنتخابي ﰲ كل دائرة انتخابية وفق
الشروط الـمبّينة ﰲ اﳌاّدة  172من هذا القانون العضوي،

التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعّين عﲆ القوائم اﳌتقدمة لﻼنتخابات ،ﲢت طائلة
رفض القائمة ،مراعاة مبدأ اﳌناصفة بﲔ النساء والرجال،
وأن ت ـ ـ ـخـ ـص ـ ـص ،عﲆ اﻷقـ ـ ـ ـ ـ ـل ،نصف ) (2/1الترش ـ ـ ـيـ ـحـ ـ ـات
للمترشحﲔ الذين تقل أعمارهم عن أربعﲔ ) (٤٠سنة ،وأن
يكون لثلث ) (3/1مترشحي القائمة ،عﲆ اﻷقل ،مستوى
تعليمي جامعي.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٧
اﳉريدة الرسم ّ
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غير أن شرط اﳌناصفة ﻻ يطبق سوى ﰲ البلديات التي

ﲢت رعاية حزب سياسي يشارك ﻷول مرة ﰲ اﻻنتخابات

يساوي عـ ـدد سكـ ـانـ ـهـ ـا أو يـ ـزيـ ـد عـ ـن عشريـ ـن ألـ ـف ) (2٠.٠٠٠

أو ﰲ حالة تقدﱘ قائمة بعنوان قائمة حرة ،فإنه يـجب أن

نسمة.

يدعمها ،عﲆ اﻷقل ،بخمسﲔ ) (5٠توقيعا من ناخبي الدائرة

عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح ،فإن هذا العدد
يجبر إﱃ العدد الصحيح اﻷعﲆ لصالح الفئة اﳌذكورة ضمن
الفقرة  2من هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ١٧٧يع ـ ـد تصـ ـ ـ ـريحا بالتـ ـرش ـح إيداع القائمة التي
تتوفر فيها الشروط اﳌطلوبة قانونا عﲆ مستوى اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة .
يقدم هذا التصريح اﳉماعي من طرف مترشح موكل من
طرف اﳊزب ،أو من طرف مترشحي القائمة اﳌستقلة.
يتضمن هذا التصـ ـريح اﳌوقـ ـع من كل متـ ـ ـرشح ،ص ـ ـراحة
ما يأتي :
– اﻻسم والـ ـلـ ـقب وال ـك ـن ـي ـة إن وج ـدت ،واﳉنس ،وت ـاري ـخ
اﳌـ ـ ـيﻼد ومك ـ ـانه ،واﳌه ـ ـنة والعنوان الش ـ ـ ـخصي واﳌستوى
التعليمي لكل مترشح،
– تسمية اﳊزب أو اﻷحزاب بالنسبة للقوائم اﳌقدمة
ﲢت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحﲔ اﻷحرار،
– الدائرة اﻻنتخابية اﳌعنية.
يلحق بقائمة مترشحي اﻷحزاب واﳌترشحﲔ اﻷحرار
برنامج اﳊملة اﻻنتخابية.
يسّلم للمصرح وصل يبّين تاريخ وساعة اﻹيداع.
يحدد نموذج الوثائق اﳌذكورة أعﻼه بقرار من رئيس
السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٧٨ف ـ ـضـ ـ ـﻼ عن الش ـ ـروط اﻷخـ ـرى التي يقـ ـ ـتضيها
القانون ،يـجب أن ُتزّكى صراحة القائمة اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة
 177من هذا القانون العضوي بالنسبة لﻼنتخابات اﳌـحلية
من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية ،أو مقدمة بعنوان
صيغ اﻵتية :
قائمة حرة ،حسب إحدى ال ّ
ما من طرف اﻷحزاب السياسية التي ﲢصلت خﻼل
–إ ّ
اﻻنتخابات اﳌـحلية اﻷخيرة عﲆ أكثر من أربعة ﰲ اﳌائة
) (% ٤مـ ـ ـن اﻷصـ ـ ـوات اﳌعـ ـبر عنـ ـ ـها ﰲ الدائرة اﻻنـ ـ ـتخـ ـابـ ـيـ ـ ـة

اﻻنتخابية اﳌعنية ،فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
ﻻ يسمح ﻷي ناخب أن يوقع عﲆ أكثر من قائمة وﰲ
حالة مخالفة ذلك ،يعتبر التوقيع ﻻغيا ويعرضه للعقوبات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  3٠1من هذا القانون العضوي.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي عﲆ توقيعات الناخبﲔ
مع وضع بصمة السبابة اليسرى ،اﳌجمعة عﲆ استمارات
تعدها السلطة اﳌستقلة .ويـجب أن ﲢتوي عﲆ اﻻسم واللقب
والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية
أخرى تثبت هوية اﳌوقع وكذا رقم تسجيله عﲆ القائمة
اﻻنتخابية.
تقدم اﻻستمارات اﳌستوفاة الشروط اﳌطلوبة قانونا
مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها ،إﱃ رئيس
اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية اﳌختصة إقليميا.
يقوم رئيس اللجنة البلدية ﳌراجعة القوائم اﻻنتخابية
حتها ويعد محضرا بذلك.
ﲟراقبة التوقيعات والتأكد من ص ّ
ﲢدد اﳌميزات التقنية لﻼستمارات وكيفيات التصديق
عليها ﲟوجب قرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ١٧٩يج ـ ـب تـ ـ ـقـ ـدﱘ التصـ ـريحات بالترشح قبل
خمسﲔ ) (5٠يوما كاملة من تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ١٨٠ﻻ يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير
بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا ﰲ حالة الوفاة أو حصول
مانع شرعي.
وﰲ هذه اﳊالة أو تلك ،يمنح أجل آخر ﻹيداع ترشيح
ﻻ يتجاوز هذا اﻷجل الثﻼثﲔ ) (3٠يوما السابقة
جديد ،عﲆ أ ّ
لتاريخ اﻻقتراع.
وإذا تعلق اﻷمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي
وفق أحكام اﳌادة  177من هذا القانون العضوي أو قائمة
حرة ،فإن اكتتاب التوقيعات اﳌعدة بالنسبة للقائمة يبقى
صاﳊا.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة

اﳌترشح فيها،

اﳌستقلة.

ما م ـ ـن طـ ـ ـرف اﻷح ـ ـزاب الس ـ ـياسية التي تتوفر عﲆ
– وإ ّ
عشرة )  (1٠مـ ـنـ ـت ـخ ـبﲔ ،عﲆ اﻷق ـل ،ﰲ اﳌج ـالس الشع ـب ـي ـة

شح ﰲ أك ـ ـثر م ـ ـن
اﳌاّدة  : ١٨١ﻻ يم ـ ـكن أّيا كـ ـان أن يتـ ـر ّ
قائمة أو ﰲ أكثر من دائرة انتخابية.

اﳌـحلية للوﻻية اﳌعنية،
– ﰲ حالة تقدﱘ قائمة مترشحﲔ ﲢت رعاية حزب
سياسي ﻻ يتوفر عﲆ أحد الشرطﲔ اﳌذكورين أعﻼه ،أو

يتعّرض كل من يخالف هذا اﳊكم للعقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌاّدة  278من هذا القانون العضوي ،فضﻼ عن
رفض قوائم الترشيحات اﳌعنية بقوة القانون.
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اﳌاّدة  : ١٨٢ﻻ يمكن التسجيل ﰲ نفس قائمة الترشيح

ﻻ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط اﳌال
–أ ّ

ﻷكثر من مترشحﲔ اثنﲔ ) (2ينتميان إﱃ أسرة واحدة

واﻷعمال اﳌشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

سواء بالقرابة أو باﳌصاهرة من الدرجة الثانية.

عﲆ اﻻختيار اﳊر للناخبﲔ وحسن سير العملية اﻻنتخابية.

اﳌاّدة  : ١٨3يتعﲔ أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة
مترشحﲔ بقرار معّلل تعليﻼ قانونيا صريحا من منسق
اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة.
يجب أن يبّلغ هذا القرار ،ﲢت طائلة البطﻼن ،ﰲ أجل
ثـمـانـية )  (8أي ـام ك ـام ـل ـة ،اب ـت ـداء م ـن ت ـاري ـخ إي ـداع ال ـتصري ـح
بالترشح .يعد الترشح مقبوﻻ بانقضاء هذا اﻷجل.
يكون قرار الرفض قابﻼ للطعن أمام اﳌـحكمة اﻹدارية
اﳌختصة إقليميا خﻼل ثﻼثة ) (3أيام كاملة من تاريخ تبليغ
القرار.
تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌختصة إقليميا ﰲ الطعن ﰲ
أجل أربعة ) (٤أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
ي ـم ـك ـن ال ـط ـعـن ﰲ حـكـم ا ﳌـحكـ ـمـ ـة اﻹداري ـة أم ـام ا ﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا ﰲ أجل ثﻼثة ) (3أيام
كاملة من تاريخ تبليغ اﳊكم.
تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا
ﰲ الطعن ﰲ أجل أربعة ) (٤أيام كاملة من تاريخ إيداع
الطعن.
يكون قرار اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف غير قابل ﻷي
شكل من أشكال الطعن.
يبّلغ اﳊكم أو القرار ،حسب اﳊالة ،تلقائيا وفور صدوره
إﱃ اﻷطراف اﳌعنية وإﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌستقلة قصد تنفيذه.
اﳌاّدة  : ١٨٤يش ـ ـ ـ ـترط ﰲ اﳌتـ ـرش ـح للم ـ ـجـ ـلس الشـ ـع ـ ـبي
البلدي أو الوﻻئي ما يأتي :
– أن يـسـتـوفـي الشروط اﳌنصـ ـوص علي ـ ـها ﰲ اﳌـ ـ ـاّدة 5٠
من هذا القانون العضوي ويكون مسجﻼ ﰲ الدائرة اﻻنتخابية
التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا ثﻼثا وعشرين ) (23سنة ،عﲆ اﻷقل ،يوم
اﻻقتراع،

اﳌاّدة  : ١٨5تدون اعتراضات الناخبﲔ اﳋاصة بانتخابات
اﳌـ ـج ـ ـال ـ ـس الش ـ ـع ـ ـبـ ـّية الب ـ ـلـ ـدي ـة والوﻻئي ـة ﰲ مـ ـحـض ـر م ـك ـ ـ ـت ـ ـب
التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته.
ترسل هذه اﻻعتراضات مع اﳌـحضر إﱃ اللجنة اﻻنتخابية
الوﻻئية.
تركز اللجنة اﻻنتخابية الوﻻئية وﲡمع النتائج التي
سجلتها وأرسلتها الّلجان اﻻنتخابية البلدية.
تودع اللجنة اﻻنتخابية الوﻻئية محاضر النتائج مرفقة
باﻻعتراضات لدى أمانة اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
ﰲ أجل أقصاه ست وتسعون ) (96ساعة من تاريخ اختتام
اﻻقتراع.
يمكن لرئيس السلطة اﳌستقلة ،عند اﻻقتضاء ،ﲤديد هذا
اﻷجل بثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة كأقصى حد.
ت اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
اﳌاّدة  : ١٨٦تب ّ
ﰲ اﻻعتراضات ،ويعلن منسقها النتائج اﳌؤقتة ﻻنتخابات
اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية ﰲ أجل ثمان وأربعﲔ
) (٤8ساعة من ت ـ ـاري ـ ـخ اس ـ ـتﻼم اﳌ ـ ـندوبية الوﻻئي ـ ـة للسل ـ ـطة
اﳌستقلة محاضر اللجنة اﻻنتخابية الوﻻئية.
يمكن ،عند اﳊاجة ،ﲤديد هذا اﻷجل إﱃ أربع وعشرين
) (2٤ساع ـة ب ـق ـرار م ـن م ـنسق اﳌن ـدوب ـي ـة ال ـوﻻئ ـيـة لـلسلـطـة
اﳌستقلة.
لـ ـكـ ـل ق ـ ـائم ـ ـة م ـ ـترشحـ ـﲔ ﻻنـ ـتـ ـخابات اﳌـ ـجـ ـالس الشـ ـعـ ـبـ ـي ـ ـة
البلدية أو الوﻻئية ،ولكل مترشح ،ولكل حزب مشارك ﰲ هذه
اﻻنتخابات ،اﳊ ـ ـق ﰲ الـ ـطـ ـعـ ـن ﰲ الـ ـن ـ ـتـ ـائج اﳌؤق ـ ـتـ ـة أم ـام
اﳌـح ـ ـكمة اﻹداري ـ ـة اﳌختصة إقليميا ﰲ أجل الثماني واﻷربعﲔ
) (٤8ساعة اﳌوالية ﻹعﻼن النتائج اﳌؤقتة.
تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية ﰲ الطعن ﰲ أجل خمسة ) (5أيام
كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
ي ـم ـك ـن ال ـط ـعـن ﰲ حـكـم ا ﳌـحك ـمـة اﻹدارية أمـ ـام اﳌـحكمة

– أن يكون ذا جنسية جزائرية،

اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا ﰲ أجل ثﻼثة ) (3أيام

– أن يثبت أداءه اﳋدمة الوطنية أو إعفاءه منها،

كاملة من تاريخ تبليغ اﳊكم.

ﻻ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية
–أ ّ
ﻻرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره ،باستثناء اﳉنح
غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته ﲡاه اﻹدارة الضريبية،

تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف ﰲ الطعن ﰲ أجل
خمسة ) (5أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف غير قابل ﻷي
شكل من أشكال الطعن.
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تصبح نتائج انتخابات اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية
نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن القضائي اﳌذكورة
أعﻼه .وﰲ حالة الطعن القضائي ﰲ النتائج ،تصبح النتائج
نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها .
ﰲ كلتا اﳊالتﲔ ،يتوﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌستقلة نشر النتائج النهائية.
ﻻ ت ـك ـون ال ـن ـت ـائج ال ـن ـه ـائ ـي ـة ق ـابـلـة ﻷي شكـل مـن أشكـال

– القضاة،
– أفراد اﳉيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسﻼك اﻷمن،
– أمﲔ خزينة البلدية،
– اﳌراقب اﳌاﱄ للبلدية،
– اﻷمﲔ العام للبلدية.

الطعن.

القسم الثالث
القسم الثاني
انتخاب أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية

اﳌاّدة  : ١٨٧يتغير عدد أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية
حسب تغير عدد سكان البلدية الناﰋ عن عملية اﻹحصاء
العام للسكان واﻹسكان اﻷخير ،وضمن الشروط اﻵتية :
– ثﻼثة عشر ) (13عضوا ﰲ البلديات التي يقل عدد سكانـها
عن  1٠.٠٠٠نسمة،
– خمسة عشر ) (15عضوا ﰲ البلديات التي يتراوح عدد
سكانها بﲔ  1٠.٠٠٠و 2٠.٠٠٠نسمة،
– تسعة عشر ) (19عضوا ﰲ البلديات التي يتراوح عدد
سكانها بﲔ  2٠.٠٠1و 5٠.٠٠٠نسمة،
– ثﻼثة وعشرون ) (23عضوا ﰲ البلديات التي يتراوح
عدد سكانها بﲔ  5٠.٠٠1و 1٠٠.٠٠٠نسمة،
– ثﻼثة وثﻼثون ) (33عضوا ﰲ البلديات التي يتراوح عدد
سكانها بﲔ  1٠٠.٠٠1و 2٠٠.٠٠٠نسمة،
– ثﻼثة وأربعون ) (٤3عضوا ﰲ البلديات التي يساوي عدد
سكانها  2٠٠.٠٠1نسمة أو يفوقه.
اﳌاّدة  : ١٨٨يعتبر غير قابلﲔ لﻼنتخاب ،خﻼل ﳑارسة
وظـ ـائف ـ ـهم وﳌـ ـدة سـ ـنة بـ ـعد التـ ـوق ـ ـف ع ـ ـن العـ ـ ـ ـ ـمل ﰲ دائرة
اﻻخت ـ ـص ـ ـاص أين يمـ ـ ـارسون أو س ـ ـبق لهم أن مارسوا فيها
وظائفهم :

انتخاب أعضاء اﳌجالس الشعبية الوﻻئية
اﳌاّدة  : ١٨٩يتغير عدد أعضاء اﳌجالس الشعبية الوﻻئية
حسب تغير عدد سكان الوﻻية الناﰋ عن عملية اﻹحصاء
العام للسكان واﻹسكان اﻷخير ،وضمن الشروط اﻵتية :
– خمس وثﻼثون ) (35عضوا ﰲ الوﻻيات التي يقل عدد
سكانـها عن  25٠.٠٠٠نسمة،
– تسع وثﻼثون ) (39عضوا ﰲ الوﻻيات التي يتراوح عدد
سكانها بﲔ  25٠.٠٠٠و 65٠.٠٠٠نسمة،
– ثﻼثة وأربعون ) (٤3عضوا ﰲ الوﻻيات التي يتراوح
عدد سكانها بﲔ  65٠.٠٠1و 95٠.٠٠٠نسمة،
– سبعة وأربعون ) (٤7عضوا ﰲ الوﻻيات التي يتراوح
عدد سكانها بﲔ  95٠.٠٠1و 1.15٠.٠٠٠نسمة،
– واحد وخمسون ) (51عضوا ﰲ الوﻻيات التي يتراوح
عدد سكانها بﲔ  1.15٠.٠٠1و 1.25٠.٠٠٠نسمة،
– خمسة وخمسون ) (55عضوا ﰲ الوﻻيات التي يساوي
عدد سكانها  1.25٠.٠٠1نسمة أو يفوقه.
اﳌاّدة  : ١٩٠يعتبر غير قابلﲔ لﻼنتخاب ،خﻼل ﳑارسة
وظ ـائف ـ ـ ـ ـهم وﳌ ـ ـدة س ـ ـنة بـ ـعـ ـد الت ـ ـ ـوقـ ـف ع ـ ـن العـ ـ ـ ـمل ﰲ دائرة
اﻻختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها
وظائفهم :
– أعضاء السلطة اﳌستقلة وأعضاء امتداداتها،

– أعضاء السلطة اﳌستقلة وأعضاء امتداداتها،

– الواﱄ،

– الواﱄ،

– اﻷمﲔ العام للوﻻية،

– اﻷمﲔ العام للوﻻية،

– الواﱄ اﳌنتدب،

– الواﱄ اﳌنتدب،

– رئيس الدائرة،

– رئيس الدائرة،

– اﳌفتش العام للوﻻية،

– اﳌفتش العام للوﻻية،

– عضو مجلس الوﻻية،

– عضو مجلس الوﻻية،

– اﳌدير اﳌنتدب باﳌقاطعة اﻹدارية،

– اﳌدير اﳌنتدب باﳌقاطعة اﻹدارية،

– القضاة،
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– أفراد اﳉيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسﻼك اﻷمن،
– أمﲔ خزينة الوﻻية،
– اﳌراقب اﳌاﱄ للوﻻية،
– اﻷمﲔ العام للبلدية.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء اﳌجلس الشعبي الوطني
اﳌاّدة  : ١٩١ينتخب اﳌجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها
خمس ) (5سنوات بط ـ ـريقة اﻻقتـ ـراع الن ـ ـ ـسبي عﲆ القائمة
اﳌفتوحة ،وبتصويت تفضيﲇ دون مزج.
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اﳌاّدة  : ١٩3ﰲ حـ ـ ـالة حل اﳌ ـ ـجلس الشـ ـعبي الوطـ ـ ـنـي أو
إج ـراء ان ـت ـخ ـابـات تشريـعـيـة قـبـل أوانـهـا ،ﲡرى انـتـخـابـات
تشريعية ﰲ كلتا اﳊالتﲔ ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ﰲ اﳌادة 151
من الدستور.
اﳌاّدة  : ١٩٤ي ـ ـ ـترتب عﲆ طـ ـري ـ ـ ـقة اﻻق ـ ـتراع اﳌـحـ ـ ـددة
ﰲ اﳌاّدة  191أعﻼه ،توزيع اﳌقاعد حسب نسبة عدد اﻷصوات
ال ـتي ﲢصلت ع ـل ـي ـه ـا ك ـل ق ـائ ـم ـة مـع تـطـبـيـق قـاعـدة الـبـاقي
اﻷقوى.
ﻻ تؤخذ ﰲ اﳊسبان ،عند توزيع اﳌقاعد ،القوائم التي لم
ﲢصل عﲆ خمسة ﰲ اﳌائة ) (%5عﲆ اﻷقل ،من اﻷصوات
اﳌعبر عنها.

يـجب أن تتضمن قائمة اﳌترشحﲔ للمجلس الشعبي

اﳌاّدة  : ١٩5يكـ ـ ـون اﳌع ـ ـ ـامل اﻻنت ـ ـخ ـاب ـ ـ ـ ـي الذي ي ـ ـؤخـ ـ ـ ـذ

الوطني عددا من اﳌترشحﲔ يزيد عن عدد اﳌقاعد اﳌطلوب

ﰲ اﳊس ـبان ﰲ توزيع اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها ﰲ كل دائرة

شغلها بثﻼثة ) (3ﰲ الدوائر اﻻنتخابية التي يكون عدد

انتخ ـ ـابية ،هو حـ ـاص ـ ـل قس ـ ـمة عـ ـدد اﻷصـ ـوات اﳌـ ـعـ ـبر ع ـ ـنـ ـها،

مقاعدها فرديا واثنﲔ ) (2ﰲ الدوائر اﻻنتخابية التي يكون

منـ ـق ـ ـوصة منه ،عند اﻻقـ ـتضاء ،اﻷصـ ـوات التي حصلت عليها

عدد مقاعدها زوجيا.

القوائم التي لم تصل إﱃ اﳊد اﳌذكور ﰲ الفقرة  2من اﳌاّدة

يتعّين عﲆ القوائم اﳌتقدمة لﻼنتخابات ،ﲢت طائلة
رفض القائمة ،مراعاة مبدأ اﳌناصفة بﲔ النساء والرجال،
وأن تـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ـص ،عـ ـ ـﲆ اﻷقـ ـ ـ ـل ،نـ ـ ـصـ ـف ) (2/1ال ـ ـ ـتـ ـ ـرشـ ـيـ ـ ـحـ ـات
للمترشحﲔ الذين تقل أعمارهم عن أربعﲔ ) (٤٠سنة ،وأن
يك ـ ـون لثلث ) (3/1مرشحي القـ ـائمة ،عﲆ اﻷق ـ ـ ـل ،مسـ ـ ـتوى
تعليمي جامعي.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح ،فإن هذا العدد
يجبر إﱃ العدد الصحيح اﻷعﲆ لصالح الفئة اﳌذكورة ضمن
الفقرة  3من هذه اﳌادة.
ﲡرى اﻻنتخابات ﰲ ظرف اﻷشهر الثﻼثة ) (3التي تسبق
انقضاء العهدة اﳉارية.

 19٤أعﻼه ،عﲆ عدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها.
اﳌاّدة  : ١٩٦يت ـ ـم تـ ـ ـوزي ـع اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها عن كل
قائمة ﰲ إطار أحكام اﳌواد  191و 19٤و 195من هذا القانون
العضوي ،حسب الكيفيات اﻵتية :
 –1يحدد اﳌعامل اﻻنتخابي ﰲ كل دائرة انتخابية وفق
الشروط الـمبّينة ﰲ اﳌاّدة  195من هذا القانون العضوي،
 –2ﲢصل كل قائمة عﲆ عدد اﳌقاعد بقدر عدد اﳌرات
التي حصلت فيها عﲆ اﳌعامل اﻻنتخابي،
 –3بـ ـعـ ـد تـ ـوزيـ ـع اﳌقـ ـاعـ ـد عﲆ الـ ـق ـوائ ـم ال ـتي حصلت عﲆ
اﳌعامل اﻻنتخابي حسب الشروط اﳌـحددة ﰲ الفقرة أعﻼه،
ترتب اﻷصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة

بغ ـ ـض النـ ـظر عن أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  12٤أعﻼه ،ﲢـ ـ ـدد ال ـ ـدائرة

ﲟقاعد واﻷصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة

اﻻنتخابية اﻷساسية اﳌعتمدة ﻻنتخاب أعضاء اﳌجلس

بـمقاعد ،حسب أهمية عدد اﻷصوات التي حصلت عليها كل

الشعبي الوطني حسب اﳊدود اﻹقليمية للوﻻية.

منها ،وتوزع باقي اﳌقاعد حسب هذا الترتيب.

غير أّنه ،يمكن أن تقسم الوﻻية إﱃ دائرتﲔ انتخابيتﲔ
أو أكثر وفقا ﳌعايير الكثافة السكانية وﰲ ظل احترام
التـ ـواصل اﳉغ ـ ـراﰲ وفقا للفقرة  2مـ ـن اﳌـ ـ ـادة  12٤من هذا
القانون العضوي .
بالنسبة ﻻنتخابات ﳑثﲇ اﳉالية الوطنية ﰲ اﳋارج،
ﲢدد ال ـدوائ ـر اﻻن ـتـخـابـيـة الـدبـلـومـاسيـة أو الـقـنصلـيـة وعـدد
اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها عن طريق القانون.
اﳌاّدة  : ١٩٢ﰲ كل مكتب تصويت ،يختار الناخب ﲟجرد

وعندما يتساوى عدد اﻷصوات التي حصلت عليها قائمتان
أو أكثر ،يمنح اﳌقعد اﻷخير للمترشح اﻷصغر سنا.
اﳌاّدة  : ١٩٧يـ ـت ـ ـ ـم تـ ـوزي ـ ـع اﳌـ ـقـ ـاعـ ـد الـ ـت ـي ﲢ ـ ـصـلت عليها
كل قائمة عﲆ مرشحيها حسب عدد اﻷصوات التي حصل
عليها كل منهم.
يفوز باﳌقعد اﻷخير اﳌـحصل عليه من قبل القائمة عند
تـ ـ ـسـ ـاوي عـ ـدد اﻷص ـ ـوات بﲔ مت ـ ـرشـ ـحـ ـي القـ ـائم ـ ـة ،اﳌترشح
اﻷصغر سنا.

تواجده داخل اﳌعزل قائمة واحدة ،ويصوت لصالح مترشح

غير أنه ،عند تساوي اﻷصوات بﲔ مترشح ومترشحة،

أو أكثـ ـ ـر من الق ـ ـ ـائمة نفس ـ ـها ﰲ حدود اﳌقاعد اﳌخصصة

تفوز هذه اﻷخيرة باﳌقعد اﻷخير اﳌـحصل عليه من قبل

للدائرة اﻻنتخابية.

القائمة.
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اﳌاّدة  : ١٩٨ﰲ ح ـ ـالـ ـة عـ ـدم حص ـ ـول أي ـ ـة قـ ـائمة متـ ـرشـ ـحـ ـﲔ

ﻻ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية
–أ ّ

عﲆ ن ـ ـ ـسـ ـ ـبة خمـ ـسة ﰲ اﳌ ـ ـائة ) (%5عﲆ اﻷقـ ـل ،مـ ـن اﻷص ـ ـوات

ﻻرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره ،باستثناء اﳉنح

اﳌعّبر عنها ،تؤخـ ـذ ﰲ اﳊـسبان لتوزيع اﳌقاعد جميع قوائم

غير العمدية،

اﳌترشحﲔ.

– أن يثبت وضعيته اﲡاه اﻹدارة الضريبية،

اﳌعامل اﻻنتخابي الذي يؤخذ ﰲ اﳊسبان ﰲ هذه اﳊالة،

ﻻ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط اﳌال
–أ ّ

هو الناﰋ عن قسمة مجموع عدد اﻷصوات اﳌعّبر عنها ﰲ
كل دائرة انتخابية عﲆ عدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها ضمن

واﻷعمال اﳌشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

نفس الدائرة اﻻنتخابية.
يتم توزيع اﳌقاعد عﲆ كل قائمة وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ
 196و 197أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٩٩يع ـ ـتبر غيـ ـر ق ـ ـابلﲔ لﻼن ـتخاب ،خﻼل ﳑارسة
وظـ ـائفـ ـ ـهم وﳌـ ـ ـدة سـ ـنة بـ ـعد التـ ـوقـ ـف عـ ـن العـ ـ ـ ـمـ ـل ﰲ دائرة
اﻻختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها
وظائفهم :
– السفير والقنصل العام والقنصل،
– أعضاء السلطة اﳌستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الواﱄ،
– اﻷمﲔ العام للوﻻية،
– الواﱄ اﳌنتدب،
– رئيس الدائرة،

عﲆ اﻻختيار اﳊر للناخبﲔ وحسن سير العملية اﻻنتخابية،
ﻻ يكون قد مارس عهدتﲔ برﳌانيتﲔ متتاليتﲔ أو
–أ ّ
منفصلتﲔ.
اﳌاّدة  : ٢٠١ي ـ ـعد تص ـ ـريـ ـحـ ـا بالت ـرشح إيداع القائمة التي
تتوفر فيها الشروط اﳌطلوبة قانونا عﲆ مستوى اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة.
يقدم هذا التصريح اﳉماعي من طرف مترشح موكل من
طرف اﳊزب أو من طرف مترشحي القائمة اﳌستقلة،
يتض ـ ـمن هـ ـ ـذا التص ـ ـريح اﳌـ ـوقع من كل مترشح ،صراحة
ما يأتي :
– اﻻسم والـ ـلـ ـقب وال ـك ـن ـي ـة إن وج ـدت ،واﳉنس ،وت ـاري ـخ
اﳌيﻼد ومكانه ،واﳌهنة ،والعنوان الشخصي ،واﳌستوى
التعليمي لكل مترشح،
– تسمية اﳊزب أو اﻷحزاب بالنسبة للقوائم اﳌقدمة
ﲢت رعاية حزب سياسي،

– اﳌفتش العام للوﻻية،

– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحﲔ اﻷحرار،

– عضو مجلس الوﻻية،

– الدائرة اﻻنتخابية اﳌعنية.

– اﳌدير اﳌنتدب باﳌقاطعة اﻹدارية،

يلحق بقائمة مترشحي اﻷحزاب واﳌترشحﲔ اﻷحرار

– القضاة،
– أفراد اﳉيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسﻼك اﻷمن،
– أمﲔ خزينة الوﻻية،
– اﳌراقب اﳌاﱄ للوﻻية.
اﳌاّدة  : ٢٠٠يش ـ ـتـ ـرط ﰲ اﳌـ ـ ـترشح إﱃ اﳌجلس الشعبي
الوطني ما يأتي :
– أن يستوﰲ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  5٠من
هذا القانون العضوي ويكون مسجﻼ ﰲ الدائرة اﻻنتخابية
التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا خمسا وعشرين ) (25سنة ،عﲆ اﻷقل،
يوم اﻻقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه اﳋدمة الوطنية أو إعفاءه منها،

برنامج اﳊملة اﻻنتخابية.
تعـ ـ ـد ق ـ ـائمة اﳌتـ ـرشـ ـح ـ ـﲔ ﰲ اسـ ـتـ ـ ـمارة تسـ ـّلمها السلطة
اﳌستـ ـقلة ويمـ ـلؤها وي ـوق ـ ـعها قـ ـانـ ـونا كل مت ـرشح وفقا لهذا
القانون العضوي.
يسّلم للمصرح بالترشح وجوبا وصل يبّين تاريخ وساعة

اﻹيداع.

ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـدوائ ـر اﻻن ـت ـخـابـيـة ﰲ اﳋارج ،اﳌذكـورة ﰲ
اﳌاّدة  191من هذا القانون العضوي ،يتم إيداع الترشيحات
وفق نفس اﻷشكال عﲆ مستوى مندوبيات السلطة اﳌستقلة
لدى اﳌمثليات الدبلوماسية أو القنصلية باﳋارج اﳌعينة
لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج الوثائق اﳌذكورة أعﻼه ،بقرار من رئيس
السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢٠٢يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحﲔ
ما بعنوان
ما ﲢت رعاية حزب سياسي أو أكثر ،وإ ّ
تقّدم إ ّ
صيغ اﻵتية :
قائمة حرة ،حسب إحدى ال ّ
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مـا من طـرف اﻷحـزاب السـياسية التـي ﲢـصلت خـﻼل
–إ ّ
اﻻن ـتـخ ـاب ـات ال ـتشري ـع ـي ـة اﻷخ ـي ـرة عﲆ أك ـثـر مـن أربـعـة ﰲ

أج ـ ـل إيـ ـ ـداع التـ ـرش ـ ـح ،يـ ـسـ ـتخـ ـلف من طـ ـرف اﳊ ـ ـزب الذي

اﳌائة ) (%٤من اﻷصوات اﳌعّبر عنها ﰲ الدائرة اﻻنتخابية

ينتمي إليه أو من قبل اﳌترشحﲔ ﰲ القائمة اﳊرة إذا كان

اﳌترشح فيها،

ما من طرف اﻷحزاب السياسية التي تتوفر عﲆ
– وإ ّ
عشرة )  (1٠م ـن ـت ـخ ـبﲔ ،عﲆ اﻷق ـل ،ﰲ ال ـدائ ـرة اﻻن ـتـخـابـيـة
اﳌترشح فيها،
– وﰲ حـ ـ ـ ـال ـ ـة ت ـ ـقدﱘ ق ـائمـ ـة ﲢـ ـت رعـ ـايـ ـة حـ ـزب س ـ ـياسي
ﻻ يتوفر فيه أحد الشرطﲔ اﳌذكورين أعﻼه ،أو ﲢت رعاية
حزب سياسي يشارك ﻷول مرة ﰲ اﻻنتخابات أو ﰲ حالة
تقدﱘ قائمة بعنوان قائمة حرة ،فإنه يـجب أن يدعمها ،عﲆ
اﻷق ـ ـل ،م ـ ـائتان وخـ ـم ـ ـسون ) (25٠ت ـوقـ ـيعا من ناخـ ـبي الدائرة
اﻻنتخابية اﳌعنية ،فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بـ ـ ـالن ـ ـس ـ ـ ـبة للدوائر اﻻنتخـ ـ ـ ـابية ﰲ اﳋـ ـارج ،تـ ـقـ ـدم قـ ـائم ـ ـة
اﳌترشحﲔ :
ما ﲢت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
–إ ّ
ما بعنوان قائمة حرة ،مدعمة ﲟائتي ) (2٠٠توقيع،
– وإ ّ
عﲆ اﻷقل ،عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي
الدائرة اﻻنتخابية اﳌعنية.
ﻻ يسمح ﻷي ناخب أن يوقع أو يبصم ﰲ أكثر من
قائمة ،وﰲ حالة مخالفة ذلك ،يعتبر التوقيع ﻻغيا ويعّرض

صاحبه للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  3٠1من هذا
القانون العضوي.
توقع اﻻستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم

– إذا توﰲ مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء

اﳌتوﰱ من اﳌترشحﲔ اﻷحرار،
– إذا توﰲ مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل
إيداع الترشح ،ﻻ يمكن استخﻼفه.
بغض النظر عن أحكام اﳌاّدة  2٠3من هذا القانون العضوي،
تبقى قائمة اﳌترشحﲔ الباقﲔ صاﳊة.
تبقى الوثائق التي أعدت ﻹيداع القائمة اﻷصلية صاﳊة.
اﳌاّدة  : ٢٠5ﻻ يمكن أيـ ـا ك ـ ـان أن ي ـ ـتـ ـرش ـ ـ ـح ﰲ أك ـ ـثر م ـ ـن
قائمة أو ﰲ أكثر من دائرة انتخابية.
فضﻼ عن رفض القوائم اﳌعنية بقوة القانون ،يتعرض
كل من يخالف هذه اﻷحكام للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌاّدة  28٤من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢٠٦يت ـ ـعﲔ أن يكـ ـ ـون رف ـض أي ترشيح أو قائمة
مت ـ ـ ـرشح ـ ـﲔ ،حس ـ ـب اﳊـ ـالة ،معـ ـلﻼ تعلي ـ ـﻼ قانـ ـون ـيا صريحا
بقرار من منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة أو
م ـنسق السل ـط ـة لـدى اﳌمـثـلـيـة الـدبـلـومـاسيـة أو الـقـنصلـيـة
باﳋارج .
يـجب أن يبّلغ قرار الّرفض ،ﲢت طائلة البطﻼن ،خﻼل

ثـمـانـية )  (8أي ـام ك ـام ـل ـة ،اب ـت ـداء م ـن ت ـاري ـخ إي ـداع ال ـتصري ـح
بالترشح  .يعد الترشيح مقبوﻻ بانقضاء هذا اﻷجل.

التصديق عليها لدى ضابط عمومي .ويجب أن تتضمن اﻻسم

يكون قرار الرفض قابﻼ للطعن أمام اﳌـحكمة اﻹدارية

واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة

اﳌختصة إقليميا خﻼل ثﻼثة ) (3أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ

رسمية أخرى تثبت هوية اﳌوّقع وكذا رقم تسجيله ﰲ

تبليغه.

القائمة اﻻنتخابية.
تقدم اﻻستمارات اﳌستوفية للشروط القانونية مرفقة
ب ـب ـط ـاقـة مـعـلـومـاتـيـة مـن أجـل اعـتـمـادهـا إﱃ رئـيس الـلـجـنـة
اﻻنتـ ـخـ ـابـ ـية ﰲ ال ـ ـدائرة اﻻنتـ ـ ـخـ ـابـ ـية اﳌنص ـ ـوص عليها ﰲ
اﳌاّدتﲔ  266و 275من هذا القانون العضوي ،حسب اﳊالة.
يقوم رئيس اللجنة اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه ،ﲟراقبة
التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة ﲟوجب قرار رئيس
السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢٠3ينتهي أجل إيداع قوائم اﳌترشحﲔ خمسﲔ
) (5٠يوما كاملة قبل تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٠٤ﻻ يمكن تعديل أي قائمة مترشحﲔ مودعة
ﻻ ﰲ حالة الوفاة وحسب الشروط اﻵتية :
أو سحبها إ ّ

ي ـك ـون ق ـرار ال ـرفض ق ـاب ـﻼ لـلـطـعـن بـالـنسبـة ﳌتـرشحي
الدوائر اﻻنتخابية باﳋارج أمام اﳌـحكمة اﻹدارية باﳉزائر
العاصمة خﻼل أربعة ) (٤أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ تبليغه.
ت ـ ـفـ ـصل اﳌـحـ ـكـ ـمة اﻹداريـ ـة اﳌخ ـ ـتصـ ـة إقـ ـل ـيميا ﰲ الط ـعـ ـن
خﻼل أربعة ) (٤أيام كاملة ،ابتداء من تاريخ إيداعه.
ي ـم ـك ـن ال ـط ـعـن ﰲ حـكـم ا ﳌـحك ـمـة اﻹدارية أمـ ـام اﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة إقليميا ﰲ أجل ثﻼثة ) (3أيام
كاملة من تاريخ تبليغ اﳊكم.
تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف ﰲ الطعن ﰲ أجل
أربعة ) (٤أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف غير قابل ﻷي
شكل من أشكال الطعن.
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يبلّغ اﳊكم أو القرار ،حسب اﳊالة ،فور صدوره ،إﱃ
اﻷطراف اﳌعنية وحسب اﳊالة ،إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية
للس ـ ـلطـ ـة اﳌسـ ـتقـ ـ ـلة أو من ـ ـسـ ـ ـ ـقها لدى اﳌمثلية الدبلـوماسية
أو القنصلية قصد تنفيذه.

الفصل الثالث
استخﻼف أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية
والوﻻئية واﳌجلس الشعبي الوطني
القسم اﻷول

اﳌاّدة  : ٢٠٧ف ـ ـي ح ـ ـالـة رف ـ ـض تـرشـ ـ ـيـحـات بـصـدد قـائـمـة

استخﻼف أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية

مـا ،فـإنـه يـمكن تقدﱘ ترشيحات جديدة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز

اﳌاّدة  : ٢١٢دون اﻹخـ ـ ـﻼل بـ ـاﻷحـ ـك ـ ـام التـ ـشـ ـريعـ ـية السـ ـارية

اﳋمسة والعشرين ) (25يوما السابقة لتاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٠٨تسّلم قوائم الترشيحات اﳌستوفية للشروط
القانونية بالنسبة للدوائر اﻻنتخابية باﳋارج فورا ،إﱃ
رئيس السلطة اﳌستقلة من طرف منسق السلطة اﳌستقلة
لدى اﳌمثليات الدبلوماسية والقنصلية باﳋارج.
اﳌاّدة  : ٢٠٩ي ـ ـع ـ ـلن رئي ـ ـس السل ـ ـطة اﳌستـ ـقلة الن ـ ـ ـتائج
اﳌ ـؤق ـ ـتة لﻼنت ـخـ ـابـ ـات التـ ـشريـ ـعية ﰲ أج ـ ـل أقـ ـص ـاه ث ـ ـ ـمـ ـ ـان
وأربعون ) (٤8ساعة من تاريخ استﻼم السلطة اﳌستقلة محاضر
اللّجان اﻻنتخابية الوﻻئية واللجنة اﻻنتخابية للمقيمﲔ
باﳋارج.
يمكن ،عند اﳊاجة ،ﲤديد هذا اﻷجل إﱃ أربع وعشرين
) (2٤ساعة بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
ل ـك ـل ق ـائـمـة مـتـرشحﲔ لﻼنتخابات الـتشريـعـية ،ولكل
مترشح ،ولكل حزب مشارك ﰲ هذه اﻻنتخابات ،اﳊق ﰲ
الطعن ﰲ النتائج اﳌؤقتة بتقدﱘ طلب ﰲ شكل عريضة
يودعها لدى اﳌـحكمة الدستورية ﰲ أجل الثماني واﻷربعﲔ
) (٤8ساعة اﳌوالية ﻹعﻼن النتائج اﳌؤقتة.
تشعر اﳌـحكمة الدستورية القائمة اﳌعترض عﲆ فوزها
أو اﳌترشح اﳌعترض عﲆ فوزه لتقدﱘ مذكرة كتابية إﱃ
اﳌـحكمة الدستورية ﰲ أجل اثنتﲔ وسبعﲔ ) (72ساعة من
تاريخ إيداع الطعن.
اﳌاّدة  : ٢١٠تف ـ ـصل اﳌـحـ ـكمة الدسـ ـتورية ،بعد انقضاء هذا
اﻷجل ،ﰲ الطعن خﻼل ثﻼثة ) (3أيام.
إذا تبﲔ للمـحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس ،يمكنها
أن تصدر قرارا معلﻼ إما بإلغاء اﻻنتخاب اﳌتنازع فيه أو
بإع ـ ـادة ص ـ ـياغة محـ ـضـ ـر الن ـ ـتائج اﳌ ـ ـعد ،وإعـ ـﻼن اﳌت ـرش ـ ـح
اﳌنتخب قانونا.
اﳌاّدة  : ٢١١تضبط اﳌـحكمة الدستورية النتائج النهائية
لﻼنتخابات التشريعية ،وتعلنها ﰲ أجل أقصاه عشرة )(1٠
أيام من تاريخ استﻼمها النتائج اﳌؤقتة من السلطة اﳌستقلة .
يمكن ،عند اﳊاجة ،ﲤديد هذا اﻷجل إﱃ ثمان وأربعﲔ
) (٤8ساعة بقرار من رئيس اﳌـحكمة الدستورية.

اﳌفعول ،يستخلف عضو اﳌجلس الشعبي البلدي والوﻻئي
بسبب اﻻستقالة أو الوفاة أو اﻹقصاء أو التواجد ﰲ حالة
تناف ،باﳌترشح الذي حصل عﲆ أكبر عدد من اﻷصوات بعد
آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة اﳌتبقية من العهدة.
اﳌاّدة  : ٢١3إذا تعﲔ تعويض مجلس شعبي بلدي أو
وﻻئي مستقيل ،أو ﰎ حله ،أو تقرر ﲡديده الكامل ،طبقا
لﻸح ـكـام الـقـانـونـيـة اﳌعـمـول بـهـا ،تستـدعـى الـهـيئـة الـنـاخـبـة
تسعﲔ ) (9٠يوما قبل تاريخ اﻻنتخابات.
غير أنه ،ﻻ يمكن أن ﲡرى هذه اﻻنتخابات ﰲ فترة
زمنية تقل عن اثني عشر ) (12شهرا من تاريخ التجديد
العادي ،وخﻼل هذه الفترة ،تطبق اﻷحكام اﳌتعلقة بالبلدية
أو الوﻻية ،حسب اﳊالة.
اﳌاّدة  : ٢١٤ﰲ حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات
التص ـوي ـت ،تـ ـعـ ـاد اﻻنـ ـت ـ ـخ ـ ـابـ ـات موضوع الطـ ـ ـعن ض ـ ـمن نفس
اﻷشكال اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون العضوي ﰲ ظرف
خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما ،عﲆ اﻷكثر ،من تاريخ تبليغ قرار
اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌختصة إقليميا.
القسم الثاني
استخﻼف عضو ﰲ اﳌجلس الشعبي الوطني
اﳌاّدة  : ٢١5دون اﻹخﻼل باﻷحكام الدستورية والتشريعية
السارية اﳌفعول ،يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب
الوفاة أو اﻻستقالة ،أو حدوث مانع شرعي له أو اﻹقصاء ،أو
التجريد من عهدته اﻻنتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من
ال ـ ـوظ ـ ـائ ـ ـف اﳌ ـ ـنصـ ـوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ القـ ـانـ ـون العضوي اﳌـحدد
ﳊاﻻت التناﰲ مع العهدة البرﳌانية ،باﳌترشح اﳌتحصل
عﲆ أكبر عدد من اﻷصوات بعد اﳌترشح اﻷخير اﳌنتخب
ﰲ القائمة ،للمدة اﳌتبقية من العهدة النيابية.
اﳌاّدة  : ٢١٦يـ ـص ـ ـ ـرح مـ ـكـ ـ ـتـ ـب اﳌ ـ ـجـ ـلس الشـ ـعـ ـ ـ ـبي الوط ـ ـني
بشغور مقعد النائب ،ويبّلغه فورا إﱃ اﳌـحكمة الدستورية
ﻹعﻼن حالة الشغور ،وتعيﲔ مستخلف اﳌترشح.
الفصل الرابع
انتخاب ثلثي ) (3/٢أعضاء مجلس اﻷمة
اﳌاّدة  : ٢١٧ينتخب ثلثا ) (3/2أعضاء مجلس اﻷمة لعهدة
مدت ـ ـها سـ ـت ) (6سـ ـ ـنوات .ويجدد نصف أعضاء مجلس اﻷمة
اﳌنتخبﲔ كل ثﻼث ) (3سنوات.
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اﳌاّدة  : ٢١٨ين ـ ـ ـ ـتـ ـخـ ـب ثلـ ـثا ) (3/2أع ـ ـضـ ـاء م ـ ـجـ ـلس اﻷم ـ ـة
باﻷغلبـ ـية ح ـسب نمـ ـوذج اﻻقـ ـتراع اﳌت ـعدد اﻷسـ ـماء ﰲ دور

– اﻻسم واللقب ،وعند اﻻقتضاء ،الكنية والعنوان وصفة
اﳌترشح،

واحد عﲆ مستوى الوﻻية ،من طرف هيئة انتخابية ،مكّونة

– تاريخ اﻹيداع وساعته،

من مجموع :

– اﳌﻼحظات حول تشكيل اﳌلف.

– أعضاء اﳌجلس الشعبي الوﻻئي،
– أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية للوﻻية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا ﰲ حالة مانع قاهر.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢١٩تسـ ـ ـتدعى اله ـ ـيئة النـ ـاخـ ـبة ﲟـ ـوجـ ـب مـ ـرس ـوم
رئاسي خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما ،قبل تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٢٠يمـ ـ ـكن كل ع ـ ـضـ ـو ﰲ مـ ـجـلس شعبي بلدي أو
وﻻئي ،تتوفر فيه الشروط القانونية ،أن يترشح لﻼنتخاب
ﳌجلس اﻷمة.
اﳌاّدة  : ٢٢١يت ـ ـعﲔ أن يسـ ـت ـ ـ ـوﰲ اﳌتـ ـرشـ ـح ﳌجـ ـلس
اﻷمة الشروط اﻵتية :
– أن يك ـ ـون بالـ ـ ـغا خـ ـ ـمسا وثـ ـﻼث ـ ـﲔ ) (35سـ ـنـ ـة ك ـ ـام ـلة يوم
اﻻقتراع،
– أن يكون قد أﰎ عهدة كاملة بصفة منتخب ﰲ مجلس
شعبي بلدي أو وﻻئي.
ﻻ يسري هذا اﳊكم عﲆ اﻻنتخابات اﳌتعلقة بالتجديدين
اﳉزئيﲔ ﻷعضاء مجلس اﻷمة اﳌنتخبﲔ التاليﲔ لصدور
هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته ﲡاه اﻹدارة الضريبية،
ﻻ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية
–أ ّ
ﻻرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره ،باستثناء اﳉنح
غير العمدية،
ﻻ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط اﳌال
–أ ّ
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يسّلم للمصرح وجوبا وصل يبّين تاريخ وساعة اﻹيداع.
اﳌاّدة  : ٢٢٤يجب أن يودع التصريح بالترشح ﰲ أجل
أقصاه عشرون ) (2٠يوما ،قبل تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٢5ﻻ يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه،
ﻻ ﰲ حالة الوفاة أو مانع شرعي.
إ ّ
اﳌاّدة  : ٢٢٦تفصل اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
ﰲ صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه
الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون العضوي.
يجب أن يبّلغ قرار الرفض إﱃ اﳌترشح ﰲ أجل يومﲔ
) (2كاملﲔ ،ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابﻼ للطعن وفق الشروط اﳌـحددة ﰲ
اﳌاّدة  2٠6من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢٢٧يجرى اﻻقتراع عﲆ مستوى اﳌجلس الشعبي
الوﻻئي.
يمكن منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة ،بعد
ترخيص من رئيس السلطة اﳌستقلة ،أن يصدر قرارا بتقدﱘ
أو تأخير توقيت افتتاح اﻻقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي اتخذه منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌس ـت ـق ـل ـة م ـن أجـ ـل تـ ـقـ ـدﱘ سـ ـاعة افـ ـتـ ـتاح أو تـ ـأخير اﻻقتراع
ويعّلق ﲟقر اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة وﲟقرات
الوﻻية واﳌجلس الشعبي الوﻻئي واﳌجالس الشعبية البلدية
للوﻻية ،وذلك خمسة ) (5أيام ،عﲆ اﻷكثر ،قبل تاريخ افتتاح
اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٢٨يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب

واﻷعمال اﳌشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

رئيس ومساعدين اثنﲔ ) (2وأربعة ) (٤أعضاء إضافيﲔ كلهم

عﲆ اﻻختيار اﳊر للناخبﲔ وحسن سير العملية اﻻنتخابية.

قضاة يعّينهم رئيس اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا.

اﳌاّدة  : ٢٢٢يـ ـ ـت ـ ـم التص ـ ـريح بالت ـ ـرش ـح بإي ـ ـداع اﳌتـ ـرشح
عﲆ مستوى اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة نسختﲔ )(2
م ـ ـن اسـ ـتـ ـمارة التص ـ ـريح التي تس ـ ـّلمها السلطة اﳌستقلة
والتي يملؤها اﳌترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحﲔ ﲢت رعاية حزب سياسي ،يجب
أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها اﳌسؤول
اﻷول عن هذا اﳊزب.
اﳌاّدة  : ٢٢3تسـ ـ ـج ـ ـل التصـ ـري ـ ـحـ ـات بالتـ ـرشـ ـح ﰲ سـ ـج ـ ـل
خاص يفتح لهذا الغرض ،يدّون فيه :

يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمﲔ ضبط يعينه
رئيس اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا.
يبلّغ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة ،رئيس
اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا ،بعدد مكاتب التصويت
لكل وﻻية خﻼل عشرين ) (2٠يوما ،قبل تاريخ اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢٢٩يتـ ـ ـم إعـ ـ ـداد ق ـ ـ ـائمة النـ ـاخبﲔ اﳌكونﲔ للهيئة
الناخبة من طرف منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
حسب الترتيب اﻷبجدي ﰲ شكل قائمة للتوقيع تتضمن
أسماء الناخبﲔ وألقابهم واﳌجلس الذي ينتمون إليه.
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يتم توزيع الهيئة الناخبة عﲆ أساس أربعمائة )(٤٠٠
ناخب ،عﲆ اﻷكثر ،لكل مكتب تصويت.
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تسلّم نسخة أصلية من اﳌـحضر فورا إﱃ منسق اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة أو ﳑثله.

توض ـ ـع قـ ـائمة الت ـ ـوقيـ ـع ،اﳌ ـ ـعدة قبـ ـل أربع ـ ـة ) (٤أيام من

وﰲ حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين

تاريخ افتتاح اﻻقتراع ،ﲢـ ـت تصـ ـرف اﳌـ ـ ـتـ ـرشحـ ـﲔ والهيئة

نتائج الفرز ،يتم ﲡميع نتائج الّتصويت عﲆ مستوى هذه

الناخبة.
تودع نسخة من قائمة التوقيع اﳌصادق عليها من قبل
مـ ـن ـس ـ ـق اﳌـ ـنـ ـدوب ـية ال ـ ـوﻻئي ـ ـة للـ ـسلطة اﳌـ ـستقلـ ـة ،ﰲ مـ ـكـ ـت ـ ـب
التصويت طوال مدة اﻻقتراع.
اﳌاّدة  : ٢3٠توضع ﲢت تصرف كل ناخب أوراق التصويت
التي يحدد نصها وﳑيزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢3١ﰲ حالة مانع قاهر يمكن الناخب بناء عﲆ
طلب منه ﳑارسة حقه اﻻنتخابي عن طريق الوكالة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢3٢يـ ـ ـجـ ـري الت ـ ـص ـ ـويت ضـ ـمـ ـن ن ـ ـف ـ ـس اﻷشـ ـكـ ـال
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  133و 135و 136و 1٤٠و 1٤3و1٤٤
و 1٤6و 1٤7و 1٤9و 15٠من هذا القانون العضوي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢33يحق لكل مترشح أو ﳑثله الذي يختاره من
بﲔ الناخبﲔ حضور عمليات التصويت.
غير أنه ﻻ يمكن ،ﰲ أي حال من اﻷحوال ،حضور أكثر من
خمسة ) (5ﳑثلﲔ للمترشحﲔ ﰲ مكتب التصويت ﰲ آن
واحد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢3٤ﲟجرد اختتام اﻻقتراع ،يوقع جميع أعضاء
مكتب التصويت عﲆ قائمة التوقيع.
اﳌاّدة  : ٢35يتم فرز اﻷصوات فورا عقب اختتام اﻻقتراع.
ينظم الفرز وفقا ﻷحكام اﳌواد من  152إﱃ  156من هذا

اﳌكاتب ﰲ محضر تركيز من طرف ﳉنة مشكلة من رؤساء
اﳌكاتب اﳌعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمﲔ الضبط
اﻷكبر سّنا من بﲔ أمناء الضبط لهذه اﳌكاتب.
تسّلم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا
عﲆ مطابقتها لﻸصل إﱃ اﳌمثل اﳌؤهل قانونا لكل مترشح،
مقابل وصل باﻻستﻼم.
وتسّلم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج
فورا إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة أو
ﳑثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا
عﲆ مطابقتها لﻸصل إﱃ رئيس السلطة اﳌستقلة ورئيس
اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌختصة إقليميا.
ﲢدد اﳌواصفات التقنية ﳌـحضر الفرز وتركيز النتائج
بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة .
اﳌاّدة  : ٢3٧ﰲ حالة تقدﱘ اعتراضات ،تدون هذه اﻷخيرة
ﰲ اﳌـحضر اﳌذكور ﰲ اﳌاّدة  236من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢3٨يعلن رئيس السلطة اﳌستقلة عن النتائج
اﳌؤقتة خﻼل ثمان وأربعﲔ) (٤8ساعة من استﻼم السلطة
اﳌستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة اﳌستقلة النتائج اﳌؤقتة ومحاضر
الفرز وتركيز النتائج إﱃ اﳌـحكمة الدستورية دون أجل.
اﳌاّدة  : ٢3٩يعلن منتخبا ،اﳌترشح اﳊاصل عﲆ أكبر
عدد من اﻷصوات ،وفقا لعدد اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها.
وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات اﳌـحصل عليها ،يعلن
منتخبا اﳌترشح اﻷكبر سنا.
اﳌاّدة  : ٢٤٠يحـ ـ ـق لكـ ـل متـ ـرش ـ ـح أن يع ـترض عﲆ نتائج

القانون العضوي.

اﻻقتراع بتقدﱘ طعن لدى كتابة ضبط اﳌـحكمة الدستورية

اﳌاّدة  : ٢3٦تـدّون نتائج الفرز ﰲ محضر من ثﻼث )(3
نسخ محرر بحبر ﻻ يمحى.

ﰲ اﻷربع والعشرين ) (2٤ساعة التي تﲇ إعﻼن النتائج

يصرح رئيس مكتب الّتصويت علنا بالنتائج ويتوﱃ
تعليقها داخل مكتب التصويت ﲟجرد ﲢرير محضر الفرز.

اﳌؤقتة.
اﳌاّدة  : ٢٤١ت ـ ـبت اﳌـح ـ ـكمة الدسـ ـ ـتوري ـ ـة ﰲ الط ـعون ﰲ
أجل ثﻼثة ) (3أيام كاملة.

تسّلم نسخة من محضر الفرز ،مصادقا عﲆ مطابقتها

وإذا ارتأت أن الطعن مؤسس ،يمكنها ﲟوجب قرار معلل،

لﻸصل ،إﱃ اﳌمثل اﳌؤهل قانونا لكل مترشح ،مقابل وصل

ما أن تعدل محضر
ما أن تلغي اﻻنتخاب اﳌعترض عليه ،وإ ّ
إ ّ

باﻻستﻼم.

النتائج اﳌـحرر ،وأن تعلن نـهائيا اﳌترشح اﳌنتخب قانونا.
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تعلن اﳌـحكمة الدستورية النتائج النهائية ﰲ أجل عشرة
) (1٠أيام من تاريخ استﻼمها النتائج اﳌؤقتة.
ﰲ حالة إلغاء اﻻنتخاب من طرف اﳌـحكمة الدستورية،
ينظم اقتراع جديد ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ
تبليغ قرار اﳌـحكمة الدستورية إﱃ رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢٤٢ﰲ حالة شغور مقعد عضو منتخب ﰲ مجلس
اﻷمة بسبب الوفاة ،أو التعيﲔ ﰲ وظيفة من الوظائف اﳌنصوص
عليها ﰲ القانون العضوي اﳌـحدد ﳊاﻻت التناﰲ مع العهدة
البرﳌانية ،أو اﻻستقالة ،أو اﻹقصاء ،أو التجريد من عهدته
اﻻنتخابية ،أو أي مانع شرعي آخر ،يتم إجراء انتخابات
جزئية ﻻستخﻼفه ،مع مراعاة أحكام الدستور.
اﳌاّدة  : ٢٤3تنتهي عهدة العضو اﳉديد ﰲ مجلس اﻷمة
بتاريخ انتهاء عهدة العضو اﳌستخلف.
اﳌاّدة  : ٢٤٤يصرح مكتب اﳌجلس بشغور مقعد العضو
اﳌنتخب ﰲ مجلس اﻷمة ،ويبلغه فورا إﱃ اﳌـحكمة الدستورية
ﻹعﻼن حالة الشغور.
الباب السادس
انتخـ ـاب رئي ـ ـس اﳉمهوري ـ ـة واﻻستش ـ ـارات
اﻻستفتائيـ ـ ـة
الفصل اﻷول
انتخـ ـاب رئي ـ ـس اﳉمهوريـ ـ ـة
اﳌاّدة  : ٢٤5ﲡرى اﻻنتخابات الرئاسية ﰲ ظرف الثﻼثﲔ
) (3٠يوما السابقة ﻻنقضاء عهدة رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : ٢٤٦تستدعى الهيئة الناخبة ﲟـوجب مرسوم
رئاسي ﰲ ظرف تسعﲔ ) (9٠يوما قبل تاريخ اﻻقتراع ،مع
مراعاة أحكام اﳌادة  9٤من الدستور.
اﳌاّدة  : ٢٤٧يجرى انتخاب رئيس اﳉمهورية باﻻقتراع
عﲆ اسم واحد ﰲ دورين باﻷغلبية اﳌطلقة لﻸصوات اﳌعّبر
عنها.

اﳌاّدة  : ٢٤٨إذا لـ ـ ـم يتـ ـحـ ـصل أي متـ ـ ـرشح عـ ـﲆ اﻷغـ ـلبـ ـي ـة
اﳌطـ ـ ـلقة لﻸصـ ـوات اﳌـ ـع ـ ـّبر عن ـ ـها ﰲ الدور اﻷول ،ينـ ـظم دور

ن.
ثا ٍ

ﻻ اﳌ ـ ـترشحان اﻻثنان الّلذان
ﻻ يش ـ ـارك ﰲ الـ ـدور الثـ ـ ـاني إ ّ
ﲢصﻼ عﲆ أكبر عدد من اﻷصوات ﰲ الدور اﻷول.
اﳌاّدة  : ٢٤٩يعد تصريحا بالترشح لرئاسة اﳉمهورية
إيداع طلب تسجيل من قبل اﳌترشح شخصيا لدى رئيس
السلطة اﳌستقلة مقابل وصل استﻼم .
يتضمن التصريح بالترشح اسم اﳌعني ولقبه وتوقيعه
ومهنته وعنوانه.
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ي ـرف ـق ال ـتصري ـح ب ـال ـتـرشح ﲟلـف يـحـتـوي عﲆ الـوثـائـق
اﻵتية :
 –1نسخة أصلية كاملة من شهادة ميﻼد اﳌعني،
 –2شهادة اﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية للمعني،
 –3تصريح بالشرف يشهد ﲟوجبه اﳌعني أنه يتمتع
باﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية فقط ولم يسبق له اكتساب
جنسية أخرى،
 –٤تصريـ ـح بـ ـالشرف يشهـ ـد ﲟوجـ ـبـ ـه اﳌعـ ـني أن ـه ي ـدي ـن
باﻹسﻼم،
 –5مست ـ ـخـ ـرج رقـ ـم  3م ـن صح ـيـفـة السوابـق الـقضائـيـة
للمعني،
 –6صورة شمسية حديثة للمعني،
 –7شهادة اﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية لزوج اﳌعني،
 –8شهادة طبية مسّلمة للمعني من طرف أطباء محلفﲔ،
 –9تصري ـ ـح بالش ـ ـرف يش ـ ـهد عـ ـﲆ ﲤت ـ ـع زوج اﳌعني
باﳉنسية اﳉزائرية فقط،
 –1٠شهادة اﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية ﻷب اﳌعني،
 –11شهادة اﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية ﻷم اﳌعني،
 –12نسخة من بطاقة الناخب للمعني،
 –13تصريح بالشرف يشهد ﲟوجبه اﳌعني عﲆ اﻹقامة
دون انقطاع باﳉزائر دون سواها مدة العشر ) (1٠سـنـوات،
عـﲆ اﻷقل ،التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،
 –1٤شهادة تثبت تأدية اﳋدمة الوطنية أو اﳌبرر القانوني
لعدم تأديتها،
 –15التوقيعات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  253من هذا
القانون العضوي،
 –16تصريح علني للمعني ﲟمتلكاته العقارية واﳌنقولة
داخل الوطن وخارجه،
 –17شهادة تثبت اﳌشاركة ﰲ ثورة أول نوفمبر سنة
شحﲔ اﳌولودين قبل يوليو سنة ،19٤2
 195٤للمتر ّ
 –18شهادة تثبت عدم تورط أبوي اﳌترشح اﳌولود بعد
يوليو سنة  19٤2ﰲ أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة
،195٤
 –19شهادة تثبت إيداع الكفالة اﳌقررة ﰲ اﳌادة  25٠من
هذا القانون العضوي واﳌسلّمة من طرف اﳋزينة العمومية،
 –2٠تعهد كتابي يوّقعه اﳌترشح يتضمن ما يأتي :
– عدم استعمال اﳌكونات اﻷساسية للهوية الوطنية ﰲ
أبعادها الثﻼثة اﻹسﻼم والعروبة واﻷمازيغية ﻷغراض حزبية،
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– اﳊفاظ عﲆ الهوية الوطنية ﰲ أبعادها الثﻼثة اﻹسﻼمية
والعربية واﻷمازيغية والعمل عﲆ ترقيتها،
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يبلّغ قرار السلطة اﳌستقلة إﱃ اﳌترشح فور صدوره،
ويحق له ﰲ حالة الرفض ،الطعن ﰲ هذا القرار لدى اﳌـحكمة

– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة  195٤وﲡسيدها،

الدستورية ﰲ أجل أقصاه ثمان وأربعون ) (٤8ساعة من

– اح ـت ـرام ال ـدست ـور وال ـق ـوانﲔ اﳌع ـم ـول بـه ـا ،واﻻلـتـزام

ساعة تبليغه.

باﻻمتثال لـها،

ترسل السلطة اﳌستقلة قراراتها اﳌتعلقة بالترشيحات

– تكريس مبادئ السلم واﳌصاﳊة الوطنية،

مرفقة ﲟلفات الترشح إﱃ اﳌـحكمة الدستورية ﰲ أجل

– نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو كوسيلة للعمل السياسي

أقصاه أربع وعشرون ) (2٤ساعة من تاريخ صدورها.

والوصول إﱃ السلطة أو البقاء فيها ،والتنديد به ،وكذا خطاب
الكراهية والتمييز،
– اح ـت ـرام اﳊري ـات ال ـف ـردي ـة واﳉم ـاعـيـة واحـتـرام حـقـوق
اﻹنسان،
– رفض اﳌمارسات اﻹقطاعية واﳉهوية واﳌـحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– اﳊفاظ عﲆ السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية ﰲ إطار احترام القيم الوطنية،

ت ـع ـت ـمـ ـ ـد اﳌـحـ ـكـ ـمة الدس ـ ـتوري ـ ـة ب ـ ـق ـ ـرار القـ ـائـ ـمـ ـة الن ـهـ ـائـ ـي ـ ـة
للمترشح ـ ـﲔ ﻻنتخـ ـاب رئيـ ـس اﳉمهوريـ ـة ،ﲟ ـ ـا ﰲ ذلك
الفـصل ﰲ الطعون ،ﰲ أجل أقصـ ـ ـاه سبعة ) (7أيام من تاريخ
إرسال آخر قرار للسلطة اﳌستقلة ،مع مراعاة أحكام اﳌادة
 95من الدستور.
ينشر قرار اﳌـحكمة الدستورية ﰲ اﳉريدة الرسمية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
اﳌاّدة  : ٢53فضﻼ عن الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌاّدة  87من

– تبني التعددية السياسية،

الدستـ ـور ،وك ـ ـذا أحكـ ـام هـ ـذا القانـ ـون العضـ ـوي ،يـجب عـ ـﲆ

– اح ـت ـرام ال ـت ـداول ال ـدي ـم ـق ـراطي عﲆ السل ـط ـة ع ـن طـريـق

اﳌترشـ ـح أن يق ـ ـدم :

اﻻختيار اﳊر للشعب اﳉزائري،

ما قائمة تتضمن ستمائة ) (6٠٠توقيع فردي ﻷعضاء
–إ ّ

– اﳊفاظ عﲆ سﻼمة التراب الوطني،

منتخبﲔ ﰲ مجالس شعبية بلدية أو وﻻئية أو برﳌانية

– احترام مبادئ اﳉمهورية.

عﲆ اﻷقل ،وموزعة عﲆ  29وﻻية ،عﲆ اﻷقل،

يـجب أن يعكس برنامج اﳌترشح مضمون هذا التعهد
الكتابي.
اﳌاّدة  : ٢5٠ي ـل ـ ـ ـزم كـ ـ ـل راغب ﰲ التـ ـرش ـ ـح لﻼنتـ ـخـ ـاب ـ ـ ـات
الرئاسية بإيداع كفالة لدى اﳋزينة العمومية قدرها مائتان
وخمسون ألف دينار ) 25٠.٠٠٠دج(.
تس ـ ـترد الكفـ ـالة من ق ـ ـبل اﳌترشح الذي حصل عﲆ %5٠
من التوقيعات اﳌقررة قانونا عﲆ اﻷقل موزعة عﲆ خمس
وعشرين ) (25وﻻية ،عﲆ اﻷقل ،ﰲ أجل خمسة عشر )(15
يوما من إعﻼن اﳌـحكمة الدستورية عن الترشيحات .وﰲ
حالة وفاة اﳌترشح ترد الكفالة إﱃ ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم
تتم اﳌطالبة بها من طرف اﳌترشح ﰲ أجل سنة من تاريخ
إعﻼن النتائج النهائية.

مـ ـا قـ ـائ ـمـ ـة ت ـتضم ـن خ ـمسﲔ أل ـف )  (5٠.٠٠٠ت ـوقـي ـ ـع
– إ ّ
فـ ـ ـردي ،ع ـ ـﲆ اﻷق ـ ـل ،لناخبـ ـﲔ مسجـ ـلﲔ ﰲ قائم ـ ـة انتخابية،
ﻻ يقل
ويجب أن ﲡمع عبر  29وﻻية ،عﲆ اﻷقل .وينبغي أ ّ
العدد اﻷدنى من التوقيعات اﳌطلوبة ﰲ كل وﻻية من الوﻻيات
اﳌقصودة عن ألف ومائتي) (12٠٠توقيع.
تدّون هذه التوقيعات ﰲ مطبوع فردي مصادق عليه لدى
ضابط عمومي ،وتودع هذه اﳌطبوعات لدى السلطة اﳌستقلة
ﰲ نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع اﳌاّدة
 2٤9من هذا القانون العضوي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢5٤ﻻ يحق ﻷي ناخب مسجل ﰲ قائمة انتخابية
ﻻ ﳌترشح واحد فقط.
أن يمنح توقيعه إ ّ

اﳌاّدة  : ٢5١يودع التصريح بالترشح ﰲ ظرف اﻷربعﲔ

يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب ﻷكثر من مترشح ﻻغيا،

) (٤٠يوما ،عﲆ اﻷكثر ،اﳌوالية لنشر اﳌرسوم الرئاسي

ويعرض صاحبه للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة 3٠1
من هذا القانون العضوي.

اﳌتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
اﳌاّدة  : ٢5٢تفصل السلطة اﳌستقلة ﰲ صحة الترشيحات

ي ـم ـن ـع است ـع ـم ـال أمـاكـن الـعـبـادة واﳌؤسسات واﻹدارات

ل ـرئ ـاسة اﳉم ـه ـوري ـة بـقـرار مـعـلـل تـعـلـيـﻼ قـانـونـيـا ﰲ أجـل

العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما

أقصاه سبعة ) (7أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبﲔ.
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اﳌاّدة  : ٢55ﻻ يقبـ ـ ـل وﻻ يعتـ ـ ـد بانسح ـ ـاب اﳌترش ـ ـح بع ـد

اﳌاّدة  : ٢٦٠تفصـ ـ ـ ـل اﳌـحـ ـكمـ ـ ـة الدست ـ ـوريـ ـة ﰲ الطعـ ـ ـون

ﻻ ﰲ حالة حصول
اعتماد اﳌـحكمة الدستورية الترشيحات ،إ ّ

خﻼل ثﻼثة ) (3أيام .وإذا تبﲔ أن الطعون مؤسسة ،تعيد

مانع خطير تثبته اﳌـحكمة الدستورية قانونا ،أو ﰲ حالة

بقرار معلل صياغة محاضر النتائج اﳌعدة.

وفـ ـاة اﳌتـ ـرشـ ـح اﳌعنـ ـي ،ويمنـ ـح حينئـ ـذ أجـ ـل آخـ ـر لتقـ ـ ـدﱘ
ترشيح جديد ،وﻻ يمكن أن يتجاوز هذا اﻷجل الشهر السابق
لتاريخ اﻻقتراع.
وﰲ حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له ،بعد
موافقة اﳌـحكمة الدستورية عﲆ قائمة اﳌترشحﲔ ونشرها
ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية
الشعبية ،يتم تأجيل تاريخ اﻻقتراع ﳌدة أقصاها خمسة
عشر ) (15يوما.
اﳌاّدة  : ٢5٦تعلن اﳌـحكمة الدستورية نتائج الدور اﻷول
وتعيّن ،عند اﻻقتضاء ،اﳌترشحﲔ ) (2اﳌدعوين للمشاركة
ﰲ الدور الثاني.
اﳌاّدة  : ٢5٧يحدد تاريخ الدور الثاني لﻼقتراع باليوم
اﳋامس عشر ) (15بعد إعﻼن اﳌـحكمة الدستورية نتائج
ﻻ تتعدى اﳌدة القصوى بﲔ الدورين اﻷول
الدور اﻷول ،عﲆ أ ّ
والثاني ثﻼثﲔ ) (3٠يوما.
اﳌاّدة  : ٢5٨يحق لكل مترشح أو ﳑثله اﳌؤهل قانونا
ﰲ حالة اﻻنتخابات الرئاسية ،وﻷي ناخب ﰲ حالة اﻻستفتاء،
أن يطعن ﰲ صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه ﰲ
محضر الفرز اﳌوجود ﰲ مكتب التصويت.
تخطر السلطة اﳌستقلة فورا بـهذا اﻻحتجاج للبت فيه
طبقا ﻷحكام هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢5٩تسجـ ـ ـل نتائـ ـج انتخـ ـاب رئي ـس اﳉمهورية
بكـ ـل مكتـ ـب تصويـ ـت ﰲ محضـ ـر محـ ـّرر ﰲ ثـ ـﻼث ) (3نسخ
أصلية عﲆ استمارات خاصة.

ﲢدد اﳌواصفات التقنية لهذا اﳌـحضر بقرار من رئيس
السلطة اﳌستقلة.
يعلن رئيس السلطة اﳌستقلة النتائج اﳌؤقتة لﻼنتخابات
الرئاسية ﰲ أجل أقصاه اثنتان وسبعون ) (72ساعة ،ابتداء
من تاريخ استﻼم السلطة اﳌستقلة محاضر الّلجان اﻻنتخابية
الوﻻئية واللجنة اﻻنتخابية للمقيمﲔ باﳋارج.
تودع الطعون اﳌتعلقة بالنتائج اﳌؤقتة لدى أمانة ضبط
اﳌـحكمة الدستورية ﰲ أجل الثماني واﻷربعﲔ ) (٤8ساعة
التي تﲇ إعﻼن النتائج اﳌؤقتة.
تشعر اﳌـحكمة الدستورية اﳌترشح اﳌعلن منتخبا الذي
اعترض عﲆ انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خﻼل أجل اثنتﲔ
وسبعﲔ ) (72ساعة ،ابتداء من تاريخ تبليغه.

تـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـﻼنـتـخـابـات الـرئـاسيـة ﰲ أجـل
عشرة ) (1٠أيام ابتداء من تاريخ استﻼمها اﳌـحاضر من قبل
رئيس السلطة اﳌستقلة.
الفصل الثاني
اﻻستشارة اﻻنتخابية عن طريق اﻻستفتاء
اﳌاّدة  : ٢٦١تستدعى الهيئة الناخبة ﲟوجب مرسوم
رئاسي قبل خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما من تاريخ اﻻستفتاء.
يرفق النص اﳌقترح لﻼستفتاء باﳌرسوم الّرئاسي
اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢٦٢ت ـ ـوضـ ـ ـع ﲢـ ـ ـ ـت تصـ ـ ـرف كـ ـ ـ ـ ـل ناخـ ـ ـ ـب ورقت ـ ـ ـان
للتصويـ ـ ـت مطبوعت ـ ـان عـ ـﲆ ورق بلونـ ـﲔ مختلف ـ ـﲔ ،ﲢم ـ ـل
إحداهما كلمة “نعم” واﻷخرى كلمة “ﻻ”.
يـصـاغ الـسـؤال الـمـقـرر طـرحـه عـلـى الـنـاخـبـيـن كـمـا يـأتـي :
“هل أنتم موافقون عﲆ ...اﳌطروح عليكم ؟”.
ﲢـ ـدد اﳌـ ـم ـي ـزات الت ـق ـن ـي ـة ﻷوراق الت ـص ـوي ـت بـ ـق ـرار م ـن
رئيس السلطة اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢٦3تتم عمليات التصويت واﳌنازعات اﳌتصلة
بها وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  259و 272من هذا القانون العضوي.
تعلن اﳌـحكمة الدستورية عن نتائج اﻻستفتاء ﰲ مّدة
أقصاها عشرة ) (1٠أيام ،ابتداء من تاريخ استﻼم محاضر
اللجان اﻻنتخابية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  266و275
من هذا القانون العضوي.
الب ـ ـاب الساب ـع
الّلج ـ ـان اﻻنتخابيـ ـ ـة
الفصل اﻷول
اللجنة اﻻنتخابية البلدية
القسم اﻷول
تشكيل اللّجنة
اﳌاّدة  : ٢٦٤تنشأ عﲆ مستوى كل بلدية ﳉنة انتخابية
بلدية ،ﲟناسبة كل اقتراع .وتتشكل من :
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ض يعّينه رئيس اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا،
– قا ٍ
رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنﲔ يعينهم منسق اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة من بﲔ ناخبي البلدية ،ما عدا
اﳌترشحﲔ واﳌنتمﲔ إﱃ أحزابـهم وأقاربهم وأصهارهم
إﱃ غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة ﻻنتخابات أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية
والوﻻئية ،تنشأ ﳉنتان انتخابيتان بلديتان ،تتكفل إحداهما
بانتخابات اﳌجلس الشعبي البلدي واﻷخرى بانتخابات
اﳌجلس الشعبي الوﻻئي بنفس التشكيلة اﳌذكورة أعﻼه.
يعلق القرار اﳌتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجان اﻻنتخابية
البلديـ ـ ـة ف ـ ـورا ﲟق ـ ـ ـر اﳌن ـدوبي ـ ـة الوﻻئي ـ ـة للسلطـ ـة اﳌستقل ـ ـة
والوﻻية والبلديات اﳌعنية.
تست ـعﲔ ك ـل ﳉن ـة ب ـخ ـل ـي ـة ت ـق ـن ـي ـة أو أكـثـر ،مشكـلـة مـن
مهندسﲔ وتقنيﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ واﻹحصائيات ،ﲟوجب
قرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
القسم الثاني
صﻼحيات اللجنة اﻻنتخابية البلدية
اﳌاّدة  : ٢٦5تقـ ـ ـوم اللجن ـ ـة اﻻنتخابيـ ـة البلدية اﳌجتمعة
ﲟقر البلدية ،وعند اﻻقتضاء ،ﲟقر آخر رسمي معلوم يحدده
منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة ،بإحصاء نتـائج

– نسخة تسلّم فورا إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة
اﳌستقلة أو ﳑثله.
وب ـالـنسبـة ﻻنـتـخـاب اﳌجـالس الشعـبـيـة الـبـلـديـة ،تـتـوﱃ
اللجنة اﻻنتخابية البلدية اﻹحصاء البلدي لﻸصوات ،وتقوم
عﲆ هذا اﻷساس ،بتوزيع الـمقاعد طبقا ﻷحكام اﳌواد 171
و 172و 173و 17٤من هذا القانون العضوي.
تسّلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من محضر
اللجنة اﻻنتخابية البلدية فورا وﲟقر اللجنة من قبل رئيسها،
إﱃ اﳌمثل اﳌؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحﲔ
م ـق ـاب ـل وصل ب ـاﻻست ـﻼم .وت ـدم ـغ ه ـذه ال ـنسخ ـة عﲆ ج ـمـيـع
صف ـح ـاتـه ـا ب ـخ ـت ـم ن ـدي ي ـح ـم ـل ع ـبـارة “نسخـة مصادق عﲆ
مطابقتها لﻸصل”.
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحﲔ لدى اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة قائمة ﳑثليهم اﳌؤّهلﲔ قانونا
ﻻستﻼم نسخة من محضر اللجنة اﻻنتخابية البلدية اﳌتعلق
باﻹحصاء البلدي لﻸصوات خﻼل العشرين) (2٠يوما الكاملة
قبل تاريخ اﻻقتراع.
يـجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة
للشخص اﳌؤهل.
كما يمكن تقدﱘ قائمة إضافية ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام
قبل يوم اﻻقتراع وبنفس الشروط للتعويض ﰲ حالة غياب
اﳌمثل اﳌؤهل.

التصـويت اﳌـحـصل عـليها فـي كـل مـكاتب التـصويت عـﲆ

تسلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من اﳌـحضر

مسـتوى البـلديـة ،وتسـجـيـلـهـا ﰲ محضر رسمـ ـي ﰲ ثـ ـﻼث

اﳌش ـ ـار إلي ـ ـه أع ـ ـ ـﻼه أيضـ ـ ـا ،إﱃ منسـ ـ ـق اﳌن ـدوبيـ ـ ـة الوﻻئي ـ ـة

) (3نسـ ـخ ،بحضـ ـور اﳌمثلﲔ اﳌؤهل ـﲔ قانونا للمترشحﲔ

للسلطة اﳌستقلة.

أو قوائم اﳌترشحﲔ.
ﲢفظ ﲟقر اﳌندوبية البلدية للسلطة اﳌستقلة أوراق
التصويت للقوائم الفائزة ﰲ أكياس معروفة ومشمعة.
ﻻ يمكن ،بأي حال من اﻷحوال ،تغيير النتائج اﳌسجلة

ﲢدد اﳌواصفات التقنية ﳌـحضر اﻹحصاء البلدي لﻸصوات
بقرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة بقرار من رئيس السلطة
اﳌستقلة.

ﰲ كل مكتب تصويت واﳌستندات اﳌلحقة بـها.
يـوقع محضر اﻹحصاء البلدي لﻸصوات الذي هو وثيقة
تتضمـ ـ ـن جميـ ـ ـع اﻷص ـ ـوات ،م ـ ـن قب ـ ـل جميـ ـع أعض ـ ـاء اللجن ـ ـة

الفصل الثاني
اللجن ـ ـة اﻻنتخابي ـ ـة الوﻻئيـ ـ ـة
القسم اﻷول

اﻻنتخابية البلدية.

تشكي ـل اللجنـ ـة

توزع النسخ اﻷصلية الثﻼث ) (3اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ
أعﻼه ،كما يأتي :
– نسخ ـ ـة ترسـ ـل ف ـ ـورا إﱃ رئيـ ـس اللجنـ ـة اﻻنتخابيـ ـة
الوﻻئية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  266من هذا القانون
العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة اﻻنتخابية البلدية ﲟقر
البلدية التي جرت بـها عملية اﻹحصاء البلدي لﻸصوات،
وﲢفظ بعد ذلك ﰲ أرشيف السلطة اﳌستقلة،

اﳌاّدة  : ٢٦٦تتشك ـ ـ ـ ـل اللجنـ ـ ـة اﻻنتخابي ـ ـة الوﻻئيـ ـ ـة الت ـ ـ ـي
تعمل ﲢت إشراف السلطة اﳌستقلة ،من ثﻼثة ) (3أعضاء
وأعضاء مستخلفﲔ :
ض برتبة مستشار ،يعينه رئيس اﳌجلس القضائي
– قا ٍ
اﳌختص إقليميا ،رئيسا،
– عضـ ـ ـو مـ ـن اﳌندوبيـ ـة الوﻻئي ـة للسلطـة اﳌستقلة يعينه
رئيس السلطة اﳌستقلة ،نائبا للرئيس،
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وتودع محاضرها فورا ﰲ ظرف مختوم لدى أمانة ضبط
اﳌـحكمة الدستورية مقابل وصل استﻼم.
تسّلم نسخة أصلية من اﳌـحضر فورا ،إﱃ رئيس السلطة
اﳌستقلة مقابل وصل استﻼم.

للسلطة اﳌستقلة.
تستعﲔ اللجنة بخلية تقنية أو أكثر ،مشكلة من مهندسﲔ

تسّلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من محضر

وتقنيﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ واﻹحصائيات ،ﲟوجب قرار من

الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية فورا ،وﲟقر الّلجنة ،إﱃ اﳌمثل

رئيس السلطة اﳌستقلة.

اﳌؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل باﻻستﻼم .وتدمغ

اﳌاّدة  : ٢٦٧ﰲ حـ ـالـ ـ ـة تـ ـ ـقـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـم ال ـ ـ ـوﻻيـ ـ ـة إﱃ دائـ ـ ـرت ـ ـ ـﲔ
انتخابيتﲔ أو أكثر ،تنشأ عﲆ مستوى كل دائرة انتخابية
ﳉنة انتخابية بنفس الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة
 266أعﻼه.
صﻼحيات هذه اللجنة هي تلك اﳌـحددة ﰲ اﳌاّدة  268من
هذا القانون العضوي.

هذه النسخة عﲆ جميع صفحاتـها بختم ندي يحمل عبارة
“نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل”.
تسلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من اﳌـحضر
اﳌذكور أعﻼه ،إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
أو ﳑثله.
اﳌاّدة  : ٢٧٢بـ ـالـ ـنس ـ ـب ـ ـة ﻻن ـ ـتـ ـخ ـ ـاب رئ ـ ـي ـ ـس اﳉ ـ ـمه ـ ـوري ـ ـ ـ ـة
واﻻستشارة اﻻستفتائية ،تكلف الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية

القسم الثاني
صﻼحيات اللجنة اﻻنتخابية الوﻻئية
اﳌاّدة  : ٢٦٨ت ـ ـع ـ ـاين الّلجـ ـ ـنة اﻻنـ ـ ـتخ ـ ـابية الوﻻئ ـ ـية وتـ ـرك ـ ـز
وﲡمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها الّلجان اﻻنتخابية
البلدية.
اﳌاّدة  : ٢٦٩بالنسبة ﻻنتخاب اﳌجالس الشعبية الوﻻئية،
تقوم الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية بتوزيع اﳌقاعد ،طبقا ﻷحكام
اﳌواد  171و 172و 173و 17٤من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢٧٠بالنسبة ﻻنتخاب اﳌجالس الشعبية البلدية
والوﻻئية ،يـجب أن تنتهي أشغال الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية
خﻼل ست وتسعﲔ ) (96ساعة من اختتام اﻻقتراع.
يمكن رئيس السلطة اﳌستقلة ،عند اﻻقتضاء ،ﲤديد هذا
اﻷجل بثمانية وأربعﲔ ) (٤8ساعة كأقصى حد.
تسّلم نسخة أصلية من اﳌـحضر فورا ،إﱃ منسق اﳌندوبية
الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة أو ﳑثله.
تسّلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من محضر

بجمع نتائج البلديات التابعة للوﻻية والقيام باﻹحصاء العام
لﻸصوات ،ومعاينة النتائج ﻻنتخاب رئيس اﳉمهورية.
يـجب أن تنتهي أشغال الّلجنة خﻼل اﻻثنتﲔ والسبعﲔ
) (72ساعـ ـة اﳌوالـ ـي ـة ﻻخ ـت ـت ـام اﻻق ـت ـراع عﲆ اﻷك ـث ـر ،وت ـودع
محاضرها فورا ،ﰲ ظرف مشّمع لدى أمانة ضبط اﳌـحكمة
الدستورية مقابل وصل استﻼم.
تسلّم نسخة أصلية من اﳌـحضر فورا ،إﱃ رئيس السلطة
اﳌستقلة مقابل وصل استﻼم.
تسّلـ ـم كـ ـذلك نسخـ ـة مصادق عﲆ مـ ـط ـاب ـق ـت ـه ـا لﻸصل م ـن
محضر الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية فورا ،وﲟقر الّلجنة ،إﱃ
اﳌمثل اﳌؤهل قانونا لكل مترشح لﻼنتخابات الرئاسية
مقاب ـ ـل وصـ ـل باﻻست ـ ـﻼم .وتدمـ ـغ هـ ـذه النسخـ ـة عـ ـﲆ جميـ ـ ـع
صف ـح ـاتـه ـا ب ـخ ـت ـم ن ـدي ي ـح ـم ـل ع ـبـارة “نسخـة مصادق عﲆ
مطابقتها لﻸصل”.
تسلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من اﳌـحضر
اﳌذكور أعﻼه ،إﱃ منسق اﳌندوبية الوﻻئية للسلطة اﳌستقلة
أو ﳑثله.

اللجنة اﻻنتخابية الوﻻئية فورا وﲟقر اللجنة ،إﱃ اﳌمثل

اﳌاّدة  : ٢٧3يودع كل مترشح أو ﳑثل اﳌترشح اﳌؤهل

اﳌؤهل قانونا لكل قائمة مترشحﲔ مقابل وصل باﻻستﻼم.

قانون ـ ـا لـ ـ ـدى اﳌن ـدوبيـ ـ ـة الوﻻئي ـ ـة للسلط ـ ـة اﳌستقل ـ ـة خـ ـ ـﻼل

وتدمغ هذه النسخة عﲆ جميع صفحاتـها بختم ندي يحمل

عشرين ) (2٠يوما كاملة قبل تاريخ اﻻقتراع ،قائمة ﳑثليهم

عبارة “نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل”.

اﳌؤّهلﲔ قانونا ﻻستﻼم نسخة من محضر اللّجنة اﻻنتخابية

اﳌاّدة  : ٢٧١ب ـ ـالنـ ـس ـ ـبة ﻻنـ ـتخ ـ ـاب أعـضاء اﳌجلس الشعبي
الوطني ،يـجب أن تنتهي أشغال الّلجنة اﻻنتخابية الوﻻئية
أو الـ ـدائـ ـرة اﻻن ـت ـخ ـاب ـي ـة خ ـﻼل الست وال ـتسعﲔ )  (96ساعـ ـة

الوﻻئية اﳌتعلق بتركيز النتائج.
يـجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة
للشخص اﳌؤهل.

اﳌوالية ﻻختتام اﻻقتراع عﲆ اﻷكثر .ويمكن لرئيس السلطة

كما يمكن تقدﱘ قائمة إضافية ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام

اﳌستقلة ،عند اﻻقتضاء ،ﲤديد هذا اﻷجل بثمان وأربعﲔ

قبل يوم اﻻقتراع ،وبنفس الشروط للتعويض ﰲ حالة غياب

) (٤8ساعة كأقصى حد.

اﳌمثل اﳌؤهل.
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الفصل الثالث

مترشحﲔ مقابل وصل باﻻستﻼم ،وتدمغ هذه النسخة عﲆ

اللّجنة اﻻنتخابية لدى اﳌمثليات

جميع صفحاتـها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق

الدبلوماسية أو القنصلية

عﲆ مطابقتها لﻸصل”.
الب ـ ـاب الثامـ ـن

اﳌاّدة  : ٢٧٤تن ـ ـ ـشأ ﳉـ ـان انتـ ـخابـ ـ ـية لدى اﳌمـ ـثليـ ـات

اﳉ ـرائ ـ ـم اﻻنتخابي ـ ـة

الدبلوماسية أو القنـ ـصلية ،يح ـ ـدد عـ ـ ـددها وتشكيلة كل منها
ﲟـ ـوجـ ـب قرار من رئيـ ـ ـ ـس السل ـطـ ـة اﳌسـ ـتقلـ ـ ـة بالتـ ـنسـ ـيـ ـق
والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون اﳋارجية ،ﻹحصاء النتائج
اﳌـحصل عليها ﰲ مجموع مكاتب التصويت التابعة لها.
الفصل الرابع
اللّجنة اﻻنتخابية للمقيمﲔ باﳋارج
اﳌاّدة  : ٢٧5تنشأ ﳉنة انتخابية للمقيمﲔ باﳋارج،
قصد معاينة وتركيز وﲡميـ ـ ـع النتائج اﳌسجلة من قبل
جميع الّلجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية باﳋارج،
وتتشكل من :
– قاض برتبة مستشار عﲆ اﻷقل ،يعينه رئيس مجلس
قضاء اﳉزائر العاصمة ،رئيسا،
– ﳑ ـ ـ ـ ـثـ ـل عـ ـن السلـ ـطة اﳌسـ ـتقلة ،يعـ ـ ـي ـ ـنه رئي ـ ـ ـس السـ ـلطـ ـ ـة
اﳌستقلة ،عضوا،
خره رئيس السلطة اﳌستقلة
– ضابط عمومي عضوا ،يس ّ
ليقوم ﲟهام أمانة اللجنة.
يـستعـﲔ أعـضاء هـذه الّلجنة ﲟوظف يقترحه وزير الشؤون

اﳌاّدة  : ٢٧٦يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ ثﻼث
) (3سنوات وبغرامة من  3٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج ،كل من
يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة
اﳌستقلة.
اﳌاّدة  : ٢٧٧تط ـ ـ ـبق عﲆ ك ـ ـل م ـن يهـ ـﲔ أعـ ـضـ ـاء الس ـ ـ ـلطة
اﳌستقلة خﻼل ﳑارستهم مهامهم أو ﲟناسبتها ،العقوبات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  1٤٤من قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٢٧٨يع ـ ـاقـ ـب باﳊـ ـبـ ـس من ثﻼث ـة ) (3أشهر إﱃ
ثﻼث ) (3سنوات وبغرامة من  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل
من سجل نفسه ﰲ أكثر من قائمة انتخابية ﲢت أسماء أو
صفات مزيفة أو قام ،عند التسجيل ،بإخفاء حالة من حاﻻت
فقدان اﻷهلية التي ينص عليها القانون.
اﳌاّدة  : ٢٧٩كل تزوير ﰲ تسليم أو تقدﱘ شهادة تسجيل
أو شطب من القوائم اﻻنتخابية ،يعاقب عليه باﳊبس من
ستة ) (6أشهر إﱃ ثﻼث ) (3سنوات وبغرامة من  6.٠٠٠دج
إﱃ  6٠.٠٠٠دج.

اﳋارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة اﳌستقلة ،يتم

ويعاقب عﲆ اﳌـحاولة بنفس العقوبة.

تعيينهما بـقـرار من رئيس السلطة اﳌستقلة.

اﳌاّدة  : ٢٨٠يعاقب بالعقوبة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة

ﲡتمع اللجنة اﻻنتخابية للمقيمﲔ باﳋارج ﲟقر السلطة
اﳌستقلة.
يـجب أن تنتهي أشغال اللجنة خﻼل الست والتسعﲔ )(96
س ـ ـاعـ ـة اﳌـ ـوالـ ـية ﻻخ ـ ـتـ ـتام اﻻقـ ـتـ ـراع عﲆ اﻷك ـثـ ـر ،وت ـ ـدّون ﰲ
محاضـ ـر من ثـﻼث ) (3نسـ ـخ .ويمكن لرئيس السلطة اﳌستقلة،
عند اﻻقت ـ ـضاء ،ﲤـ ـدي ـ ـد هذا اﻷجـ ـل بث ـمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة
كأقصى حد.
مشّمع لدى أمانة
وت ـ ـودع محاضره ـ ـا ف ـ ـورا ،ﰲ ظرف ُ
ضبط اﳌـحكمة الدستورية مقابل وصل استﻼم.
ﲢف ـ ـ ـظ نسخ ـ ـ ـة مـ ـ ـن محض ـ ـر ﲡميـ ـ ـع النتائـ ـ ـج لدى الّلجنة
اﻻنتخابية للمقيمﲔ باﳋارج.
تسلم نسخة أصلية من اﳌـحاضر اﳌذكورة أعﻼه ،لرئيس
السلطة اﳌستقلة مقابل وصل استﻼم.

 279من هذا القانون العضوي ،كل من يعترض سبيل عمليات
ضبط القوائم اﻻنتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات
الناخبﲔ أو يخفيها أو يحّولها أو يزورها.
وﰲ حالة ارتكاب هذه اﳌخالفة من طرف اﻷعوان اﳌكلفﲔ
بالعمليات اﻻنتخابية ،تضاعف العقوبة.
اﳌاّدة  : ٢٨١يعاق ـ ـب باﳊـ ـبس مـ ـن سـ ـنة ) (1إﱃ ثـ ـﻼث )(3
سنوات وبغرامة من  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل من يسﹽلـ ـم
نسخ ـ ـة م ـ ـن البطاقـ ـية الوطنيـ ـة للهيئ ـ ـة الناخبـ ـة أو القائ ـ ـمة
اﻻنتخابيـ ـة البلدي ـة أو القائمة اﻻنتخابية للمركز الدبلوماسي
أو القنصﲇ ﰲ اﳋارج أو جزء منها ،ﻷي شخص أو جهة غير
تلك اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  7٠من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : ٢٨٢يع ـ ـ ـاقب باﳊ ـ ـبس مـ ـن ث ـﻼثـ ـة ) (3أشـ ـهر إﱃ
ث ـﻼث) (3س ـن ـ ـوات وبغ ـ ـرامة من  6.٠٠٠دج إﱃ  6٠.٠٠٠دج ،كل

تسّلم نسخة مصادق عﲆ مطابقتها لﻸصل من مـحـضـر

من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص ﰲ

الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـنـة اﻻن ـ ـتـخ ـ ـاب ـ ـيـة لـ ـلـمـق ـ ـيـمـيـن بالـخـارج فـ ـورا ،وبـ ـمـ ـقـ ـ ـر

قائمة انتخابية بدون وجه حق ،وباستعمال تصريحات

اللـجـنـة ،إلـى اﳌمـثـل الـمـؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة

مزيفة أو شهادات مزورة.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م
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كما يمكن اﳊكم عﲆ مرتكب اﳉنحة اﳌذكورة أعﻼه،

اﳌاّدة  : ٢٩٠يعاقب بغرامة من  2٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠.٠٠٠دج،

باﳊرمان من ﳑارسة حقوقه اﳌدنية ﳌدة سنتﲔ ) (2عﲆ

كل من قام بوضع ملصقات خارج اﻷماكن اﳌخصصة لذلك،

اﻷقل ،وخمس ) (5سنوات عﲆ اﻷكثر.

و /أو خارج فترة اﳊملة اﻻنتخابية ،أو قام عمدا باﻻعتداء

اﳌاّدة  : ٢٨3تعاقب اﻷفعال اﳌاسة بأنظمة اﳌعاﳉة اﻵلية
للمعطيات اﻻنتخابية أو محاولة اﳌساس بها ،حسب اﳊاﻻت،
وفـ ـ ـق أح ـ ـكـ ـام اﳌـواد من  39٤مكرر إﱃ  39٤مكرر 7من قانون
العقوبات.
اﳌاّدة  : ٢٨٤يع ـ ـ ـاقب باﳊ ـ ـبس من ث ـﻼث ـة ) (3أش ـ ـهر إﱃ
ثﻼث ) (3سنـ ـوات وبغـ ـرامة م ـن  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل
ما بعد
ما إثر صدور حكم عليه ،وإ ّ
من فقد حقه ﰲ التصويت إ ّ

إشهار إفﻼسه ولم يرد إليه اعتباره ،وصّوت عمدا ،بناء عﲆ

تسجيله ﰲ القوائم بعد فقدان حقه.

اﳌاّدة  : ٢٨5يع ـ ـاق ـ ـب باﳊـ ـ ـبس من ثـ ـﻼثـ ـة ) (3أشـ ـهر إﱃ
ثﻼث ) (3سنوات وبغ ـرامـ ـة م ـ ـن  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل
ما ﲟقتضى تسجيل محصل عليه ﰲ اﳊاﻻت
من صّوت إ ّ
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  278من هذا القانون العضوي،
ما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
وإ ّ
ويعاقب بنفس العقوبة :
– كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من
مرة،
– كل من قام بترشيح نفسه ﰲ أكثر من قائمة أو ﰲ
أكثر من دائرة انتخابية ﰲ اقتراع واحد.
اﳌاّدة  : ٢٨٦يع ـ ـاقب باﳊ ـبس من خمس ) (5سنوات إﱃ
عش ـر) (1٠سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج،
ما بتلقي اﻷوراق اﳌتضمنة
كل من كان مكلفا ﰲ اقتراع إ ّ
أص ـوات النـ ـاخـ ـبﲔ أو بحس ـ ـابـها أو بفرزها وقام بإنقاص أو
زيادة ﰲ اﳌـحضر أو ﰲ اﻷوراق أو بتشويهها أو تعمد تﻼوة
اسم غير اﻻسم اﳌسجل.
اﳌاّدة  : ٢٨٧يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ ثﻼث
) (3سـ ـنـ ـوات وبغرامة من  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل من
دخ ـل م ـك ـتب اﻻق ـت ـراع وه ـو ي ـح ـم ـل سﻼح ـا بـّيـنـا أو مـخـفـيـا،
باستثناء أعضاء القوة العمومية اﳌسخرين قانونا.
اﳌاّدة  : ٢٨٨بغ ـ ـض النـ ـظـ ـر عن أحـ ـكـ ـام القـ ـانـ ـون اﳌـ ـتـ ـعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته وأحكام قانون العقوبات،
يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس ) (5سنوات وبغرامة
من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،كل من قام بتمويل أو استفاد

عﲆ اﳌلـ ـصـ ـقات اﳌتـ ـضـ ـمنة معلوم ـ ـات وبيـ ـانـات وصور
اﳌترشحﲔ اﳌنشورة ﰲ اﻷماكن اﳌخصصة لها .
اﳌاّدة  : ٢٩١يع ـ ـاقب باﳊـ ـبس مـ ـ ـن عـ ـشـ ـرة ) (1٠أيـ ـام إﱃ
شـهـرين ) (2وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج وبحرمانه
من حق التصويت والترشح ﳌدة ست ) (6سنوات ،كل مترشح
يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة باﳊملة
اﻻنتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه.
اﳌاّدة  : ٢٩٢يعاقب بغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج
كل من قام بإشهار ﲡاري ﻷغراض دعائية خﻼل فترة اﳊملة
اﻻنتخابية.
اﳌاّدة  : ٢٩3يـ ـع ـ ـ ـاق ـ ـب كـ ـل شـ ـخـ ـص يـ ـش ـ ـارك ﰲ اﳊـ ـمـ ـل ـ ـة
اﻻنتخابية ويستعمل خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال
التمي ـ ـيز وف ـ ـقا ﻷحـ ـك ـام اﳌـ ـواد مـ ـن  3٠إﱃ  ٤2من القانون رقم
 ٠5–2٠اﳌؤرخ ﰲ  5رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  28أبريل
سنة  2٠2٠واﳌتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
ومكافحتهما.
اﳌاّدة  : ٢٩٤يعاقب باﳊبس من ثﻼثة ) (3أشهر إﱃ
ثـﻼث ) (3سـنـوات وبغرامة من  6.٠٠٠دج إلـى  6٠.٠٠٠دج ،كل
من حصل عﲆ اﻷصوات أو حّولها أو حمل ناخبا أو عدة
ناخبﲔ عﲆ اﻻمتناع عن التصويت مستعمﻼ أخبارا خاطئة
أو وشايات أو تصرفات احتيالية أخرى.
اﳌاّدة  : ٢٩5يعـ ـ ـاقـ ـب باﳊب ـ ـس مـ ـن سـ ـتة ) (6أشـ ـهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  3.٠٠٠دج إﱃ  3٠.٠٠٠دج وبحرمانه
من حق اﻻنتخاب والترشح ﳌدة سنة ) (1عﲆ اﻷقل ،وخمس
) (5سنوات ،عﲆ اﻷكثر ،كل من عكر صفو عمليات مكتب
تصويت أو أخل ﲟمارسة حق التصويت أو حرية التصويت
أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب اﻷفعال اﳌنصوص عليها أعﻼه بحمل
سﻼح ،يعاقب مرتكبها باﳊبس من ستة ) (6أشهر إلـى
ثـﻼث ) (3سـنوات وبغرامة من  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج.
وإذا ارتكبت اﻷفعال اﳌذكورة ﰲ الفقرتﲔ اﻷوﱃ والثانية
أعﻼه ،إثر خطة مدبرة لتنفيذها ﰲ دائرة أو عدة دوائر
انتخابية ،يعاقب مرتكبها باﳊبس من خمس ) (5سنوات
إﱃ عشر ) (1٠سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج.

من ﲤويل مخالف لﻸحكام اﳌـحددة ﰲ هذا القانون العضوي.

اﳌاّدة  : ٢٩٦يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(3
سنوات وبغرامة من  ٤.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج ،كل من امتنع

اﳌاّدة  : ٢٨٩يع ـ ـ ـاقب باﳊ ـ ـ ـب ـ ـس مـ ـن سـ ـتـ ـة ) (6أش ـ ـهـ ـر إﱃ

عن وضع ﲢت تصرف اﳌمثل اﳌؤهل قانونا لكل مترشح

ثﻼث ) (3سنوات ،وبغرامة من  6.٠٠٠دج إﱃ  6٠.٠٠٠دج ،كل

أو قائمة مترشحﲔ ،نسخة من القائمة اﻻنتخابية البلدية

م ـن است ـع ـم ـل أم ـﻼك ووسائ ـل اﻹدارة أو اﻷم ـﻼك ال ـع ـم ـوم ـي ـة

أو نسخ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـ ـ ـحضر فـ ـ ـرز اﻷصوات أو مـ ـ ـحضر اﻹحصاء

لفائدة حزب أومترشح أو قائمة مترشحﲔ.

البلدي لﻸصوات أو اﳌـحضر الوﻻئي لتركيز النتائج.
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كما يمكن أن يحكم عليه باﳊرمان من حقوقه اﳌدنية أو
حق الترشح ﳌدة ﻻ تتجاوز خمس ) (5سنوات.
وي ـع ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـة ك ـل مـتـرشح أو ﳑثـل قـائـمـة
مـتـرشحﲔ يستـعـمـل الـقـائـمـة اﻻنـتـخـابـيـة الـبـلـدية ﻷغراض
مسيئة.
اﳌاّدة  : ٢٩٧يعاقب باﳊبس من خمس ) (5سنوات إﱃ
عشر) (1٠سنوات ،وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج،
كـ ـ ـل مـ ـن أت ـ ـلـ ـف ،ﲟ ـ ـناسـ ـبة انـ ـتخـ ـاب ،الصـ ـن ـدوق اﳌـ ـخـ ـصـ ـص
للتصويت.
وﰲ حالة ارتكاب فعل اﻹتﻼف من قبل مجموعة أشخاص
وبعنف ،تصبح العقوبة السجن من عشر) (1٠سنوات إﱃ
عشرين ) (2٠سنة ،وبغرامة من  5٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.5٠٠.٠٠٠دج .
اﳌاّدة  : ٢٩٨يعاقب باﳊبس من خمس ) (5سنوات إﱃ
عشر) (1٠سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج،
كل من قام بنزع صندوق اﻻقتراع من مكانه اﳌـحتوي عﲆ
اﻷصوات اﳌعّبر عنها ،والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقـ ـع ه ـذا ال ـن ـزع م ـن ق ـب ـل م ـج ـم ـوع ـة م ـن اﻷشخ ـاص
وبعنف ،تكون العقوبة السجن من عشر ) (1٠سنوات إﱃ
عشرين ) (2٠سنة وبغرامة من  5٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.5٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٢٩٩يعاقب باﳊبس من خمس ) (5سنوات إﱃ
عشر ) (1٠سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج،
كل إخﻼل باﻻقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب
التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة اﻷوراق
التي يتم فرزها.
اﳌاّدة  : 3٠٠يعـ ـاقب باﳊـ ـبس من س ـ ـنتﲔ ) (2إﱃ عـ ـش ـر
) (1٠سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل
من قدم هبات ،نقدا أو عينا ،أو وعد بتقديمها ،وكذلك كل من
وعد بوظائف عمومية أو خاصة ،أو مزايا أخرى خاصة،
ق ـصـ ـ ـد الت ـأثيـ ـ ـ ـر عﲆ نـ ـاخـ ـ ـ ـب أو عـ ـ ـدة ناخ ـ ـ ـبـ ـﲔ عـ ـ ـ ـند قي ـ ـامهم
بالتصويت ،وكل من حصل أو حاول اﳊصول عﲆ أصواتهم،
سواء مباشرة أو بواسطة الغير ،وكل من حمل أو حاول أن
يحمل ناخبا أو عدة ناخبﲔ عﲆ اﻻمتناع عن التصويت
بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات عﲆ كل من قبل أو طلب نفس
الهبات أو الوعود.
غير أنه ،يعفى من هذه العقوبة ،كل من ارتكب أو شارك
ﰲ اﻷفعال اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة ،الذي يقوم قبل
م ـب ـ ـاشـ ـرة إج ـ ـراءات اﳌتـ ـابـ ـعة بإبـ ـ ـﻼغ السـ ـ ـ ـل ـ ـط ـ ـات اﻹداريـ ـ ـة
أو القضائية بها.
وتخ ـفـ ـض العقـ ـوبة إﱃ النص ـ ـف إذا ﰎ تبلـ ـ ـيغ السـ ـل ـ ـطات
اﳌعنية بعد مباشرة إجراءات اﳌتابعة.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : 3٠٢يعاقب باﳊبس من ثﻼثة ) (3أشهر إﱃ سنة
) (1وبغرامة من  3.٠٠٠دج إﱃ  3٠.٠٠٠دج ،كل من حمل ناخبا
أو أّثر عليه أو حاول التأثير عﲆ تصويته مستعمﻼ التهديد
سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو
أمﻼكه إﱃ الضرر.
وإذا كانت التهديدات اﳌذكورة أعﻼه مرفقة بالعنف أو
اﻻع ـت ـداء تضاع ـف ال ـع ـق ـوب ـة ،دون اﻹخـﻼل بـالـعـقـوبـات اﻷشد
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : 3٠3يعاقب بغـرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠٠.٠٠٠دج،
اﳌ ـترشـ ـح أو اﳊزب الذي يخـ ـالـ ـف أح ـكـ ـام اﳌـ ـادة  7٤م ـن هـ ـذا
القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3٠٤يعاقب بغرامة من  ٤٠٠.٠٠٠دج إﱃ  8٠٠.٠٠٠دج
وبحرمانه من حق التصويت وح ـ ـق الترش ـ ـح ﳌـ ـ ـدة خمس
) (5سنوات عﲆ اﻷكثر ،كل من يخالف أحكام اﳌادة  76من
هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3٠5يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خـمـس
) (5سـنـوات وبـغـرامة من  5٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،كل من
يخالف اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  83و 8٤من هذا
القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3٠٦يعاقب باﳊبس من خمسة ) (5أيام إﱃ ستة
) (6أشهر وبغرامة من  6.٠٠٠دج إﱃ  6٠.٠٠٠دج أو بإحدى
هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من يخالف اﻷحكام اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌاّدة  85من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3٠٧يعاقب باﳊبس من خمس ) (5سنوات إﱃ
عشر ) (1٠سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج،
كل من يخالف اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  86من هذا
القانون العضوي.

اﳌاّدة  : 3٠٨يـ ـع ـ ـاقـ ـب باﳊ ـ ـبس مـ ـن ع ـ ـشـ ـرة ) (1٠أي ـ ـام إﱃ
شهرين ) (2وبغرامة من  ٤٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى
هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل شخص يرفض اﻻمتثال لقرار تسخيره
لتشكيل مكتب التصويت أو ﳌشاركته ﰲ تنظيم استشارة
انتخابية.
اﳌاّدة  : 3٠٩يـعـاقب بغرامة من  2.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج،
كل من يخالف أحكام اﳌاّدة  6٠من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3١٠ﻻ يم ـ ـكن ،ب ـ ـأي ح ـ ـال مـ ـن اﻷحـ ـوال ،إذا ما صدر
ح ـك ـم ب ـاﻹدان ـة م ـن اﳉه ـة ال ـقضائـيـة اﳌخـتصة تـطـبـيـقـا لـهـذا
القانون العضوي ،إبطال عملية اﻻقتراع الذي أثبتت السلطة
ﻻ إذا تـ ـرت ـ ـب عﲆ القـ ـ ـرار القـ ـ ـض ـ ـائي أثر
اﳌخـ ـتـ ـص ـ ـة صح ـ ـته إ ّ
مباشر عﲆ نتائج اﻻنتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا
ﻷحكام اﳌاّدة  297من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3١١يعاقب بغرامة من  ٤٠٠.٠٠٠دج إﱃ  8٠٠.٠٠٠دج
وباﳊرمـ ـان من حق اﻻنتخاب وحق الترشح ﳌ ـ ـ ـ ـدة ﻻ تتجاوز

اﳌاّدة  : 3٠١يعاقب باﳊـ ـبس من ستة ) (6أشهر إﱃ سنة

خمس ) (5سنوات ،كل مترشح أو قائمة مترشحﲔ ﰲ حالة

) (1وبغرامة من  5٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،كل من يخالف

عدم تقدﱘ حساب اﳊملة اﻻنتخابية أو قدم وﰎ رفضه من

أحكام اﳌواد  178و 2٠2و 25٤من هذا القانون العضوي.

قبل ﳉنة مراقبة ﲤويل اﳊملة اﻻنتخابية.

 ٢٦رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ١٠مارس سنة  ٢٠٢١م
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اﳌاّدة  : 3١٢إذا ارتكب أي مترشح لﻼنتخابات اﳉرائم

– بالنسبة للقوائم اﳌستقلة ،يجب أن تدعم كل قائمة

اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌواد  287و 291و 292و293

ﲟائة ) (1٠٠توقيع ،عﲆ اﻷقل ،عن كل مقعد مطلوب شغله

و 295و 297من هذا القانون العضوي ،تضاعف العقوبة.

من ناخبي الدائرة اﻻنتخابية اﳌعنية.

بغض النظر عن أحكام اﳌواد اﳌشار إليها أعﻼه ،يفقد بحكم
القـ ـانـ ـون ،اﳌنت ـ ـخب ﰲ اﳌجـ ـالس الشـ ـعبية الب ـ ـلدية والوﻻئية
واﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة مقعده إذا ثبتت
عدم أهليته للترشح .
اﳌاّدة  : 3١3يفقد النائب ﰲ اﳌجلس الشعبي الوطني أو
العضو ﰲ مجلس اﻷمة مقعده ،ﰲ حال إدانته بارتكاب اﻷفعال

اﳌاّدة  : 3١٧بصفة انتقالية ،وفقط بالنسبة ﻻنتخابات
اﳌجلس الشعبي الوطني التي تﲇ صدور هذا اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي ،يمكن قوائم اﳌترشحﲔ اﳌقدمة ﲢت
رعاية اﻷحزاب السياسية أو القوائم اﳌستقلة ﰲ الدوائر
اﻻنت ـ ـخـ ـابـ ـية الت ـي لـ ـم تتـ ـمـ ـكـ ـن مـ ـن ﲢ ـ ـقـ ـي ـق شـ ـرط اﳌن ـ ـاص ـفة
اﳌطلوب ﲟوجب اﳌ ـادة  191م ـ ـن ه ـ ـذا القـ ـانـ ـون العضـ ـ ـوي ،أن
تطـ ـ ـلب من السـ ـ ـلطة اﳌست ـ ـقلة إف ـ ـادتـ ـها بتـ ـرخ ـ ـي ـص لشرط

اﳌ ـنصـ ـوص عليـ ـها ﰲ هـ ـذا القـ ـانـ ـون العض ـ ـوي ،دون اﳌساس

اﳌناصفة .وﰲ هذه اﳊالة ،توافق السلطة اﳌستقلة عﲆ

بأحكام اﳌواد من  129إﱃ  131من الدستور.

هذه القوائم وتصرح بقبولها.

يفقد اﳌنـتخب ﰲ اﳌجلس الشعبي البلدي واﳌجلس الشعبي
الوﻻئي مقعده ﰲ حال إدانته بارتكاب اﻷفعال اﳌنصوص

اﳌاّدة  : 3١٨بصفة انتقالية ،وفقط بالنسبة ﻻنتخابات
اﳌجالس الشعبية البلدية والوﻻئية اﳌسبقة التي تﲇ صدور

عليها ﰲ هذا القانون العضوي.

هذا اﻷمر اﳌتضمن القانون العضوي ،يوقف العمل بالشروط

البـ ـاب التاس ـع
أحكـ ـ ـ ـام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : 3١٤ﻻ ُي ـ ـعـ ـمـ ـل باﻷح ـ ـكام اﳌتـ ـ ـعلـ ـ ـقة باﻻست ـ ـئناف
اﳌنصـ ـوص ع ـليها ﰲ اﳌواد  129و 183و 186و ،2٠6إﻻ بعد
تنصيب اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف طبقا ﻷحكام اﳌادة
 22٤من الدستور.

اﳌـحددة ﰲ اﳌطات  1و 2و 3من اﳌادة  178اﳌتعلقة باشتراط
نسبة  %٤من اﻷصوات ﰲ الدائرة اﻻنتخابية خﻼل اﻻنتخابات
اﻷخيرة أو بدعم من عشر ) (1٠منتخبﲔ ﰲ اﳌجالس الشعبية
اﳌـحلية للوﻻية اﳌعنية أو بعدد من التوقيعات ،ويطبق بدلها
اﳊكم اﻵتي :
يجب عﲆ قائمة اﳌترشحﲔ اﳌقدمة سواء ﲢت رعاية
حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم ،عﲆ اﻷقل ،بخمسة

وﰲ هذه الفترة ،تكون أحكام اﳌـحاكم اﻹدارية قابلة
لﻼستئناف أمام مجلس الدولة .
اﳌاّدة  : 3١5يمكن استثناءً ،إجراء انتخابات مسبقة للمجالس

الشعبية البلدية والوﻻئية القائمة وقت صدور هذا القانون
العضوي ﰲ أجل الثﻼثة ) (3أشهر التي تﲇ استدعاء الهيئة
الناخبة من قبل رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : 3١٦بص ـ ـفة انتقالية ،وفقط بالنسبة ﻻنتخابات
اﳌجلس الشعبي الوطني التي تﲇ صدور هذا اﻷمر اﳌتضمن
القانون العضوي ،يوقف العمل بأحكام اﳌطات  1و 2و 3من
اﳌادة  2٠2اﳌتعلقة باشتراط نسبة  %٤من اﻷصوات ﰲ
الدائرة اﻻنتخابية خﻼل اﻻنتخابات التشريعية اﻷخيرة أو

وثﻼثﲔ ) (35توقيعا من ناخبي الدائرة اﻻنتخابية اﳌعنية
فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
اﳌاّدة  : 3١٩بص ـ ـفة انت ـ ـقالية ،تس ـ ـتمـ ـر الس ـ ـلطـ ـة الوط ـ ـنـ ـية
اﳌستقلة لﻼنتخابات ﰲ أداء مهامها بالتشكيلة اﳊالية
ﳌجلس السلطة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  26من القانون
العضوي رقم  ٠7-19اﳌؤّرخ ﰲ  1٤محرم عام  1٤٤1اﳌوافق
 1٤سبتمبر سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،إﱃ حﲔ مطابقة
تشكيلته ﻷحكام هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 3٢٠تل ـ ـغى جم ـ ـيع اﻷحـ ـكام اﳌخـ ـ ـالفة لهذا القـ ـان ـون
العضوي ،ﻻ سيما أحكام القانون العضوي رقم  1٠–16اﳌؤرخ
ﰲ  22ذي القعدة عام  1٤37اﳌوافق  25غشت سنة 2٠16
واﳌ ـ ـت ـع ـل ـق بـ ـن ـظ ـ ـام اﻻن ـت ـخ ـابات ،اﳌع ـ ـ ـّدل واﳌـ ـ ـت ـّمم ،وال ـقـ ـانـ ـون

بدعم من عشرة ) (1٠منتخبﲔ أو بعدد من التوقيعات ،وتطبق

العضوي رقم  ٠7–19اﳌؤرخ ﰲ  1٤محرم عام  1٤٤1اﳌوافق

بدلها اﻷحكام اﻵتية :

 1٤سبتمبر سنة  2٠19واﳌتعلق بالسلطة الوطنية اﳌستقلة

– بالنسبة للقوائم اﳌقدمة ﲢت رعاية اﻷحزاب السياسية،
يجب أن تزكى كل قائمة مترشحﲔ بع ـ ـدد مـ ـن التوقيـ ـ ـعات
ﻻ يقل عن خمسة وعشرين ألف ) (25.٠٠٠توقيع فردي لناخبﲔ
مسجلﲔ ﰲ القوائم اﻻنتخابية .ويجب أن ﲡمع التوقيعات
ع ـ ـب ـر  23وﻻي ـ ـة ع ـ ـﲆ اﻷقـ ـ ـل ،بـ ـحـ ـيث ﻻ يقـ ـل الع ـ ـدد اﻷدنـ ـى م ـ ـن

لﻼنتخابات.
اﳌاّدة  : 3٢١ينشر هـذا اﻷمر ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  1٠مارس
سنة .2٠21

التوقيعات اﳌطلوبة ﰲ كل وﻻية عن ثﻼثمائة ) (3٠٠توقيع،

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧6 -اﳉزائر  -محطة

عبد اﳌجيد تبون

