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املركزية اإلدارية : إلداري على دعامتني أساسيتني مهاالدولة اليوم يف تنظيمها ا مدتعت        
2 أي ارس الوظيفة اإلدارية يف الدولةية وحدة السلطة اليت متوالالمركزية اإلدارية ويقصد باملركزية اإلدار 

2 يطل> عليها حدةحصر مظاهر النشاط اإلداري بصوره املتعددة وأمناطه املختلفة يف يد سلطة إدارية وا
وليس  I2الCا اGHومة املركزية 2 تCاFر بنفسها مE عاDمة الCالد أو باملشاركة مA B@ليها يف ا?<الي=

U 2هTا يف ل الدولة جلميB ا?عمال اإلداريةمعىن ذلك احتGار Fخص واحد أو هيئة واحدة داخ
السلطة  حتGاراحG= املستYيل 2 ولEG املعىن الصYيX واملتف> عليه مW EيB الفقهاV للمركزية هو 

ت هTه الفروع ال تتمتB الواحدة  يف الدولة للوظيفة اإلدارية ب]داراZا املركزية وUروعها املختلفة ما دام
ومادامت التCعية  2لسلطة املهيمنة على Fؤون اإلدارةبالشخصية املعنوية املستقلة عF Eخصية تلك ا

الرcاسية تربطه= داcما وأعماa =bا Uاملركزية تقوم إذن على توحيد العمل اإلداري و<صر مCاFرته على 
دة السلطة املركزية وعدم eزcتها2 ?ن ح> التقرير وحالسلطة املركزية والنظام املركزي dق> Taه الصورة 

2 وسلطة الiC يف ا?مور تGون مE اختصاh اGHومة املركزية ب]دارZا املوgودة يف العاDمة النهاcي
  . 1وUروعها يف ا?<الي= اليت يرتa jCا برابطة التCعية 

أما mظام الالمركزية Uيوgد عند تطCي> الدpقراطية اoلية يف اnتمB 2 واmتصار الفGر الداعي       
إلFراt املواطنني يف تسيs الشؤون العمومية 2 واليت تعr توسيB السلطاq اإلدارية يف الدولة بني 

الية املستقلة ولGنها سلطة مركزية 2 وبني هيئاq عمومية wلية تتمتB بالشخصية املعنوية والvTمuة امل
  . 2تعمل حتت ر<ابة السلطة املركزية 

gاmب سياسي يتم@ل يف متGني ا?gهزة اoلية املنتخCة مC> Eل : ولالمركزية اإلدارية gاCmان       
 Bي{يت|سد يف توU }وmب القاmقراطية اإلدارية أما اجلاpدأ الدCق> مd اA ؤو~ا بيدهاF sالشعب وتسي

 دارية يف الدولة بني ا?gهزة املركزية و اbيئاq املستقلة ذاq الطابB املرUقي أو املصلYي مE الوظيفة اإل

                                                           

  . h 298  2009السعيد السيد علي 2 أسس و<واعد القاmون اإلداري 2 الطCعة ال@اmية 2 دار الGتا� اHديi 2 مصر 2  1
2 qعة ا?و� 2 املؤسسة اجلامعية للدراساCال@ا{ 2 الط Vة بيار دولفولفيه 2 منصور القا�ي 2 اجلزWون اإلداري 2 ترm2 القا �والنشر والتو}يU   Bودال gور
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  . g1هة �اmية 2 وهو ما مm�F Eه أن يقر� اإلدارة أك@ر مE اجلمهور 
وتعت� اnالس اoلية املنتخCة gوهر ورو� الالمركزية اإل<ليمية U 2ال EGp تصور الالمركزية بدون       

 مE عدم  �vq اoلية املنتخCة مل تu �لس منتخب وال Fك أن هTه القيمة واملGاmة اليت حتتلها اnالس 
كلية يف الCلدية حبيi   اعتمدq <اعدة االmتخا� بصفة و<د Ta2ه املGاmة  وذلك العرتاف الدستور

 ) رcيس اnلس الشعيب الCلدي(Tي 2 والتنفي)للم|لس الشعيب الCلدي(ويل ينتخب اجلها} التدا
2 واجلها} التنفيTي منتخب) اnلس الشعيب الوالcي( وبصفة gزcية يف الوالية حيi اجلها} التداويل

   .4ا?ساس الضروري والTي ال Iىن عنه2 و 3حيi يعد االmتخا� أه= دعاc= الالمركزية ) املعني(الوايل 
 EيTال الgون ملقاة على عات> الرGن املسؤولية ت[U 2 ه ا?مهيةTa ليةoالس اnت اmوإذا كا

لتزاماq 2 كما أوكل إليه= �موعة مE االمنb X= املشرع �موعة مE اHقوق لTلكينتخCون لتسيsها 
وبCقاV  252 كما gاV �زاVاq يف حالة �الفته= للتشريB والقواmني املعمول aا أ�ناV عهدZ= االmتخابية

اHقوق (2 حيi أخT مو�وع 1999درا� ال�ملان منg Tوان أمشروعي تعديل القاmوmني يف 
qاVواجلزا qعلى مستو� ال�ملان 2 أو ) وااللتزاما Vالنقا� سوا Eا مsCلي حيزا كoاملتعلقة باملنتخب ا

وإذا كاmت كل ....) املنتخCني اoليني و رgال القاmون مE أساتTة وباح@ني وطلCة (ملستو� على ا

                                                           

  .h 2170  22015  عمار بو�ياف 2 الوgيز يف القاmون اإلداري 2 الطCعة ال@ال@ة g 2سور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر 1
املؤرخة بتاريخ  276 � ر 2 ر<=  1996املتضمE التعديل الدستوري لسنة  07/12/1996املؤرخ يف  96/438املرسوم الرcاسي ر<=  2

ب عمل اnلس املنتخب هو اإلطار الTي يع� Uيه الشعب عE إرادته و يرا<"الفقرة ال@اmية منه على ما يلي  14و اليت mصت املادة  08/12/1996
  " .p@ل اnلس املنتخب <اعدة الالمركزية ومGان مشاركة املواطنني يف تسيs الشؤون العمومية " على ما يلي  16بينما mصت املادة " السلطاq العمومية

2 �لة اإلدارة الوطنية 2 العدد  لقاmو{ الCلدية والوالية m1990صر الديE بE طيفور 2 أي استقاللية لل|ماعاq اoلية اجلزاcرية يف ظل مشروعي gوان  3
  .h 2   22003 اجلزاcر 2  22

الوgيز يف " يف مؤلفها املشرتt بعنوان   J.M.Auby et Ducos-AderوهTا املو<ف متrC مE الs@G مE الفقهاTm Vكر منه= الفقيهني  -  4
 ... "االmتخا� يGون معيار الالمركزية : "حيi كتCا أن " النظ= اإلدارية 

- J.M. Auby et Ducos-Ader , Institutions administrative , Paris , 1971 , p 85 . 
االmتخا� بواسطة سGان املنطقة اoلية 2 يشGل يف " 2 حينا اmتهى إ� ت�كيد أن André De Laubadereوهو mفس ما ذهب إليه الفقيه  -

  ... "تGون ال مركزية عندما تGون منتخCة الدpقراطية إgراV إل½ا} الالمركزية اإلدارية U 2السلطة 
- André de Laubadere, Traité de droit administratif , 6ème Edition , Paris, 1973 , p 90 . 

  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990املؤرخة يف  215 املتعل> بالCلدية 2 � ر 2 ر<=  07/04/1990املؤرخ يف  90/08القاmون  -  5
  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990املؤرخة يف  215 املتعل> بالوالية 2 � ر ر 2 ر<=  07/04/1990املؤرخ يف  90/09القاmون  -  
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 Ã2 إال qقوق وااللتزاماHإ� تلك ا qارFية السابقة أmوmالقا hلدية ر<= النصوCون اجلديد للmأن القا 
وكTلك  ''القاmون ا?ساسي للمنتخب الCلدي '' هو الTي أUرد عنواmا خاDا aا هو  11/101

القاmون ا?ساسي للمنتخب ''حيi خصص عنوان  12/072الش�ن بالنسCة لقاmون الوالية ر<= 
للداللة على تلك اHقوق وااللتزاماq وال Fك أن '' وDالحياq اnلس الشعيب الوالcي وeديده 

همته wاولة معرUة املركز القاmو{ للمنتخب اoلي سيساعد على التعرف على <درته على أداV م
االmتخابية Æا dق> رUاهية السGان الTيE اmتخCوه 2 هTه ا?مهية الsCGة للمو�وع أعطتr داUعÅا ذاتيÅا 

U 2مE ا?سCا� الTاتية ن مو�وع حبi مTكريت يف املاgستsوآخر مو�وعيÅا الختيار هTا العنوان ليGو 
يقة والقابلة للiYC أما الداBU هو الرCIة يف الiYC يف هTه املوا�يB خاDة وأ~ا مE املوا�يB الش

  .املو�وعي Uهو ك@رة الGالم و<لة الGتابة حول املركز القاmو{ للمنتخب اoلي 
وعند <يامنا Taه الدراسة واgهتنا الs@G مE الصعوباq خاDة اmعدام املراBg لTلك اعتمدmا       

2 وبالرI= مE وgود هTه الصعوباq على �تلف التنظيماq اليت bا عال<ة Æو�وعنا وwاولة حتليلها 
   :إال أmنا حاولنا معاجلة مو�وع املركز القاmو{ للمنتخب اoلي مE خالل طر� اإلGFالية التالية 

القوانني والتنظيمات هل استطاع املشرع اجلزائري فعًال تعزيز مكانة املنتخب احمللي من خالل 

  ؟ذات الصلة 

وذلك  التYليلي ملعاجلة مو�وع املTكرة االستنCاطياملنهج  تBCألإلgابة على هTه اإلGFالية و 
باالعتماد على السرد وحتليل ا?GUار واملعلوماq اليت تضمنها مو�وع املTكرة 2 وهTا مE أgل 
 Ë الية املطروحة 2 كماGFابة على اإلgصل لإلm ا سوفa يل واليتDالتفا BيW يف hوÂوال iYCال

وهTا مE أgل تدعي= الiYC وكTا إمGاmية سد ال@Âراq يف النصوh  االعتماد على املنهج املقارن
mوmال القاCية مستق.  

                                                           

  . 03/07/2011املؤرخة يف  237 � ر ر<=  g2011ويلية سنة  22املؤرخ يف  1
  . 29/02/2012املؤرخة يف  212 � ر ر<=  U2012يفري سنة  21املؤرخ يف  2



  مقدمة
 

 

 
4 

Gيفية اكتسا� وارت�ينا أن تGون دراستنا مقسمة إ� Uصلني حبيi خصصنا الفصل ا?ول ل      
2 وهTه الفGرة بدورها مقسمة إ� gزأيE تطر<نا يف الفGرة اجلزcية ا?و� إ� Dفة املنتخب اoلي

طريقة الفو} اه ل2 أما املiYC ال@ا{ Uخصصنmتخاباq اoلية وهTا كمiYC أولXF لالالرت 
mوعملية تنصباال qلستخاباnاملنتخب يب ا qيه إ� حقوق والتزاماU تطر<ناU }2 أما الفصل ال@ا
oظامه الت�دييب لي اmنيو@YCسمناه أيضا إ� م> iيه إ� حقوق حيU 2 ا?ول منه تطر<نا qوالتزاما

  .لنظام الت�دييب املمارس عليه لوال@ا{  املنتخب اoلي
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  الفصل األول

صفة  كتسابا كيفية 

  املنتخب احمللي
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كتسا� Dفة العضوية يف اnالس اoلية حددq القواmني ذاq الصلة �موعة مE الشروط إل         
 ÅVه الشروط إبتداTعلى ه Ì2 ويالح XFرها يف الناخب واملرتUب تواÍ لية واملو�وعيةGهو  االش

خضوعها للتعديل املستمر �F~ا يف ذلك �Fن بقية النصوh املنظمة للعملية االmتخابية 2 وبتواUر 
 .هTه الشروط والفو} يف العملية االmتخابية يGتسب املرتD XFفة املنتخب اoلي 

  . الرتشح لالنتخابات احمللية: املبحــث األول            

�موعة مE الشروط الواgب توUرها يف املتعل> باالmتخا�  16/10ي ر<= و�B القاmون العضو        
يف الناخب مضاف إليها  املرتXF لعضوية اnالس اoلية 2 هTه الشروط هي ذاZا الشروط املطلوبة

2 ا?مر الTي يستدعي التطرق إ� الشروط املطلوبة يف الناخب أوال والشروط اإل�اUية Fروط أخر�
التزاماq مث mتطرق إ� حقوق و 2 ) املطلب ا?ول(ضوية اnالس اoلية الكتسا� Dفة املرتXF لع

 XFاملطلب ال@ا{(املرت (.  
  . كيفية الرتشح: املطلب األول           

تواUرها يف كل مE الناخب واملرتXF يف الÂالب متطابقة وال تتس=  إن الشروط الواgب        
  . 1حالة املرتXF والناخب يف آن واحد بالتنا<ض بسCب وحداmية التشريB الTي ينظ=

  .الشروط املتعلقة بالناخب : الفرع األول           
        BيW Vأمسا Eتخابية واليت تتضمmمة االcالقول أن الناخب هو الشخص املس|ل بالقا EGp

معينة ا?Fخاh الTيA =b <d Eارسة ح> التصويت أو اال<رتاع بالCلدية وذلك mظرا لتواUر Fروط 
  .2مو�وعية وأخر� GFلية2 متEG مE اHصول على بطا<ة الناخب

املؤرخ يف  16/10مE القاmون العضوي ر<=  m03صت املادة : الشروط املوضوعية  أوالً           
25 qعلى 3 2016 أو qتخاباm2 املتعل> باال "Cاخm يعد Åالعمر   ا Eرية بلغ مcزاgري وcزاg 18كل 

                                                           

 .G2014h 256لGل مزيان 2 االeاهاq القاmوmية املعاDرة واجلماعاq اoلية يف اجلزاcر 2 دون طCعة 2 دار ا?Dول للطCاعة والنشر 2 اجلزاcر2 م 1
 .w2013  h 252مد الصsÂ بعلي2 اإلدارة اoلية اجلزاcرية2 دون طCعة2 دار العلوم للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2  2
 ا?مر مE 5واملادة  12/01القاmون  مE 203 واملالحÌ أن أحGام هTه املادة هي mفسها املادة  28/08/2016ملؤرخة يف 2 ا 50� ر 2 ر<=  3

  . 80/08مE القاmون  04واليت تتطاب> هي ا?خر� مB املادة  89/13مE القاmون  03وهTه ا?خsة هي mفسها مE املادة  97/07
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اال<رتاع وكان متمتعا حبقو<ه املدmية والسياسية ومل يوgد يف إحد� حاالU qقدان سنة كاملة يوم 
مE خالل هTا النص mستخلص الشروط املو�وعية اليت يتعني ''  ا?هلية اoددة يف التشريB املعمول به

  : تواUرها يف املرXF وهي 

   :التمتع باجلنسية اجلزائرية/ 1
مE اخلصاcص العامة للYقوق السياسية وعلى رأسها ح> التصويت أن Aارستها تGون <اDرة       

على مواطr الدولة وحده= ومعىن ذلك أن املواطنني وحده= ه= الTيE ُيGوmvون هيئة املشاركة بعد 
ة السياسية 2 هTه الفGرة مل تعد <اعدة أو خاDياستفاV الشروط اليت dددها <اmون مCاFرة اHقوق 

املشاركة يف االmتخاباq العمل يف بعض الدول ا?وروبية السما� لألgاmب املقيمني  أعامة Uقد بد
U 2م@ال يف Uرmسا U]ن متتB ا?gنيب بصفة املواطE الفرmسي تGون مm Eتاc|ها التمتB باHقوق اoلية 

صفة املواطE الفرmسي يت ترتjC باليت ترتTa jCه الصفة وبالتايل ال gدو� مE حرماmه مE اHقوق ال
ا أن يعت� sI أهل ملمارسة أحد اHقوق ا?ساسية املرتCطة بصفة املواطنة 2 ويف هTه اHالة ال مu وإ

  .1يGون مE املالc= منYها له 
  :  مطلقا Fرط اجلنسيةولإلFارة U]ن املشرع <د gعل       
ذلك TCm لنظرية التفر<ة اليت تشرتط Uهو مل pيز بني اجلنسية ا?Dلية واجلنسية املGتسCة ويف       

وgود  أنu  2 إالu 2بالنسCة للمت|نس مرور Uرتة }منية معنية تGون اختCارا ملد� والcه وتعلقه بوطنه اجلديد
ا?gاmب يف إ<لي= الدولة ملدة طويلة ال يGفي الكتسا� Dفة الناخب وAارسة التصويت UاHصول 

  . 4تb X= السCيل إ� Dنادي> اال<رتاع هو الطري> الوحيد الTي يف 3على اجلنسية 
  

                                                           

مE الدستور املصري مقارmة مB النظام يف Uرmسا 2 بدون طCعة 2 دار الفGر  62ة السياسية دراسة حتليلية املادة داوود الCا} 2 ح> املشاركة يف اHيا 1
 .h 2171 2002اجلامعي 2 اإلسGندرية 2 

2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw53  h54. 
� ر2 ر<= 227/02/2005 املؤرخ يف 05/01تم= با?مر ر<= 2 املتضمE <اmون اجلنسية املعدل وامل15/12/1970املؤرخ يف  70/86ا?مر ر<=  3 2

 .227/02/2005 املؤرخة يف 15
4  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC109داود ال 
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  :مثانية عشرة سنة سن بلوغ/ 2
         Eب املشرع بلوغ سgتخا� أوmسنة كاملة يوم اال<رتاع 18ملمارسة ح> اال.  
         sيÂا� يف عملية التCئة الشU tراFه هو إUهد Eا السTb ن حتديد املشرع[U 2ا السياقTويف ه

 Öدد بoد املد{ اFالر Eس Eلك ينقصه بسنة واحدة عTالد2 وهو بCتماعي للgسنة  19السياسي واال
  . 1مE القاmون املد{  40طCقا للمادة 

 uإن  qاهاeد السياسي إ� ال@امنة عشر2 يرتتب عليه إحدا× توا}ن يف اFالر Eفيض سØ
 qاهاeي2 واالcظة اليت يعز}ها التصويت النساUاoا qاهاeني بني االCهيئة الناخ Vالتصويت ?عضا

  .املتطلعة إ� التطور والتÂيs واليت تقويها حيوية الشCا� 
 uد السياسي إ� ا إنFالر Eس hقاmد× اتساعا يف هيئة املشاركة بدخول إd ل@امنة عشر

 Eس Eم Vلك دخول النساTا� إليها وكC18(الش(  Åطاق املتمتعني حب>  عاماm وتعت� ظاهرة اتساع
  .التصويت أو املشاركة يف اHياة السياسية ظاهرة طCيعية بصفة عامة

 uا إن Eس Eبني كل م jخالل عدم الرب Eطاق هيئة املشاركة مm د السياسي واملد{ اتساعFلر
 qواDأ Eتخابية وذلك باالستفادة مmة ا?حزا� املتصارعة على السلطة االYتوظيفه ملصل EGp

  . 2دي@ي السE يف املعركة االmتخابيةالشCا� ح
  :التمتع باحلقوق السياسية واملدنية / 3

  يسÖÖÖلب منه ح> االmتÖÖÖخا�إن كل gزاcري أو gزاcرية تسلب منه حقو<ه املدmية أو السياسية2       
 Åظرm اTخص وهF املعقول أن يلعب sI EمU تخا� وأمهيتهmالناخب(ا لقدسية اال ( Åا يف رس= دور

 iحي sÂها وهو �رم يف ح> ال|cتاm يف sياة السياسية والت��Hصاmرر  9املادة  تGا?مر  1م Eم
 :ما ي�يت 2 املتضمE <اmون العقوبا2q املعدل واملتم=2 على  66/156
 :يتم@ل اHرمان مA Eارسة اHقوق الوطنية واملدmية والعاcلية يف  -     

                                                           

1 h 2<ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw53-54.  
2  h 2<ساب Bgا} 2 مرCداود ال Bgرا qاملعلوما E179-178ملزيد م.  
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 .العزل أو اإل<صاV مW EيB الوظاcف واملناDب العمومية اليت bا عال<ة باجلرpة) 1      
 اHرمان مE ح> االmتخا� والرتXF ومE محل أي وسام ) 2      
      3 ( Åون مساعدGعدم ا?هلية ?ن ي Åلفاw 2ا ÅsC2 أو خ ÅاهدF ا أو ÅاهدF ا أمام ا على أي عقد2 أو

 .القضاV إال على سCيل االستدالل
اHرمان مE اH> يف محل ا?سلYة2 ويف التدريس2 ويف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة ) 4      

 Åفه أستاذDللتعلي= بو Åا أو مدرس ÅC>ا ا أو مرا. 
      5 (Dون وGعدم ا?هلية ?ن ي Åي Åا أو <يما. 
Í 2ب على ي يف حالة اGHومة بعقوبة gناcية2 أسقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها) 6      

القا�ي أن ي�مر باHرمان مE ح> أو أك@ر مE اHقوق املنصوh عليها أعاله ملدة أ<صاها عشر 
 سنواq 2 تسري مE يوم اmقضاV العقوبة ا?Dلية أو اإلUرا� عE اGoوم عليه) 10(
  :عدم التواجد ضمن قائمة احملرومني من االنتخاب / 4

املتعل> باالmتخا� Wاعة مE ا?Uراد مE  16/10مE القاmون العضوي  05استCعدq املادة       
  :Aارسة ح> االmتخا� لفقدا~= ا?هلية القاmوmية وذلك لألسCا� التالية

- Eريرية مضاد ملصاحل الوطYال@ورة الت Vص   سلك سلوكا أ�ناØ كورة أ~اTص املطة املm Eما يفه= م
ا?Uراد الTيE عايشوا �ورة التYرير اnيدة �د االستدمار الÂاF= 2 ويفه= كTلك أن اإل�Cاq يتو<ف 

مE هي اجلهة : ر إ� أذهاmنا داC?سئلة اليت تتعلى عدم القيام ب�ي عمل �د ال@ورة التYريرية لEG ا
F فيGذلك ؟ وهل ت qاCاملطلو� يف ذلك ؟املخولة إل� Eذلك ؟ وما هو الس qاCهادة الشهود إل�  

  .ومل يرد اعتCاره )مهما بلÂت العقوبة(حG= عليه يف gناية  -
 14مGرر و 9 تنيgنYة معا<ب عليها باCHس مB حرمان مA Eارسة ح> االmتخا� طC> للماد -

 2 qون العقوباmا> Eصها كاآليت مm Vاg مة عند '' : واليتGYو} للمÍ ة 2 أو يفYنg ها يفcضا>
اHقوق الوطنية  مEح> أو أك@ر ن حتظر على اGoوم عليه Aارسة اHاالq اليت dددها القاmون أ

  .سنواq ) 5(2 ذلك ملدة  ال تزيد عÝ Eس   1مGرر  09املTكورة يف املادة 
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  . 1م عليهوتسري هTه العقوبة مE يوم اmقضاV العقوبة السالCة للYرية أو اإلUرا� عE اGoو 
ويقصد EÆ أFهر إUالسه هو املديE الTي تو<ف عE الدBU إذ خيضB  أFهر إUالسه ومل يرد اعتCاره

2 وسقوط اH> القاmون2 وتستمر هTه اoظوراq يف مYظوراq وسقوط اH> املنصوh عليهاملديE لل
  . <اcمة حß رد االعتCار 2 ما مل توgد أحGام <اmوmية Øالف ذلك

  القضاcي أو اH|ر عليهË اH|ز 
 ة اليت تضمE حرياq وحقوق ا?Fخاhنية وU> إgراVاq معينويGون اH|ز لضرورياq أمْ       

 Aا ال يسمX له مE مCاFرة حقه االmتخايب) اCHس املؤ<ت(وEGp ح|ز أي Fخص بصورة <ضاcية 
  ).االعتقال اإلداري(ولإلFارة Uان القاmون اجلديد مل يشر إ� اH|ز اإلداري 

املعدل واملتم= با?مر  84/11مE <اmون ا?سرة ر<=  101يقصد باH|ر حسب mص املادة       
بلغ سE الرFد وهو �نون أو معتوه أو سفيه أو طرأq عليه إحد� اHاالq " مE  05/02ر<= 

  ."d|ر عليه  املTكورة بعد رFده
       Åماcتخابية ليس داmقدان ا?هلية االU ن[U ارةFاستعادوا "إذ  ولإل EيTال hخاF?يس|ل ا

إ�ر  16/10مE <اmون االmتخاباq  11أهليته= االmتخابية أmفسه= يف القواc= االmتخابية وUقا للمادة 
U 2العفو ال يرتF tيئا <اcما مE 2ُهْ= شuمuلu يإعادة االعتCار b= أو رBU اH|ز عليه= أو بعد إgراV عفو 

EGp رBU اH|ر إذا }الت أسCابه بناV على " مE <اmون ا?سرة  2108 بينما mصت املادة 3اإلداmة 
مE <اmون اإلgراVاq اجلزاcية ½دها تنص Íو} رد  676وبالرgوع إ� املادة " طلب اo|ور عليه 

  ".مg Eهة <ضاcية باجلزاcر اعتCار كل Fخص Gwوم عليه �ناية أو gنYة 
 qحرمان ا?هليا Eادية وما ½= عنها مÖÖÖة العmل كل آ�ار اإلداCار يف املستقCو رد االعتYpو.  

  

                                                           

� ر   1966يوmيو  8املؤرخ يف  156-66يعدل ويتم= ا?مر ر<=  2 2006-12-20املؤرخ يف  23- 06القاmون ر<=  1 2qون العقوباmا> Eاملتضم
      .2006ديسم�  24املؤرخ يف  84ر<= 

2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw56 .  
3  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC223داوود ال . 
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  : الشكليةثانيا الشروط           
 و<د 2يف التس|يل بالقاcمة االmتخابية للYصول على بطا<ة الناخب تتم@ل الشروط الشGلية      

ا آخر يتعل> بوgو� املتعل> باالmتخا� FرطÅ  16/10أ<رq املادة الرابعة مE القاmون العضوي ر<= 
 rإ<امة املع Eلدية موطCمة الcصالتس|يل يف القاm Bم <Uون املد{  36املادة  وهو ما يتواmالقا Eم

  ".الTي يوgد Uيه مقر سGناه الرcيسياملوطE هو املGان  "اليت تنص على أن 
أو وا<عة مادية على خالف املوطE الTي p@ل حد× أو  اإال حد�Å تلف عE اإل<امة اليت ليست وهو خي

وا<عة <اmوmية ويطل> عليه اDطالحا املوطE االmتخايب للداللة على اجلهة اإلدارية املس|ل aا الناخب 
ي A 2ا يدل على ويف حالة عدم وgوده dل wله مGان اإل<امة العاداليت يقوم Uيها باإلدالV بصوته و 

  . 1أن املشرع اعتمد على االرتCاط اجلÂرايف 
 Åتتعل> أساسا Eتخا� باملوطmاط االCعلى <اعدة ارت qاVعدة است@نا qقد وردU ارةFحبالة كل  لإل:   

Eم  �حيi عاجل املشرع حالته= بنوع مE املروmة <صد }يادة الوعÖÖÖاV اجلزاcريني املقيمني باخلار
  .االmتخايب
 Vأعضا tية2 مستخدمي اجلمارmماية املدH2 اrالوط Eالشعيب2 ا?م rالوط ãالنظامية2 اجلي qيئاbا

Xcا الشراTيعة عمل هCظرا لطm الوطنية2 مصاحل الس|ون2 وذلك.  
مE <اmون االmتخاباq ر<=  08و 04حيb EGp iؤالV يف حالة عدم توUر Fروط تطCي> املادة 

16/10 Ö2 التس|يل إما ب:  
  مسقj الرأس بلدية  
 Eأو بلدية آخر موط  
  أو بلدية مسقj أحد ا?Dول 

                                                           

اgست2s يف إطار مدرسة الدكتوراهØ 2صص الدولة م2 مTكرة g2012دو mوال 2 التYضs للعملية االmتخابية على �وV <اmون االmتخاباq اجلديد  1
 .h 237 2012/2013واملؤسساq العمومية 2 كلية اHقوق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر2 
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بطا<ة الناخب اليت "بعد التس|يل يف القواc= االmتخابية يGون مE ح> الناخب اHصول على       
Fرط للYصول على الCطا<ة U 2القيد يف القاcمة االmتخابية هو Ø1ول له Dالحية التصويت 

اcه إ� الشخص عضوية هيئة الناخCني و<رينة <وية على عدم اmتمدليل على اكتسا� و االmتخابية 
 مE القيد مE القاcمة االmتخابية والTيE ت@Cت يف حقه= ماBm مE مواBm التصويت واليت طاcفة اoرومني

  .2ورد حuْصرuهاu يف التشريB االmتخايب 
ب�ن تCلغ الل|نة االmتخابية املعنية  3الفقرة ا?خsة النيابة العامة 05و<د كلف املشرع يف املادة       

Uور اUتتا� مرحلة مراgعة القواc= االmتخابية بقاcمة ا?Fخاh املمنوعني مE االmتخا� واملTكوريE يف 
 qس  4232225املطاCHوم عليه= بعقوبة اGoار واCاالعت =b وم عليه= يف اجلناية ومل يردGo2 أي ا

 ÅقاUتخا� وmارسة ح> االA Eر م|Hيها باU =Gd اليت Xرر  09 للمادتني يف اجلنG14و  1م  Eم
qون العقوباmه<اFأ EيTار2 والCاالعت =b السه= ومل يردUر إ Ìفلت املطة ا?أن امل واملالحIو� ادة أ

رI= " ورة التYريرية مضاد ملصاحل الوطUEا<دي ا?هلية لGل مE سلك سلوكا أ�ناV ال@" شs إ�اليت ت
m[Uنا mعتقد أن املشرع أسقj هTا الشرط  80/08<اmون االmتخاباq ر<=  أن هTا الشرط mص عليه

 واكب تلك اHقCةمE  أن يتقدما 2 ومg Eهة أخر� m[Uه mادرÅ هTا مg Eهة قوط العقوبة بالتقادملس
 .لالmتخاباq اoلية حبG= السE  الرتXFوسلك سلوكا أ�ناV ال@ورة التYريرية  اnيد مE تارخينا

  الشروط املتعلقة باملرتشح: ثاين الفرع ال           

الرتXF هو ح> كل Fخص تتواUر Uيه الشروط اليت طلCها القاmون2 يف أن يُعلuEv عE رCIته        
2 والرتXF  ا2q بÂرä تويل مناDب wلية أو وطنية mيابية أو رcاسيةÖÖÖÖÖÖÖÖللمشاركة يف االmتخابالصرdة 

  .dمل معىن اإلUصا� عE اإلرادة السياسية للمسامهة يف اHياة السياسية

                                                           

1  ÅرطاF صت املادة  ملمارسة إّال أّن بطا<ة الناخب ليستm iل@ةالفقرة ال@ا 46ح> التصويت 2 حي  qتخاباmون االmا> Eعند "2 على  16/10م
عريف استYالة تقدæ بطا<ة الناخب EGp 2 أي mاخب Aارسة حقه يف التصويت إذا كان مس|ال يف القاcمة االmتخابية وÍب عليه تقدæ بطا<ة الت

 ".الوطنية أو أي و�يقة رمسية أخر� ت@Cت هويته 
2  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg43 
 ....)تطلB السلطة القضاcية( املتعل> باالmتخا� 2 اليت مل حتدد بد<ة اجلهة املختصة بالتCليغ بنصها  97/07مE ا?مر  07وهTا خالÅÖUا لنص املادة  3
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الكتسا� Dفة املرتXF بعضها مو�وعي واآلخر GFلي يف املادة  اÅ و<د حدد املشرع Fروط
لشعيب الCلدي أو الوالcي يشرتط يف املرتXF إ� اnلس ا : " مE <اmون االmتخاباq اليت gاU Vيها 79

  :ما ي�يت
يف  مE هTا القاmون العضوي ويGون مس|الÅ  3أن يستويف الشروط املنصوh عليها يف املادة  -

  .الداcرة االmتخابية اليت يرتU XFيها 
-  Åا �ال�اÂون بالGأن ي  Eسنة على ا?<ل يوم اال<رتاع ) 23(وعشري.  
  .زاcرية gنسية gأن يGون ذا  -
  .أن ي@Cت أداVه اخلدمة الوطنية أو إعفاVه منها  -
حبG= ~اcي الرتGا� gناية أو gنYة سالCة للYرية ومل يرد اعتCاره باست@ناV  أال يGون GwومÅا عليه -

  .اجلنX الsÂ عمدية 
  :مو�وعية وأخر� GFلية يف املرتXF و هي  يستخلص مE هTا النص �رورة تواUر Fروط

  Xالشروط املوضوعية: أوال           

2 ويGون mتخاباqمE القاmون العضوي لال 3أن يستويف الشروط املنصوh عليها يف املادة  /1
  لصفة الناخب على التفصيل الساب>cرة االmتخابية اليت يرتU XFيها أي يGون مGتسCا مس|ال يف الدا

  شرط السن / 2

        ÅاÂون بالGاال<رتاع سنة على ا?<ل يوم) 23( أي أن ي  Åالنص منس|ما Vاg معظ=  و<د Bم
XFالناخب و املرت Eاليت تفرق بني س qتخايب إ�  1التشريعاmاال Eفيض السØ Ë طاملاU18  سنة

Öد املد{ واملقرر بFالر Eون أيض سنة 19 دون سGيU الnا XسU يعيCالط Eا� ا مCئة الشU اقYاللت
و<د كان السE املطلو� للرتXF يف ظل القاmون العضوي لالmتخاباq  بتقليص السE املطلوبة باnلس
أن التعديل اجلديد خيدم أك@ر عنصر الشCا� أو التشCيب  على سنة Aا يدل )25( 1997لسنة 

                                                           

لس النيابية واnالس اoلية يف ا?ردن2 مؤتة للYCو× أمني سالمة العضالية2 النظام القاmو{ ?هلية االmتخا� وأهلية الرتXF الmتخاباq اnا 1
 2Bلد اخلامس عشر2 العدد الرابn2 اq2000والدراسا  h 2امعة مؤتة2 ا?ردنg 2135. 
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اeاه آخر ير� أmه مE إال أن هناt 2 ورI= ت�ييد الs@GيE لتخفيض سE الرتXF  1داخل اnلسني
سنة ?mه السE الTي يتواUر Uيه املرتXF على اخل�ة العملية الGاUية ) 30(ا?gدر رBU سE الرتXF إ� 

والت|ربة الال}مة ملمارسة مهامه باإل�اUة إ� أن االعتCاراq املنطقية تتطلب مE املرتXF التمتB باخل�ة 
مهامه2 باإل�اUة إ� أن االعتCاراq العملية 2 تتطلب مE العلمية الGاUية والت|ربة الال}مة ملمارسة 

  .2املرتXF سالمة النظر وDوا� الرأي وحسE التقدير لعظي= املهام امللقاة على عاتقه 
  :شرط اجلنسية / 3

أن يGون ذا gنسية gزاcرية 2 وهTا Fرط طCيعي 2 إذ أuنÃ ا?مر يتعل> حب> سياسي أال وهو ح>       
Eون مGيU XFنسية الدولة دون سواه=  الرتg املنطقي <صره على حاملي.  

ا ب�ن Uرä اجلنسية ا?Dلية وا�Yا مE خالل Fرط اجلنسية أن املشرع مل يEG متشددÅ  ويCدو      
 XFرية ح> الرتcتسيب اجلنسية اجلزاGا} ملgلية2 بل أoالس اnا qتخاباmال XF2 كما أن املشرع 3للمرت

  .ت|نس حß يGتسب ح> الرتXF مل يضF Bرطا }منيا بعد ال
مGتسيب (املالحÌ أن املشرع تعامل بنوع مE املروmة والCساطة مE خالل إgا}ته لألgاmب       

r أعتقد أن اFرتاط اجلنسية ا?Dلية مE ولو� االmتخاباq اoلية كمرتYFني إال أm) اجلنسية اجلزاcرية
طرف أحد أعضاV اnلسني الشعCيني  رcاسة الدولة مE يGون أحسE بسCب إمGاmية أن يرتأس

2 وبالتايل إمGاmية )�لس ا?مة(?ن اnلسني يعت�ان طريقان الكتسا� Dفة عضو ) الCلدي والوالcي(
بسCب وgود ماBm  )يف حالة اmتخابه رcيسا للم|لس( رcاسة الدولة مE طرف عضو �لس ا?مة

الCلدي (E ا?gدر أن يشرتط يف أعضاV اnلسني لرcيس اجلمهورية أو يف حالة الشÂور وبالتايل m[Uه م
اجلنسية اجلزاcرية ا?Dلية دون سواها لGي يقCل ترYFه= وهTا حß تتطاب> مB أحGام ) والوالcي
  وال تتصادم معهما يف حالة و<وع الفر�ية 2 4 2016مE التعديل الدستوري لسنة  87و 63املادتني 

                                                           

 .h 2174  2012عمار بو�ياف F 2ر� <اmون الCلدية 2 طCعة واحدg 2سور للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2  1
2  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC382داوود ال. 
 .2 الساب> اإلFارة إليه 05/01املتعل> باجلنسية 2 املعدل واملتم= با?مر ر<=  270/86 مE ا?مر  13-12-11- 10-مGرر9-9: املواد  3
  . 2016مارس  207 املؤرخة يف214 املتضمE تعديل الدستور2 � ر ر<= 206/03/2016 املؤرخ يف 16/01القاmون ر<=  4
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  .املTكورة
  :وطنية أو اإلعفاء منهااخلدمة ال شرط إثبات أداء/ 4

مث }وال  ا وعضوا aماÖمنتخÅC ) الCلدي2الوالcي(Uال يتصور التYاق Fخص باnلسني الشعCيني       
باستدعاcه للخدمة الوطنية واستخالUه بعضو آخر 2 ال Fك أن هTه الطريقة وا?سلو�  الصفة عنه

 XFب على املرتgا وTلية2 لoالس اnدم استقرار اØ ه أن الVه للخدمة الوطنية أو إعفاVت أداC@ي
املتعل> باخلدمة  2014أوq  9املؤرخ يف  06- 14مE القاmون ر<=  08حيm iصت املادة  1منها 

كل مواطE مدعو لشÂل وظيفة أو منصب مسؤولية يف مؤسساq الدولة واbيئاq التابعة " 2الوطنية 
أن هTا الشرط  الu إ 2" تزاماq اخلدمة الوطنية bا أو لتويل مهمة اmتخابية Íب أن يGون متYررا مE ال

Yذا كان وا�[U 2 امشو� بعدم الد<ة  Vمل مدة أداGه مل يm? XFله الرت <d ند الnا Eأن املواط
 ه=و  EGp أن يشمله= اHرماناخلدمة الوطنية وهو sI معفى منها U 2]ن طاcفة أخر� مE املواطنني 

يف حالة ت�gيل أو الTيE مل ُتسuوu و�عيته= ولعدم <يد أمساcه= يف مراكز اخلدمة  ا?Fخاh الTيE ه=
الوطنية أو لعدم تلقيه= ?ي استدعاV للت|نيد للخدمة الوطنية بعد استدعاcه= أو الفاريE مE مراكز 

  . 3الت|نيد بعد التYا<ه= aا 
 اعتباره يرد ومل للحرية سالبة جنحة أو جناية الرتكاب fائي حبكم عليه حمكوًما يكون أال / 5

  :عمدية الغري اجلنح باستثناء

 إنهTا الشرط مF Eروط اكتسا� Dفة الناخب اليت <منا بشرحها سابقا ويف هTا املقام 
خابية mتي|ة إعادة االعتCار mسيب Uم|رد استعادة هTه الطاcفة ?هليته= االmتUقدان هTا الشرط له أ�ر 

 =b ر ع|Hا BUعفو يشمله= أو ر Vراgليه= 2 أو بعد إXFنه= الرتGp ا حسب املادةT206 وه  Eم
  .2 كما بينا سابقاÅ املتعل> باالmتخاباq 16/10القاmون العضوي ر<= 

                                                           

1 mيز يف القاgعمار بو�ياف 2 الو h 2 <ساب Bg274ون اإلداري 2 مر. 
  . 2014أوq  10املؤرخة يف  48� ر ر<=  2
 .m 22007  h 229ظام اmتخا� رcيس اجلمهورية يف اجلزاcر 2 بدون طCعة2 ديوان املطCوعاq اجلامعية 2 اجلزاcر 2 بوكرا إدريس 3
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 qتخاباmون اmان املشرع يف ظل <اU ارةFون  16/10ولإلGرطا وهو أن ال يF jد اسق>
   .لنظام العام أو اإلخالل بهلالشخص املرتGw XFوما عليه حبG= ~اcي بسCب Zديده 

ومل يEG منصوh عليه يف القواmني m12/10 2تخاباq ال<اmون اهTا الشرط و<د mص على       
 2002وإن كاmت اإلدارة على مستو� الوالياq <د استندq إليه يف اmتخاباq له االmتخابية السابقة 

العام ويف هTا الصدد Ë رUض ترXF إلبعاد الs@G مE ا?Fخاh بتهمة خطر على النظام  2007و 
2 حيi رBU عريضة 2007عضو مE <اcمة الت|مB الوطr الدpقراطي يف االmتخاباq اoلية لسنة 

�د املدعي عليه وايل والية الCليدة باعتCاره  20/10/2007لد� الÂرUة اإلدارية االستع|الية بتاريخ 
للم|الس الCلدية �مE <اcمة الت|مB  2007 رUض ترXF أحد املرتYFني لالmتخاباq اoلية لسنة

الوطr الدpقراطي رI= استيفاcه لGل الشروط القاmوmية2 كما اعت� املعr ب�ن القرار الصادر مE وايل 
الرUض هو اإلخالل  sI مسCب و�الف للقاmون2 ?ن سCب 19/10/2007والية الCليدة يف 

  .Â1اV القرار املطعون Uيه وبقCول ترYFه لCلديتهوبالتايل يطلب Dاحب الدعو� ب]ل بالنظام العام
 uوا� يف  إنg كرةTأودع م iذلك2 حبي Eت عGّني ب�ن  22/10/2007الوايل مل يسCت

التYقيقاq أ�Cتت أن املدعي ينتمي إ� عاcلة أIلCية أUرادها متورطني يف اجلماعاq اإلرهابية املسلYة2 
مس�لة التقدير هي مD Eالحياq الوايل طCقا للمادة  وأن ترYFه مm�F Eه أن خيل بالنظام العام وأن

املتعل> حبالة الطوار2ç وبالتايل Uالقرار املطعون Uيه Fرعي و<اmو{ وال يشوبه  92/44مE املرسوم  04
  . أي عيب مE عيو� املشروعية Aا Íعل طعE املدعي sI مؤسس Aا يتعني رUضه

عي على أساس اإلخالل بالنظام العام وهTا رUض ترXF املدهTا ما أد� Æ|لس الCليدة إ� 
Eمصاحل ا?م Eالواردة م qقيقاY2بعد الت .  

اليت يرأسها (تعد الل|نة ا?منية الوالcية  يودع Æقر الوالية بعد ذلكملف الرتU XF]ن  ولإلFارة
وبالتايل رUض ملف الرتXF  ) سلCية(أي <Cول ملف الرتXF أو تقارير ) إÍابية(تقارير إما ) الوايل

                                                           

املشار  لدpقراطي �د وايل والية الCليدةمA E@ل <اcمة الت|مB الوطr ا 20/10/2007الصادر عE �لس <ضاV الCليدة يف  01035/07<رار ر<=  1
   .h 2168 2011/2012 عام2 كلية اHقوقg 2امعة اجلزاcر2 املنا}عاq االmتخابية 2 أطروحة دكتوراه دولة يف القاmون البن سنوسي فاطمةإليه2 

  .2168 مرBg ساب> h 2 بE سنوسي Uاطمة 2
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 ÅاCCون مسGي يTب اإلخالل بالنظام العام(  والCل املستعملة ) بسcالوسا B½أ Eم Vراgا اإلTويعت� ه
C> ضUطرف اإلدارة لتقييد و ر Eم Xن مصطل? Vراgا اإلTابية هC� =Iر XFالرت qالنظام (ول ملفا

النظام (لفGرة  اÅ د<يق امصطلU Xضفاä وsI مفهوم ßYU 2 املشرع تعTر عليه إعطاcنا حتديدÅ ) العام
2 أما الفقه مل 1الTي يCقى واحدا مE ا?GUار الsÂ �ابتة واليت تتsÂ حبسب الزمان واملGان ) العام

w sI 2دد املعامل 2 كما  أن معظ= يuعت�v النظام العام مفهوم Iامضحال سابقه Uهو عE  هخيتلف حال
 ÅاUعل منه هدe اإلداري2  تعاريفه jCللض iاملقصود بالنظام " أن  عوابدي عمارير� ا?ستاذ حي

العام يف مفهوم القاmون اإلداري هو اoاUظة على ا?مE العام والصYة العامة والسGينة العامة واآلدا� 
العامة بطريقة و<اcية وذلك عE طري> القضاV على كل املخاطر وا?خطار مهما كان مصدرها اليت <د 

  ".Z2دد عناDر ومقوماq النظام هTه 

  :وعا من الرتشح زمانيا ومكانيا أال يكون ممن/7

       Åتخابية أب حفاظاmعلى مصدا<ية العملية اال XFالرت Eف معينة مcارسون عد املشرع طواp EيTال
أو حبG= تدخله= الوظيفي يف  =حبG= هيCته A3ارسة �Âوطاq على الناخCني إ�مهام تؤدي 

  . 4اإلFراف على االmتخاباq أو حبG= وظيفته= بالوحداq اoلية ومراUقها
و<د اعتمد املشرع على هTا النوع مE اHرمان يف القواmني االmتخابية اليت عرUتها اجلزاcر كما هو مCني 

  .يف اجلدول
  
  
  
  

                                                           

  تلمسان g 2امعة أبو بGر بلقايد201 �لة اHقوق واHرياq 2 العدد م باعتCاره <يد على حرية التعmsCصر الديE بE طيفور 2 مضمون النظام العا 1
2014  h 219. 

 .2h 2159  2004ر والتو}ي2B سطيف 2 اجلزاcر m 2اDر لCاد2 الوgيز يف القاmون اإلداري2 الطCعة الرابعة2 دار �دد للنش 2
3
 Jean Claude masclet , droit électoral, P.U.F.Paris ,1989,p99. 

 . h 239-40 1986مسعود Fيهو� 2 أسس اإلدارة اoلية وتطCيقاZا على mظام الCلدية والوالية يف اجلزاcر2 د م � 2 اجلزاcر2  4
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احملرومون يف ظل القانون 

 12/01العضوي 

يف ظل األمر احملرومون 

97/07 

احملرومون يف ظل القانون 

89/13 

احملرومون يف ظل القانون 

80/08 

 .الوالة ورؤساV الدواcر -

 qتا� العامون للوالياGال.  

أعضاV اnالس التنفيTية  -

qللواليا.  

  .القضاة -

- rالوط ãراد اجليUأ.  

- Eا?م tموظفو أسال.  

  wاسCو أموال الCلدية -

- Vوالعامون ا?منا

qلدياCلل. 

 الوالة ورؤساV الدواcر -

  .ا?مناV العامون للوالة -

أعضاV اnالس  -

qية للوالياTالتنفي.  

  .القضاة -

-  rالوط ãاجلي Vأعضا.  

-  Eا?م tالÖÖموظفو أس.  

  .wاسCو أموال الCلدية  -

 .مسئولو مصاحل الCلدية -

 الوالة ورؤساV الدواcر -

ا?مناV العامون  -

qللواليا  

أعضاV اnالس  -

  التنفيTية للوالية

  القضاة -

- rالوط ãاجلي Vأعضا  

- Eا?م tموظفو أسال  

  wاسCو أموال الCلدية -

 مسئولو مصاحل الCلدية -

- qالقسما Vأمنا 

- qاتب القسماGم Vأعضا  

  مهندسو الCلدية -

  wاسCو أموال الCلدية -

-  qمسئولو الوحدا

  اال<تصادية الCلدية

سئولو النقاباq ما بني م -

qلدياCال  

 أعوان الشرطة الCلدية -

 76نص املادة  82نص املادة  98نص املادة  81نص املادة 
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 16/10احملرومون يف ظل القانون العضوي 

  احملرمون من انتخابات اxالw الشعبية البلدية   احملرمون من انتخابات اxالw الشعبية الوالئية  

  الوايل  −
  الوايل املنتد�  −
  رcيس الداcرة  −
  ا?مني العام للوالية  −
  املفتã العام للوالية  −
  عضو اnلس التنفيTي للوالية  −
  القا�ي  −
  إUراد اجليã الوطr الشعيب  −
−  Eا?م tموظف أسال  
  أمني خزينة الوالية  −
  املرا<ب املايل للوالية  −
  ا?مني العام للCلدية  −
 ية التنفيTيةرcيس مصلYة ب]دارة الوالية وباملدير  −

 

  الوايل  −
  الوايل املنتد�  −
  رcيس الداcرة  −
  ا?مني العام للوالية  −
  املفتã العام للوالية  −
  عضو اnلس التنفيTي للوالية  −
  القا�ي  −
  أUراد اجليã الوطr الشعيب  −
−  Eا?م tموظف أسال  
  أمني خزينة الCلدية  −
  املرا<ب املايل للCلدية  −
  ا?مني العام للCلدية  −
 مستخدمو الCلدية  −

  81نص املادة   82نص املادة 

  
 uإن hخاF?مة اcة لقاCإبداؤها بالنس EGp رومني أول مالحظةoون العضوي اmيف ظل القا 

أن املشرع وسB مm Eطاق املمنوعني مE الرتXF مقارmة بالقواmني القدpة وذالك eنCا لGل  16/10
CFهة وإعطاV أك@ر مصدا<ية 2 ويف اعتقادmا يعت� منB مستخدمو الCلدية مE ولو� اnالس الCلدية أمر 

خاDة دميها sI موU> مE املشرع الن تسيs مرU> مE ح|= الCلدية dت= االستفادة مE خ�ة مستخ
  .رؤوساV املصاحل

بل مرتjC بالزمان واملGان إليه أن حرمان هTه الفئاq ليس مطلقا  sI أن ما Íب اإلFارة
Uهؤالw Vرومون مE الرتXF مادامو يف وظاcفه= وخالل السنة اليت تلي Øليه= عE تلك الوظاcف 
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وظاcفه= أو سC> أن مارسوا Uيها هTه لTلك ه= wرومون مE الرتXF يف الدواcر اليت pارسون Uيها 
  . الوظاcف

  الشروط الشكلية : ثانيا 

  : وتتم@ل هTه الشروط Uيما يلي      
  :الرتشح يف قائمة واحدة ويف دائرة انتخابية واحدة / 1

 ال EGp ?ي Fخص أن يGون مرYFاÅ '' مE <اmون االmتخاباq على  76حيm iصت املادة       
Uضال عE العقوباq املنصوh عليها يف املادة . ة اmتخابيةيف أك@ر مE <اcمة أو يف أك@ر مE داcر 

  .<واc= الرتFيYاq املعنيةمE هTا القاmون العضوي 2 ترUض بقوة القاmون  202
يعr أن املرتXF مس|ل يف أك@ر  ولو بشGل احتياطي إن الرتXF يف أك@ر مE <اcمة واحدة

 2 وبالتايل U]ن املرتXF املعr سل= و�يقتني إداريتني تتم@الن يف Fهادة التس|يل أوالÅ  مE <اcمة اmتخابية
والنتي|ة أmه ال <Cول مللف املرتXF املعr كما أmه يGون حتت طاcلة العقوبة 2 مث بطا<ة الناخب �اmيا 

املتعل> باالmتخاباq واليت gاqV   16/10ر<=  مE القاmون العضوي 202املنصوh عليها يف املادة 
 4000 اربعة االفسنواq وبÂرامة مE  3أFهر إ� �ال×  3مE �ال�ة باCHس  يعا<ب" :كاآليت 
<ام برتFيm Xفسه يف أك@ر مE <اcمة أو يف أك@ر مE داcرة اmتخابية  مEكل  ...د� 40.000د� إ� 
  ."واحد يف ا<رتاع

ة أو املصاهرة سواء بالقراب من شخصني من أسرة واحدةكثر عدم الرتشح يف قائمة واحدة أل/ 2

  :من الدرجة الثانية

) 2(اFرتط القاmون عدم إمGاmية احتواm Vفس القاcمة االmتخابية على أك@ر مE مرتYFني ا�نني       
مE احتمال  هينتميان إ� أسرة واحدة سواV بالقرابة أو املصاهرة مE الدرgة ال@اmية هTا النص له ما ي�ر 

راZ= �د املصلYة العامة وتوgيه <را و رو� القرابة على أعمال اnلس اoلي 2سيطرة الرو� العاcلية أ
ولEG رI= ذلك m[Uه EGp أن تفر} االmتخاباq أك@ر مE ا�نني يف اnلس الواحد مE عاcلة  اoلية

2 كما أmه EGp تلفة<واc= اmتخابية � وهTا يف حالة وgود عال<ة <رابة بني UاcزيE ينتميان إ� 2واحدة



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
21 

وmاCcه مE عاcلة واحدة وهو Uراغ <اmو{ كsC ) الCلدي 2 الوالcي (أن يGون رcيسي اnلسني الشعCيني 
سواV يف <اmون  حتمالاالو<U Bيه املشرع اجلزاcري2 حيi ال يوgد mص EGp أن pنB و<وع هTا 

 qتخاباmلدية أاالCون الmون أو <اm1الواليةو <ا.  
  : الجيوز الرتشح إال ضمن قائمة انتخابية  /3

املشرع اجلزاcري mظام االmتخا� بالقاcمة الmتخا� أعضاV اnالس اoلية وهTا ما gاV يف  عتمدا      
قة اال<رتاع النسيب سنواq بطري) 5(ينتخب اnلس الشعيب الCلدي ملدة  ''املطة ا?و�  m65ص املادة 

وبناV على ذلك ال EGp للمرتXF إال أن يGون �مE <اcمة اmتخابية والقاcمة  ''على القاcمة 
 إحد�لك حسب وذحز� أو عدة أحزا� سياسية تزكى Dراحة مE طرف  أنÍب االmتخابية 

  : الصيغ التالية 
 أربعة مE أك@ر على ا?خsةالسياسية اليت حتصلت خالل االmتخاباq اoلية  ا?حزا�مE طرف  أما
 .Uيها املرتXF االmتخابية الداcرة يف عنها املع� ا?Dواq مE املاcة يف
 الشعCية اnالس يف ا?<ل على منتخCني عشرة على تتوUر اليت السياسية ا?حزا� طرف مE وإما -

  .املعنية للوالية اoلية
 أو أعاله2 املTكوريE الشرطني أحد على يتوUر ال سياسي حز� رعاية حتت <اcمة تقدæ حالة يف-

 <اcمة بعنوان <اcمة تقدæ حالة يف أو االmتخابا2q يف مرة ?ول يشارt سياسي حز� رعاية حتت
 خيص Uيما املعنية2 االmتخابية الداcرة mاخيب مE تو<يعا خبمسني ا?<ل على يدعمها أن عليه Íب حرة2
  .ÂFله مطلو� مقعد كل

 االو� وال@اmية مm Eص املادة املTكورة اعالهالفقرتني إن أول مالحظة EGp إبداؤها مE خالل 
ا ح> الظهور �ددا وتطوير رتb tالفتية ومل تباإلعدام السياسي على هTه ا?حزا�  تحGم أ~ا

تو<يB مm Eاخيب الداcرة االmتخابية Fرط مCالغ  250 كما أن اFرتاطه أن تدع= القواc= اHرة بm Öفسها

                                                           

 واملالية2 كلية اHقوق2 بE عGنون اجلزاcرماgستs يف اإلدارة  عCية اoلية يف اجلزاcر 2 مTكرةاالmتخايب للم|الس الشعيسي توملوq 2 النظام 1
2001/2002h 287-88. 
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عضو لE تقل عE  13و<يعاq املطلوبة nلس بلدي يتGون مU Eيه وDعب املنال 2 حيi أن عدد الت
450   qوD.  

أن تGون  حرة <اcمةلقCول ترXF املتعل> باالmتخاباq اFرتط  12/01وبالرgوع ا� القاmون 
 Bتخابية 2كما % 5مدعمة بتو<يmرة االcاخيب الداm Eد  إنعلى ا?<ل مHبعدد  ا?دىناملشرع حدد ا

 g72اV يف mص املادة ما mاخب  هTا حسب ) 1000(mÖاخCا واHد ا?<صى ب) Ö)150التو<يعاq ب
املتعل> باالmتخاباq وهي النسب اليت   12/01ر<=  مE الفقرة ا?و� وال@اmية مE القاmون العضوي

املتعل> باالmتخاباq  89/13القاmون  إ�ما بالرgوع أ2  1997كان منصوh عليها يف <اmون 
مm Eاخيب الداcرة %  10 بÖ دu دvّ التو<يعاq حُ  مBW E عدد ا?حرارملرتYFني Uن|د أmه اFرتط على ا

 qعلى أال يقل عدد التو<يعا E50ع  Eوال يزيد ع Bمنه 66حسب املادة ( 500تو<ي( .  
Fرتاط يف إ 12/01ظل القاmون  ما mالحظه مE خالل هTه النسCة هو عدم تشدد املشرع يف

سهلة اHصول عليها   %  5لالmتخاباq اoلية 2 حيi تCقى mسCة تو<يعاm qاخيب الداcرة بالنسCة 
مقارmة بالقاmون  97/07أو ا?مر  12/01كما أن املشرع خفض هTه النسCة سواV يف القاmون ر<= 

 .%10اليت كاmت  89/13
وسيلة لتفادي ماهي إالu  )للمرتYFني ا?حرار(وال ب�س أن mشs أن اFرتاط  هTه النسب 

  .1على هيCة االmتخا� لواهية والفلGلورية حفاظاÅ الرتFيYاq ا

  :شرط التقيد بالنسب املخصصة للنساء يف قوائم الرتشيحات/ 4
اليت تؤكد على �رورية تقييد  2008مGرر مE التعديل الدستوري لسنة  31بناÅV على املادة       

Dدر القاmون العضوي ر<= 2 مشاركة املرأة يف اnاالq السياسية وبالتYديد يف اnالس املنتخCة 
  اoدد لGيفياq توسيB خصوh مت@يل املرأة يف اnالس  12/01/2012ؤرخ يف 2ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ امل 2 12/03

  
                                                           

1 Jean Paul JACQUE, droit constitutionnel et institutions politiques,3e ed , paris , les éditions 
Dalloz, 1998, p150 

  . 206/03/2012 املؤرخة يف  12� ر ر<=  2
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  ) الGوتا(وهو ما عرف بنظام 12املنتخCة 
- Quota  )وتاGال ( Ìل تلفD?ة العربية وهي كلمة التينية اÂود له يف اللgال و Xمصطل

  . Quoto =بالفرmسية   Quota= باإل½ليزية 
واليت تعr اHصة أو النصيب وعليه U]ن mظام الGوتا النساcية Æدلوله السياسي يعØ rصيص حصة أو 

س املنتخCة أي هو حصة mساcية wددة mصيب أو mسCة أو عدد مE املقاعد مE اbيئاq أو اnال
  . 2مسCقا البد مÂF Eلها على ا?<ل 

½ده <د حدد يف املادة ال@اmية اHصص املTكور آmفا  12/03وبالرgوع إ� القاmون العضوي ر<= 
  :اخلاDة بالنسCة لGل mوع مE االmتخاباq وبالنسCة لالmتخاباq اoلية gاV التYديد كاآليت 

1  wالxالشعبية الوالئية ا:  

  .مقعدا 47و 43و 39و 35كYد أدىن عندما يGون عدد املقاعد %  30 :احلالة األوىل
ا  �35لس Fعيب والcي ذو - Å10= مقعدVساm.  
ا  �39لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 12= مقعد.  
ا  �43لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 13= مقعد.  
ا  �47لس Fعيب والcي ذو - Åة امرأ 14= مقعد.  

  .مقعدا 55إ�  51كYد أدىن عندما يGون عدد املقاعد   % 35 :احلالة الثانية

                                                           

مE الدستور اليت تضمE املساواة يف اHصول على الوظاcف واملناDب  51مل يشر يف ت�sFاته إ� املادة  12/03واملالحÌ أن القاmون العضوي ر<=  1
2 القاmون رمضاين فاطمة الزهراءد مE املعلوماq را2Bg جلميB املواطنني دون أي Fروط أخر� sI تلك اoددة بواسطة القاmون Ö ملزي... داخل الدولة

 g 2امعة أبو بGر بلقايد 22014 1د2 العديد املمارسة السياسية يف اجلزاcر2 �لة اHقوق واHريا2q خطوة óو اإلDال� أم تقي12/03العضوي 
 h 2183تلمسان.  

أّن اnلس الدستوري أبد� رأيه حول القاmون النص الدستوري بالرI= مE و صطدم وما EGp مالحظته أّن هTا النص <د ال dق> GUرة املساواة Æا ي -
<اmون عضوي dدد كيفية توسيB حظوظ املرأة يف :  ومد� مالcمته مB الدستور و<ام ب]عادة DياIة العنوان على النYو اآليت  03- 12العضوي ر<= 

مطابقة  مE القاmون العضوي sI 08ما اعت� املادة كاعاة التYفÌ املشار2  للدستور Fريطة مر  اnالس املنتخCة واعت� اnلس أن املواد ا?خsة مواUقة
2 اHماية الدستورية للYقوق غامن حلسن2 ملزيد مE املعلوماq راg2012  Bgاmفي  15الصادرة بتاريخ  202 � ر ر<= للدستور Uهي <ابلة للفصل

 . F2012-2013  h 279 -80هادة املاgستs 2 كلية اHقوق بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 السياسية للمرأة يف اجلزاcر 2 مTكرة لنيل 
 .h72 22012 ديسم�  13معارف 2 العدد  تيسمCان رمضان2 تر<ية مت@يل املرأة يف اnالس املنتخCة يف اجلزاcر إGFالياq <اmوmية ودpقراطية 2 �لة 2
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ا  �51لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 15= مقعد.  
ا  �55لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة  19= مقعد.  

  :اxالw الشعبية البلدية 

دياq اليت يزيد عدد كYد أدىن يف اnالس الشعCية الCلدية املوgودة Æقراq الدواcر والCل  % 30 
  .mسمة ) 20000(سGا~ا عE عشريE ألف 

ا  �13لس Fعيب بلدي ذو  - Å4= مقعد  Vساm.  
ا  �15لس Fعيب بلدي ذو  - Å4= مقعد  Vساm.  
ا  �19لس Fعيب بلدي ذو  - Å7= مقعدVساm.  
ا  �33لس Fعيب بلدي ذو  - Å10= مقعد  Vساm.  
ا  �43لس Fعيب بلدي ذو  - Åامرأة  13= مقعد. 
  . �1مE املرتYFني الداcمني للقاcمة Gون ترتيب النساV املرYFاq مEوÍب أن ي -
  ) :احرتام اآلجال(شرط التصريح بالرتشح / 5

يعت� إيداع القاcمة اليت تتوUر Uيها الشروط املطلوبة <اmوmا لد� الوالية تصرdا بالرتXF 2 ويقدم هTا 
  :يتضمE هTا التصريD Xراحة على أنوريE يف القاcمة وÍب التصريX اجلماعي أحد املرتYFني املTك

االس= واللقب أو الGنية أن وgدq 2 اجلنس 2 تاريخ ومGان امليالد 2 املهنة والعنوان الشخصي  -
cمة الداcالعلمية 2 ترتيب كل واحد منه= يف <ا qسةواملؤهالUتخابية املعنية باملناmز� رة االH2 تسمية ا

Cاملقدمة حتت رعاية حز� سياسية للقو أو ا?حزا� بالنس =cني اYFة للمرتCمة بالنسc2 عنوان القا
  . 2ا?حرار 

                                                           

1  - Cالس الشعnا Vني ?عضاYFلدية 2 ليوم اخلميس دليل املرتCية لو}ارة الداخلية  29/11/2012ية الmوmاملديرية العامة والشؤون القا E2 الصادر ع
  .واجلماعاq اoلية 

2 مE 200يف <واc= الرتFيYاq يف اnالس املنتخCة 2 خصوDا بعد ما mصت املادة ) كوتا(وباملقابل m[Uنا mنادي بضرورة حتديد mسب للشCا�  -  
2 املتضمE تعديل الدستور2 على إحدا× �لس أعلى للشCا�2 وهو هيئة استشارية تو�B لد� رcيس اجلمهورية2 يض= اnلس A@لني  16/01القاmون 

 .   عE الشCا� وA@لني عE اGHومة وعE املؤسساq اGHومية املGلفة بشؤون الشCا�
 .باq 2 الساب> اإلFارة إليه 2 املتعل> باالmتخا 216/10 مE القاmون العضوي ر<=  72املادة  2
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باإل�اUة إ� و�يقة التصريÍ Xب تقدæ ملف ترXF مW EيB املرتYFني سواV أكاmوا أساسيني أو  -
Eون امللف مGمستخلفني حتت رعاية حز� سياسي أو أحرار 2 يت:  

  .مستخر� Fهادة ميالد -
  .مYD Eيفة السواب> العدلية Dادرة منT �ال�ة أFهر  3مستخر� ر<=  -
  .Fهادة اجلنسية اجلزاcرية  -
  .Fهادة اإل<امة  -
  . mسخة طC> ا?Dل مE بطا<ة التعريف الوطنية أو أي و�يقة ت@Cت اbوية -
  .mسخة طC> ا?Dل مE بطا<ة الناخب أو Fهادة التس|يل يف القاcمة االmتخابية -
  .أداV اخلدمة الوطنية واإلعفاV منهاFهادة  -
- Hبا hامج اخلاmال� Eسخة مmتخابيةmملة اال.  
  .مشسيان واحدة منهما يف GFلها ا?Dلي إلعادة استخراgها)D)2ورتان  -
  ويسل= املصر� 1) مديرية التنظي= والشؤون العامة(لوالية ملفاq الرتXF على مستو� ا يت= إيداع -

يوما مE تاريخ  60اإليداع وÍب تقدæ التصرdاq بالرتFيYاC> qل  Cني تاريخ وتو<يتيوDل 
 .اال<رتاع

  الرقابة على ملفات الرتشح : ثالثا           

2 الTي يقوم بتشGيل 2الوايل  إ�أسندq مهمة دراسة ملفاq الرتXF لالmتخاباq اoلية       
بفYص  انتGلفاnلس الوالcي اللتان  باmتخا�اnلس الCلدي وال@اmية  ا?و� خاDة باmتخا� تنيخلي

cلس الشعيب الوالnلدي واCلس الشعيب الnة باDاخلا qاYيFيه=2 اليت يشرتط يمشروعية الرتU  أن
 Eوا مmوGيqاإلطارا   sUتو Bم Vل كل ا?كفاcيستيةالوساgاللو  uهvامuهuعلى أكمل  =الال}مة ملمارسة م

                                                           

 .دليل املرتYFني الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية 2 مرBg ساب>  1
Íب أن تت= دراسة ملفاq ترXF االmتخاباq يف ظل االحرتام " على  16/10الفقرة ال@اmية2 مE القاmون العضوي ر<=  164حيm iصت املادة 2

 " q القابلية لالmتخا�الصارم ?حGام هTا القاmون العضوي السيما تلك املتعلقة بالو�اc> املGوmة للملفاq واملطلوبة <اmوmيا احرتام ا?حGام املتعلقة حباال
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مر<مني ومو<عني مE طرف الوايل يت= Uيها تس|يل WيB س|لني  =وgه كما يو�B حتت تصرUه
  .املعلوماq املتصلة بتسيs العملية االmتخابية 

       vهvتuيvسُؤولuالوايل وحتت م hاختصا Eم XFص مشروعية الرتYU hة خبصوTاملتخ qون القراراGت
أيام لدراسة واØاذ ) 10(عشرة لة مه اإلدارة دة يف القاmون االmتخايب اليت متنXمB مراعاة اآلgال اoد
hا اخلصوTa اZتاريخ إيداع2 1<رارا Eم ÅVوذلك ابتدا  XFملف الرت.  

أيام مE ) 3(<ابال للطعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا خالل �ال�ة  يGون <رار الرUض      
Yت يومني Uقj 2 وهو <د من 97/07مE ا?مر  3الفقرة  86تاريخ تCليغ القرار بينما ½د املادة 

  .2دليل على إعطاU VرDة أطول للمعنيني <صد متGينه= مE رBU دعو� أمام اGoمة اإلدارية
أيام مE تاريخ رUض )  5(ة املختصة إ<ليميا يف الطعE خالل Ýس احملكمة اإلداريةتفصل 

 Eدو ?ول وهلة أن املشرع  الطعCو<د ي Eال الطعGFأ Eل مGF ابل ?ي> sI مةGoا =Gون حGوي
أيام مE تCليغ القرار إن هTا ا?gل يتناىف مB ما هو مقرر  3اجلزاcري يفرä رBU دعو� إللÂاV خالل 

ضاcي أFهر للطعE الق 4مE <اmون اإلgراVاq املدmية واإلدارية 2 واليت حددq مدة  829يف املادة 
  .�د القراراq اإلدارية

هTا اخلرو� على القواعد العامة له ما ي�ره وله أسCابه املو�وعية Uال يعقل تطCي> ا?gل  sI أنّ       
أFهر وا?مر يتعل> باmتخاباw qلية  )4(العام اoدد يف <اmون اإلgراVاq املدmية واإلدارية أال وهو

م الرcاسي املتضمE إستدعاV هيئة الناخCني وينÂCي أن تGون يف حدد رcيس اجلمهورية تارخيها يف املرسو 
  ددة Æا ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖدولة2مث إن هناt محلة اmتخابية UرتZا ÖÖÖÖwل أgزاV ومناط> إ<لي= الÖÖÖÖد على مستو� كÖÖÖÖيوم واح

  
                                                           

أيام كاملة )  10(يCلغ هTا القرار حتت طاcلة الCطالن خالل عشرة '' على  16/10عضوي ر<= ال@اmية مE القاmون الالفقرة  78حيm iصت املادة  1
XFبالرت Xتاريخ إيداع التصري Eم Vابتدا "  

  2 وكان أUضل لو<jC� B النصواسطة wضر <ضاcي أو بوسيلة أخر�sI أن النص املTكور مل dدد بد<ة وو�و� GFل التCليغ إما إذا يت= بال�يد آو ب 2
2 السيما وان عدد اoضريE القضاcيني يف كل الوالياq <د يد �ابj عمومي هو اoضر القضاcيمنعا ?ي تعسف مE هTا اجلاmب بفرä التCليغ على 

 نا}عاq اإلدارية2 املرBg يف املعمار بوضياف2 ملزيد مE املعلوماq راBg - وسيلة ا}داد يف اآلوmة ا?خsة Æا EGp اجلهاq اإلدارية مE الل|وTb Vه ال
 .h 2260  22013 الطCعة ا?و� 2 دار اجلسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر2  )القس= ال@ا{(
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  .1يفرä الCت يف مصs الدعوة االmتخابية املتعلقة بالرتXF يف أgال <صsة 
  حقوق والتزامات املرتشح : املطلب الثاين           

وهTا  2ليه �موعة مE االلتزاماUqرä عمنX املشرع اجلزاcري �موعة مE اHقوق للمرتXF كما       
  .ما سنتطرق إليه مE خالل هTا املطلب 

 احلقوق : أوال           

       qاgواإليديولو qهاgون على تعت� حقوق مشرتكة وعامة بني �تلف التوmالسياسية وأ<ر القا
 .أ�ناV استعماbا ) املرتYFني(وgو� املساواة بني املتناUسني 

  :احلق يف التجمعات و املهرجانات االنتخابية  -/1

اإلgراVاq اليت Øضb Bا االgتماعاq نفس الطرق و لت|معاq واملهرgاmاq االmتخابية لØضB ا      
 179املادة  حسب والتظاهراq العمومية <اmون االgتماعاqواملظاهراq العمومية يف إطار أحGام 

  .16/10ي املتعل> بنظام االmتخاباq ر<= مE القاmون العضو 
املتعل> باالgتماعاq واملظاهراq  1989-12- 31املؤرخ يف  28-89واملالحÌ أن القاmون       

املتعل> باالgتماعاq  1991-12-02املؤرخ يف  19-91العمومية املعدل واملتم= بالقاmون 
 qتماع العمومي واملظاهراgعرف االU العمومية qتماع العمومي واملظاهراgرق بني االU ه : <دmب�

ينظ= خار� طري> العمومي يف مGان مÂل> يسهل لعموم الناس  بينه=eمB مؤ<ت ?Fخاh متف> 
  .التYاق به <صد تCادل ا?GUار أو الدUاع عE مصاحل مشرتكة 

eمعاq أFخاh وبصورة عامة   املظاهراq العمومية ب�~ا مواكب واستعرا�اq أوبينما اعت�
 BيW ري على الطري> العموميe اليت qالتظاهرا.  

 Åون كالmالقا Bولقد أخض  Xالتصري qاVراgالعمومية إل qالعمومية واملظاهرا qتماعاgاال Eم
  .املسC> الTي خيتلف يف كلتا اHالتني بسCب اختالف طCيعة كل منهما 

                                                           

1  h 2 <ساب Bgاإلدارية 2 مر qيف املنا}عا Bg261-260عمار بو�ياف 2 املر . 
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أن املالحظة أن اH> يف الت|معاq واملهرgاmاq ال يتميز بالليوmة اليت تتماFى وتنس|= مB  إالّ       
اية السياسية Uتتدخل اإلدارة لتت|او} اHياد املفرتä به االmدUاع واHماس الTي يصYب عادة الدع

 qتماعاgه االTأن ه iال حيnا اTدا يف هg رية اإلدارة واسعةYU فاظ على النظام العامHحب|ة ا
<Cلرتخيص مس BضØ1  اعوذلكCالتالية  ب]ت qاخلطوا:  

2 مGان ماع العموميوهي اbدف مE االgت 04التصريW Xلة مE الCياmاq حددZا املادة dمل 
اbيئة املقضية به عند  2 عدد ا?Fخاh املقرر حضوره= 2ليوم وساعة الTي عقد Uيها2 مدتهإgراcه 2 ا
Vاال<تضا Xا التصريTه B>يه= اإل<امة يف الوالية اليت يعقد يف  �ال×2 على أن يوU يشرتط hخاFأ

  .الوطنية و املدmية  ه=إ<ليمها االgتماعي باإل�اUة إ� �رورة متتعه= حبقو<
  .2ويت= بتصريX االgتماع �ال�ة أيام كاملة على ا?<ل <Cل تاريخ اmعقاده 

  .يل بالنسCة للCلدياq مقر الوالية االو  -
  .يل بالنسCة للCلدياq والية اجلزاcر العاDمة االو  -
  .يل أو مE يفو�ه بالنسCة للCلدياq ا?خر� االو  -

يTكر Uيه أمساV املنظمني وألقاa= وعناوينه= وكTلك ر<= بطا<ة التعريف  تسل= الوالية وDل
 hخاF?تماع وعدد اgاال Eدف مbة إ� اUهة 2 باإل�اg Eه مmاGل ومDالوطنية وتاريخ تسلي= الو

على أن يستظهر  يعقد Uيها ومدته مg Eهة أخر� املرتقب حضوره= Uيه ومGاmة وتاريخ و ساعة اليت
لوDل للسلطة عندما تطلب منه= ذلك وب]تCاع هTه اإلgراVاU q]ن <درة السلطة املنظمون هTا ا

يشGل عاcقا أمام اHملة  الشيV الTي <د التنفيTية ها اإلدارية على رUض ترخيص bا Æوgب سلطت
االmتخابية أو منفTا للتمييز بني �تلف املرتYFني ÆنX الرتخيص للCعض ومنعه للCعض اآلخر ?سCا� 

  .ا باملساس بالنظام العام وا?مE مE السهل ت�يرهخفية 

                                                           

نشر للملعية  النظام االmتخايب اجلزاcري2 الطCعة ا?و�2 دار ا?عCد املؤمE عCد الوها� 2 النظام االmتخايب يف اجلزاcر مقاربة حول املشاركة السياسية يف 1
  . h 2147  2011والتو}يB 2 اجلزاcر2 

  .املتعل> باالgتماعاq واملظاهراq 2 الساب> اإلFارة إليه  19-91مE القاmون  05املادة   2
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تو}يB املناsF واملراسالq االmتخابية دون أن dدد 1 29-12أبا� املرسوم التنفيTي ر<= ولقد       
التفاDيل املتعلقة aا سواV مE حيi ح|مها GF 2لها أو wتواها أو حß اآلgال الواgب احرتامها 
ÆناسCة إرساbا إ� الناخCني على خالف ما هو وارد يف القاmون الفرmسي الTي يضمE وDول هTه 

 La commissionهمة إرساbا إ� جلنة خاDة تسمى بل|نة الدعاية املراسالq إ� الناخCني ب]سناد م

de la propagande   qواملراسال sFة إ� ذلك ر<ابة مد� مطابقة تلك املناUاليت تتو� باإل�ا
 .2للمواDفاq اليت حددها القاmون االmتخايب

  :متويل نفقات احلملة احلق يف  -/2

العضوي املتعل> باالmتخاباq ½د أ~ا حددq مصادر متويل مE القاmون  203بالرgوع للمادة       
 Eتملة مw ا مساعدةsوأخ XFسامهة ا?حزا� السياسية 2 مداخيل املرتÆ تخابية وذلكmملة االHا

إذا كان املشرع <د حدد  اoدد لنفقاq اHملة االmتخابية و<د اFرتط املشرع عدم eاو} السقف الدولة
m[Uه أIفل ذلك بالنسCة  4والتشريعية  m3تخابية يف االmتخاباq الرcاسية سقف mفقاq اHملة اال

بالرI= مE أن النفقاq االmتخابية تGتسي أمهية خاDة <د تGون أك@ر خطورة يف . لالmتخاباq اoلية 
 الفراغ القاmو{ ال يقيد املرتYFني لالmتخاباq اoلية يف الل|وV إ� مصادر متويل خاDةUهTا املستو� 

مقابل التواطؤ يف حالة الفو} يف االmتخاباq ب]عطاVه امتيا}اq خاDة لتلCية حاgياq الCلدية أو 
للمتعاملني اال<تصادية واملقاولني الTيE يضعون ك@s مE ) عقود التوريد و Dفقاq ا?ÂFال(الوالية 

  .5ا?موال يف يد املرتXF أو اHز� خالل اHملة االmتخابية الوالcية أو الCلدية
  
  

                                                           

� ر ر<=  U2012يفري  06املؤرخ يف   1 2 qياYFهار الرتFإ qيفياGدد لoيفري  15املؤرخة يف  208 اU2012 .  
  149املؤمE عCدالوها� 2 مرBg ساب> h 2  عCد  2
  .الساب> اإلFارة إليه  22 املتعل> باالmتخا� 16/10مE القاmون العضوي ر<=  192املادة   3
  .2 املTكور أعاله  16/10مE القاmون العضوي ر<=  194املادة   4
5   h 2<ساب Bgد الوها� 2مرCع Eد املؤمC158ع .  
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  :الوسائل السمعية والبصرية  يف عايةحق الد -/3

 g20121اmفي  12املؤرخ يف املتعل> باإلعالم  05-12 ر<= بالرgوع للقاmون العضوي      
mاملادة ال@ا Eيف إحسب الفقرة التاسعة م <Hا E2عالم كامل ومو�وعيية اليت تعطي املواط  sتسخ Ë
عاية االmتخابية بÂية متGني الناخب مE تشGيل <ناعاq متEG مE الوساcل السمعية الCصرية لÂرä الد

وإتاحة الفرDة للمرتXF ليقوم بالت��s على إرادة 2 االختيار أ�ناA Vارسة حقه يف التصويت مg Eهة 
gهة أالناخب لتوg Eه مHخر�يهها إ� التصويت لصا .  

) 191(على Iرار املادة  16/10مE القاmون العضوي ) 178(ويف هTا الصدد كرست املادة       
Eون  مmون  126واملادة  07-97ا?مر و  12/10القاmالقا Eل  13-89مcح> استعمال وسا

 Eني اليت تعت� مYFتخابية وأ<رن <اعدة املساواة بني املرتmملة االHصرية خالل اCاإلعالم السمعية وال
كو~ا مE أ<و� وأخطر الوساcل الدعاcية ر إ�  العملية االmتخابية بالنظ ةمسالالضماmاq اجلوهرية ل

 qتخاباmة لالCا بالنسTني بالتساوي وهYFإعالمية للمرت qرتاU صيصØ =يت iعلى اإلطالق حي
 EيTني الYFعا لعدد املرتCصص املمنوحة تHا اbون خالGالتشريعية اليت ت qتخاباmاسية دون االcالر

حزا� <د يGون bا تواgد أك� يف بعض يرYFه= كل حز� أو �موعة أحزا� ذلك أن بعض ا?
الدواcر االmتخابية مقارmة ب�حزا� أخر� Aا يعطي أUضلية لتلك اليت تتمتB حبضور واسB يف الساحة 

االmتخاباq اoلية أما الدعاية يف 2 2السياسية وهو ما gعل حصص بعض ا?حزا� أك@ر مsI Eها 
 �لس والcي �48لس بلدي و  U1541سة على للعدد الضخ= للقواc= االmتخابية املتناوmظرا 

عالمية يف اجلزاcر Aا يؤ�ر سلCا على اإل املؤسسةسCب �عف ب وبالتايل Dعوبة �Cطها مg Eهة 
لGل املرتYFني وأن هTه الدعاية االmتخابية IالCا توكل لألحزا� السياسية  �jC موا<يت دعاية

  . 3عوä املرتYFني

                                                           

  2012- 01-15املؤرخة يف  2� ر ر<=  1
2  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg140 .  
الTي dدد Fروط إmتا� بر�ة وبi املؤسساq العمومية للتلفزيون واإلذاعة Hصص  1997سCتم�  23املؤرخ يف  351-97املرسوم التنفيTي  3

  . 1997سCتم�  24الصادرة بتاريخ  262 � ر ر<=  1997اكتوبر  23باHملة االmتخابية ليوم  التعsC املCاFر اخلاDة
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  :  )الرتشيحات ( الالصقات عليق وإشهار تاحلق يف  -/4

اoدد لGيفياq إFهار  16/10ي و مE القاmون العض 177الفقرة ا?خsة مE املادة  أحالت      
qاYيFا ويتعل> ا?مر   2الرتbهار ا?خر� اليت مل يتناوFاإل qعلى تنظي= مس�لة تعديد طرق وكيفيا

  :و�عها وعدد ا?ماكE اخلاDة aا ب]Fهار الرتFيYاq وتعلي> امللصقاq والالUتاq وUرتة 
  :فرتة تعليق الالصقات  - /أ

اoدد لGيفياq إFهار الرتFيYاq  29-12مE املرسوم التنفيTي ر<=  03بالرgوع مE املادة       
 <Cل تاريخ اال<رتاع إ� Iايةيوم  U25]ن عملية التعلي> تCدأ مB اmطالق اHملة االmتخابية 2 أي <Cل 

أيام سابقة على يوم اال<رتاع ويGون التعلي> ~ارا CÆادرة املرتYFني مE الساعة السابعة  )3( �ال�ة
شر إ� اللÂة مل ي املرسوم التنفيTي املTكور أعاله CDاحا حß الساعة ال@امنة مساV لإلFارة U]ن

qواملعلقا qرير امللصقاYاملستعملة لت.  
  :تقسيم األماكن  -/ب

يف Iضون مثاmية أيام اليت تسC> تاريخ اUتتا� اHملة االmتخابية بتعيني  تقوم مصاحل الCلدية      
 ÅVبنا XFل مرتGاملخصصة ل B>واملوا Eة  اا?ماكC>ية ملراcطرف الل|نة الوال Eدد مoا Bعلى تو}ي

 Bم qتخاباmام املادة الاالGفس املرسوم  06تقيد ب�حm Eصاف واملساواة مmاليت تستلزم اإل.   
فل مس�لة اoدد كيفية إFهار الرتFيYاq أٌ< 29-12ولإلFارة U]ن املرسوم التنفيTي ر<=       

) mظرا الختالف طCيعة الريف عE املدينة(استعمال النوادي للوسj الريفي ويستعمل النوادي العمومية 
سا على أن يتYمل املرتYFون 16Hسا و الرابعة مسا09H VوهTا ما بني الساعة التاسعة CDاحا 

مE  109و  09املسؤولية املرتتCة عE النداV اإلFهاري الTي تنظمه النوادي العمومية حسب املادتني 
  . Y1اq يرتFاملتعل> بGيفية إFهار ال 1997/03/17املؤرخ يف  72/97املرسوم التنفيTي ر<= 

  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bg2 مر q73عيسى توملو .  
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  :إقامة االحتفاالت والوالئم احلق يف  -/5

       qفالHطري> إ<امة ا Eني عCالناخ qواDون كسب أYFاول املرd اليت يسودها الود =cوالوال
واالmس|ام والتفاه= أيE يقوم املرYFون على هامã االحتفاالq على منا<شة املشGالq والتعريف 

كTلك يتواDل املرسخون وgها   2ب�ا�ه= االmتخابية ويG@ر استخدام هTا ا?سلو� يف دول اخلليج
 qلساg معه= يف Vع� �تلف املناط> والقر� واللقا =b{إ� منا qطري> الزيارا Eني عCالناخ Bه مgلو
عاcلية إلطالعه= على برا�ه= االmتخابية وإ<ناعه= aا وهنا تلعب املرأة دورها على اnالس النساcية 

  m1تخابية والتصويت لصاحل برmامج معني يف حشدهE وإ<ناعهE للمشاركة يف العملية اال
  ) :التحقيقات(استطالعات الرأي احلق يف  -/6

كل   الناخCني لتCيان وYUص مد� FعCيةويGون ذلك عE طري> تس|يل mوايا املصوتني لد�       
 Aا يؤ�ر على الرأي العام عند إطالعه على هTا التYقي> بعد 2 عرUة حظوظه يف الفو}ممرتXF وبالتايل 

استعماbا باملساواة بني  pسmشره وهنا تGمE أمهية هTه التقنية يف اHقل االmتخايب ?~ا <د 
  .املرتYFني 
 2يف �ال <اmون اإلعالم  ملس�لة كوسيلة إعالمية تCعية ت�طs هTه اا لال ½د أ�رEU Å أمهيتها وبالرI= م

pنB " اليت تنص  181أما بالرgوع إ� <اmون االmتخاباq ½د أن املشرع mظ= هTه املس�لة يف املادة 
mوايا الناخCني يف التصويت و<ياس FعCية املرتYFني <Cل ا�نتني  عmشر وبi س� اآلراV واستطال

  ."أيام بالنسCة لل|الية املقيمة باخلار� 2 مE تاريخ اال<رتاع) 5(ساعة و Ýسة ) 72(وسCعني 
 01- 12 ر<= <Cل Dدور القاmون العضوي و½د أن املشرع اجلزاcري مل ينظ= هTه الوسيلة      

<د يعود سCب ذلك إ� عدم روا� استعماbا مg Eهة وعدم تعود املتضمm Eظام االmتخاباq و 
وgود الفعلي bا الTي يتميز بالCداcية والCعد عE الهTا ال ينفي   أنّ اجلمهور عليها مg Eهة �اmية إّال 

اليت mصت على منB ) 194(القواعد العلمية وهTا ما ي�ر التفاتة املشرع إليها مE خالل املادة 
                                                           

م وق والعلو wمد بوUرطاس 2 اHمالq االmتخابية 2 دراسة مقارmة بني التشريB اجلزاcري والتشريB الفرmسي 2 أطروحة دكتوراه يف العلوم 2 كلية اHق 1
 h 2 امعة منتوري 2 <سنطينةg 2 143السياسية .  

  .2 املتعل> باإلعالم 2 الساب> اإلFارة إليه  12/05القاmون العضوي 2 ر<=  2
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ساعة مE تاريخ ) 72h(� اآلراV واستطالع mوايا الناخCني <Cل ا�نني وسCعني استعمال وسيلة س
  .1اال<رتاع وÝسة أيام بالنسCة لل|الية اجلزاcرية 

  االلتزامات  :انياث          

       qااللتزاما Eموعة م|Æ ه باملقابل أحاطهاm[U نيYFقوق للمرتHا Eموعة م� Xا أن املشرع منÆ
  .وتارة بدون عقوبة وهTا ما سنتطرق إليه يف هTه اجلزcية لتزاماq تارة تGون مقروmة بعقوبة 2 وهTه اال

  : التزامات مقرونة جبزاء يف حال خمالفتها/ 1

إن عدم القيام Taه االلتزاماq يؤدي إ� الت��s على مصدا<ية وFفاUية اHملة االmتخابية Aا 
 .q للYيلولة دون ذلكأد� باملشرع اجلزاcري إ� تو<يg BزاVا

  :استعمال اللغات األجنبية أثناء احلملة االنتخابية عدم  -أ 

pنB استعمال اللÂاq '' على  16/10مE القاmون العضوي ر<=  175ادة حيm iصت امل      
sI مو�وعي وال يتماFى مB الوا<B  هTا املنB يعت� و½د مg'' .EنCية يف اHمالq االmتخابية ا?

 BيW سية مستعملة يفmة الفرÂأن الل iوية حيÂري يتميز بالتعددية اللcاجلزا Bتمnاملعيشي ?ن ا
 XتU بÍ اTول Eار السCة كDوخا Bتمnا qئاU Eم s@رية وهي متداولة أيضا لد� كcاجلزا qاإلدارا

خابية باللÂة اليت يفهمها املواطE على أن يتYملوا تCعاq اnال أمام املرتYFني للقيام حبملته= االmت
2 إال أmه يف رأينا ½د أن هTا الطر� يعت� مو<ف إيديولوgي أك@ر منه وا<عي Uالوا<عية تفرä  2ذلك

 Eو هل يعقل بعد أك@ر م Eة الوطÂتصار للmيفه=  50اال Eر مcد يف اجلزاgاالستقالل ال يو Eسنة م
  . اللÂة العربية 

د�  800.000ألف دينار  متامنئةد� إ�  400.000ألف دينار  اربعة مئةيعا<ب بÂرامة مE و 
  Gام ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖاالك@ر لGل مE خيالف احسنواq على  ÝسمE ح> التصويت وح> الرتXF ملدة وحبرماmه 

                                                           

1  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg146 .  
2  h 2<ساب Bg2 مر q103عيسى توملو .  



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
34 

  . 1العضوي مE القاmون 176-175املادتني 
أو وسائل تابعة لشخص معنوي عام أو خاص أو مؤسسة استعمال ممتلكات االلتزام بعدم / ب

  :عمومية خالل احلملة االنتخابية 

       ÅDحر Eاملشرع م Bسيه منUني وعدم تفضيل أحده= على مناYFا منه على املساواة بني املرت
mتخابية ?ن استعمال استعمال املمتلGاq والوساcل العمومية أو حß اخلاDة لÂرä الدعاية اال

qاGسني إال إذا  املمتلUالسلطة م@ال على حسا� با<ي املتنا XFل امتيا}ا لصاحل مرGالعمومية <د يش
ي@s مس�لة املساواة يف  ?حGام القاmوmية على خالف ذلك إن استعمال املمتلGاq اخلاDةmصت ا

إمGاmياZ=  اليت <د تفصل بني املرتYFني يف اbوةالوساcل Uاmعدام <يد كهTا مm�F Eه أن يزيد يف 
  . 2املادية وتعظ= مE دور املال يف املناUسة االmتخابية

) 5(إ� Ýس سنواq ) 2(يعا<ب باCHس مE سنتني  16/10مE <اmون  215حسب املادة 
 Eرامة مÂسنيوبÝ  يت ألف دينار 50.000ألف دينارcإ� ما �د� كل مE خيالف  200.000د

  .اmون العضوي مE هTا الق 184- 183املنصوh عليها يف املادتني ا?حGام 
استعمال أماكن العبادة واإلدارات العمومية ومؤسسات الرتبية والتعليم االلتزام بعدم / ج

  :) ألغراض الدعاية السياسية(

أماكE العCادة  pنB استعمال 16/10مE القاmون العضوي  184ادة حسب mص امل      
ان mوعها أو ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖالرتبية والتعلي= والتGويE مهما كراq العمومية ومؤسساq اواملؤسساq واإلد

  .اmتماVها ?Iراä الدعاية االmتخابية ب�ي GFل مE ا?GFال 
سنواq وبÂرامة م05 ( E(Ýس  إ�) 02(يعا<ب باCHس مE سنتني 215حيm iصت املادة 

-183 املادتني د� كل مE خيالف ا?حGام املنصوh عليها يف 200.000د� إ� 50.000
  .مE هTا القاmون  184

                                                           

  .الساب> اإلFارة إليه 2 الTي مل يشر إ� هTه العقوبة  97/07 االمرعلى خالف   1
2   h 2 <ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC154ع .  
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كما أن إ<امة اHمالU qيها ) املساgد(خصوDا ر لقدوسية هTه ا?ماكE هTا اHظويعود 
  .التالميT والطال� يؤ�ر سلCا على 

  : االلتزام بعدم القيام ببعض السلوكات السلبية/ د

توgب على كل مرتXF أن pتنB عE  ي 16/10 ر<= قاmون العضويالمE  185حسب املادة       
على  ؤ�ريو كل سلوt أو مو<ف sI <اmو{ أو عمل sI مشروع أو مهني أو FاEc أو ال أخال<ي 

املشرع اجلزاcري على �رورة االلتزام بسلوt أخال<ي عايل  حرhحسE سs اHملة االmتخابية U 2قد 
أن �الفة ا?حGام والشروط وا?هداف  واحرتام كامل للقواmني والسهر على حسE سs اHملة واعت�

  .1للمرXF اليت أ<رها يعد خروgا عE االmضCاط ا?خال<ي والقاmو{
ستة أFهر وبÂرامة مE ستة  Ý6سة أيام إ�  5يعا<ب باCHس مE : على  216حيm iصت املادة 

د� أو ب]حد� هاتني العقوبتني كل مE 60.000د� إ� ستني ألف دينار  6.000آالف دينار 
  .مE هTا القاmون العضوي  185خيالف ا?حGام املTكورة يف املادة 

  :النتخابية االستعمال السيئ لرموز الدولة يف احلملة اااللتزام بعدم / هـ

  ."لةdظر االستعمال السيئ لرمو} الدو "m[Uه  16/10مE <اmون العضوي 186حسب املادة       
2 وخاË ي العل= الوطr 2 والنشيد الوطrهو وبالتايل m[Uه dظر استعمال رمو} الدولة أي FعاراZا 

 qتخاباmون العضوي لالmعار بالشعب وللشعب وإن كان القاFيف حقيقة ا?مر مل  16/10الدولة و
  .يCني ما هي رمو} الدولة 

وبÂرامة مE  يعا<ب باCHس مÝ Eس سنواq إ� عشر سنواq: على  216حيm iصت املادة 
100.000  �مE  186كل مE خيالف ا?حGام املنصوh عليها يف املادة د�   500.000 إ�د

  .هTا القاmون العضوي 
  :  احلزبيةربامج الااللتزام بالتقيد ب/ ـو

  اHملة االmتخابية يتعني على املرتYFني بعنوان  أ�ناVلى اmه ÖÖÖÖÖÖÖÖع 16/10مE <اmون  m176صت املادة 
                                                           

1   h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg154 .  
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  .ا?حزا� السياسية التقيد ب�ا�ه= اHزبية وعلى املرتYFني االحرار التقيد ب�ا�ه= االmتخابية 
وحبرماmه مE ح> د� 800.000د� ا�  400.000يعا<ب بÂرامة مE  214حسب املادة 

مE هTا  176-175التصويت 2 ح> الرتXF ملدة Ýس سنواq كل مE خيالف احGام املادتني 
  .القاmون 

  :االلتزام بعدم تلقي مساعدات أجنبية / ه

dظر على كل مرتXF ?ي اmتخاباq '' 16/10مE القاmون العضوي ر<=  191حسب املادة       
 qاCلية أن يتلقى هw لهاوطنية أوGF قدية أو عينية أو أي مسامهة أخر� مهما كانm '' ظرا آل�ارmو

 qاCbه اTالنقدية أو العينية(ه ( EهGه يصعب تmني كما أYFدأ املساواة بني املرتCاليت متس أوال م
خبلفياq وIرä الدول ا?gنCية مE منX هTه اCbاq واليت IالCا ما يGون اbدف منها سياسيا أو 

ما أن هTا اإلgراV يعد تدخال يف Fؤون الداخلية للدولة Uيمس بسيادZا وبالتايل U]ن إخل ك... دينيا 
gأ qهاg ام مصاحل أوY>هت إ� إeا XFية املرتmع Bتخابية مmية يف العملية االCون ملنmه ب�ن القا

  . 1يعا<ب عليها
سنواq إ� Ýس ) 1(يعا<ب باCHس مE سنة  16/10مE القاmون العضوي  218حسب املادة 

)5 ( Eرامة مÂإ� 40.000دينار  ربعني الفوب �د� كل مE 200.000ألف دينار  مئتني د
    .مE هTا القاmون  191خيالف ا?حGام املTكورة يف املادة 

  :االلتزام بعدم التأثري على الناخب / ر

 نييعا<ب باCHس مE سن ''على  16/10مE القاmون العضوي  211حيm iصت املادة       
كل مE <دم د�  1.000.000 د�  إ�200.000مE وبÂرامة ) 10(سنواq  عشرإ� ) 02(

هCاm qقدا أو عينا أو وعد بنقد وكTلك كل مE وعد بوظاcف عمومية أو خاDة أو Æزايا أخر� 
<يامه= بالتصويت وكل مE حصل أو حاول  دخاDة <صد الت��s على الناخب أو عدة mاخCني عن

اV مCاFرة أو بواسطة الsÂ وكل مE محل أو حاول أن dمل mاخCا أو عدة اHصول على أDواZ= سو 
                                                           

  h 246  22004 سنة  16عقيلة خالف 2 اHماية اجلناcية للنظام االmتخايب يف اجلزاþcر 2 �لة الفGر ال�ملا{ 2 �لس ا?مة 2 العدد   1
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على كل مC> Eل أو طلب  اqع على التصويت بنفس الوساcل وتطm <Cفس العقوبmاخCني على االمتنا 
املنصوDة  ا?UعالFارt يف  أوارتGب sI أmه يعفى مE هTه العقوبة كل مE 2 دو mفس اCbاq أو الوع

القضاcية  أو اإلداريةالسلطاq  ب]بالغاملتابعة  إgراVاqعليها يف هTه املادة الTي يقوم <Cل مCاFرة 
  ''. املتابعة  إgراVاËq تCليغ السلطاq املعنية بعد مCاFرة  إذاالنصف  إ�العقوبة  وحتفaÌا2 

لضعيف ا?ك@ر عر�ة للت��s 2كما أن تعت� الطCقاq اbشة والفقsة وذاq املستو� التعليمي وال@قايف ا
qه املمارساTيؤدي إ� ك@رة ه qتخاباmظهور ما يعرف بت|ار أو مساسرة اال .  

  : الغري مقرونة جبزاء يف حالة خمالفتها اتااللتزام/ 2

مCدأ GFلي ال إن عدم Uرä عقوباq على �الفي هTه االلتزاماÍ 2 qعل مE هTا املنB �رد 
   .أ<ل وال أك@ر 

  :القيام باحلملة االنتخابية خارج الفرتة الزمنية القانونية االلتزام بعدم / أ

مهما كاmت الوسيلة وب�ي  ال EGp أيا كان" 16/10مE القاmون العضوي  174حسب املادة       
 "مE هTا القاmون العضوي 2183 أن يقوم باHملة خار� الفرتة املنصوh عليها يف املادة GFل كان

U]ن اHملة االmتخابية تنطل> بعد Dدور مرسوم دعوة اbيئة الناخCة على أن تGون اHملة االmتخابية 
أيام مE التاريخ اoدد لال<رتاع وبالتايل وgب  3يوم <Cل يوم اال<رتاع وتنتهي �ال×  25مفتوحة ملدة 

  .اليت تCدو Uرتة كاUية Tbا الÂرä  على املرتYFني االلتزام بالفرتة الزمنية اoددة يف دعايته= االmتخابية
  :استعمال طرق إشهارية جتارية لغرض الدعاية االنتخابية االلتزام بعدم / ب

حيi منB املشرع طيلة اHملة االmتخابية استعمال أي طريقة إFهارية eارية لÂرä الدعاية       
  .16/10مE القاmون العضوي 180سب املادة االmتخابية ح

وما ليس كTلك mظرا  ااملنB هTه على Iموä حول ما EGp اعتCاره eاريDيÂة تنطوي و 
لتعدد الوساcل وا?ساليب اإلFهارية املتوUرة حاليا خاDة يف Iيا� اgتهاد <ضاcي يف هTا الصدد 

b sومعاي jواب� Bلو�ÖÖÖفلها القIل اليت أcه الوساTÖÖÖونmتسم واليت اÖÖÖ اليت تنش� qاUبالفصل يف اخلال X  
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 .1خبصوh مشروعية أسلو� مE ا?ساليب اmطال<ا مE حتديد معيار مو�وعي للوDفة الت|ارية 
  :استعمال اإلشهار خارج املساحات املخصصة هلا االلتزام بعدم / ج

Øصص '' على أنu  تنص ½د أ~ا منه 182املادة حسب  16/10ضوي بالرgوع للقاmون الع      
pنB  وداخل الدواcر االmتخابية أماكE عمومية إللصاق الرتFيYاq وتو}ع مساحتها بالتساوي 

استعمال أي GFل آخر لإلFهار خار� املساحاq املخصصة Tbا الÂرä يسهر الوايل على تطCي> 
قا كما إن املشرع <د حدد أماكE إلصاق الرتYFاq حتديدا د<ي'' حGام املTكورة يف الفقرة السابقةا?

هTا مE بني املتناUسني  CÆدأ املساواة والنزاهةرأينا سابقا وبالتايل U]ن �الفة التYديد تؤدي إ� املساس 
تتعل> بالنظاUة والنظام وسالمة اoيm[U jه pنB اإللصاق العشواcي  العتCاراqومg Eهة أخر�  g 2هة

Fظر على املرتd ري ملcاطي 2 كما أن املشرع اجلزاCتخابية على واالعتmاال qامللصقا Bني و�Y
  .السياراq ووساcل النقل هTه اآللية اليت تعرف رواgا كsCا أ�ناV اHمالq االmتخابية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1   h 2<ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC153ع  
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 احملليلw اxإجراءات سري العملية االنتخابية وتنصيب : الثاين  املبحث             

عمار هناt تعريفاq متعددة للعملية االmتخابية Tmكر منها ما ذهب إليه ا?ستاذ الدكتور        

 ا�موعة اإلgراVاq وا?عمال اليت Uر�ها املشرع خالل <اmون االmتخاباq بدÅV "مE أ~ا  بوضياف
ة مE ب]عداد القواc= االmتخابية ومراgعتها إ� Iاية الفر} وإعالن النتاcج وما ت@sه هTه العملي

qمنا}عا " qاVراgه �موعة اإلmتخابية ب�mعرف العملية اال Eم tفس السياق ½د أن هناm ويف
وا?عمال القاmوmية واملادية اليت تؤدي بصورة رcيسية إ� تعيني اGHام مC> Eل أUراد الشعب وهي Taه 

أك@ر حتديدا مE الصفة ح> مE اHقوق السياسية للمواطE وتدخل يف إطار القواmني السياسية أو 
<اmون االmتخا� الTي يتGون مW Eلة <واعد Iايتها حتديد Dفة املواطE واختيار Dفة النظام 

  . 1االmتخايب املتBC 2 مث تنظي= مسار اال<رتاع
  ) السابقة  لالقرتاع(العمليات التحضريية : األول  املطلب           

مE كون اHملة االmتخابية تقوم على �موعة مE اإلgراVاq اليت bا ارتCاط و�ي> بعملية  اmطال<ا      
مE استدعاV اbيئة (التصويت وحß تتYق> اmتخاباq حرة وmزيهة Íب أن تGون العملياq التYضsية 

  .إعداد القواc= االmتخابية يف إطار تشريعي وتنظيمي ) الناخCة
 استدعاء اهليئة الناخبة: الفرع األول            

ذهCت IالCية التشريعاq االmتخابية إ� منX السلطة التنفيTية Dالحية إDدار <رار دعوة الناخCني     
لعملية االmتخابية كGل ب]gراVاZا التمهيدية بصفة خاDة ا عدادوإباعتCارها اbيئة املGلفة باإلFراف 

ب�mه تستدعى  16/10مE <اmون االmتخاباq  25 ويتعل> ا?مر برcيس اجلمهورية حيi تقضي املادة
واليت مE "اbيئة االmتخابية Æرسوم رcاسي مB مراعاة ا?حGام ا?خر� املنصوh عليها يف mفس النص 

بينها حالة الشÂور الرcاسي للماBm الداc= بسب املرä اخلطs واملزمE الTي <د يتعرä له رcيس 
  Uهنا ا?مر خيتلف إذ يقوم رcيس الدولة ب]Dدار <رار دعوة اbيئة الناخCة االستقالة  لوUاة أولاجلمهورية 

                                                           

  g 22009امعة بسGرة2 2 �لة االgتهاد القضاcي2 العÖÖÖدد السادس)املراحل االmتخابية(2 دور اإلدارة اoلية يف مرا<Cة العملية االmتخابية حسينة Fرون 1
 h125 . 
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ويGون إDدار املرسوم الرcاسي الداعي الستدعاV اbيئة الناخCة يف Iضون ا?Fهر ال@ال�ة  اليت       
يف  2 ومتدد العهدة النيابية تلقاcيا 1تسC> إgراV االmتخاباq إال يف حالة ت�gيل االmتخاباq اoلية 

2 وهي حالة حصول  20162سنة ل يدستور التعديل ال مE  110و107و104حالة تطCي> املواد 
sI 2 أmه سC>  اHر�حالة أو يف اHالة االست@ناcية يف ماBm لرcيس اجلمهورية أو وUاته أو استقالته أو 

للGYومة خار� اHاالq املشمولة يف املواد الدستورية املTكورة أعاله  إن <دمت مشروع <اmون ت�gيل 
 qتخاباmا Eقة ع@Cية املنcلدية والوالCية الCالس الشعnا qتخاباmم�  24و 2002أكتوبر  10اUوm

  :وبررq الت�gيل Æا يلي 2005
االgتماعي والدخول املدرسي واجلامعي وFهر رمضان املعظ=  اmشÂال السلطاq العمومية بالدخول

وعيد الفطر وهي كلها عوامل م�F E~ا أن تؤ�ر على حسE حتضs اال<رتاع وتعر<ل املشاركة الشعCية 
  . يف االmتخا� وهو ما Dر� به و}ير الداخلية أمام ال�ملان بÂرUتيه

بعد إخطاره مC> Eل رcيس اجلمهورية Æوgب  و<د تداول اnلس الدستوري بش�ن هTا القاmون      
 3 2007خبصوh القاmون العضوي املتعل> بت�gيل اmتخاباg2007  qويلية18 يف رسالة مؤرخة

باعتCار أmه إذا كان مD Eالحياq املشرع أن يقرر بGل سيادة ت�gيل  وأDدر اnلس الدستوري رأيه
ة مß رأ� ب�ن هنالك ظروف است@ناcية sI مالcمة اmتخاباe qديد اnالس الشعCية الCلدية والوالcي

 Bتخابية احرتاما للطابmه باملقابل مطالب بعدم متديد العهدة االm[U يةmوmا القاbاgها يف أcراgإ Bمتن
  .اإللزامي Tbه ا?خsة املستمد مE الدستور 

m ارا أن املشرعCواعتÖÖÖÖÖÖÖÖÖراحة أنD مضم صÖÖÖÖÖÖون العضويmا القاTي ون هgيتعل> بت�ÖÖÖÖ qتخاباmل ا  

                                                           

2 املؤرخة يف 52الس الشعCية الCلدية2 � ر ر<= اباq لت|ديد ا2n املتضمE ت�gيل االmتخ 11/12/1989املؤرخ يف  89/17القاmون ر<=  -  1
11/12/1989 .  
املؤرخة يف 2 52والcية 2 � ر ر<= عCية ال2 املتضمE ت�gيل االmتخاباq لت|ديد اnالس الش 11/12/1989املؤرخ يف  89/18القاmون ر<=  -   

11/12/1989. 
  :املتعل> باالmتخاباq على  16/10الفقرة ال@ال@ة مE القاmون  65حيm iصت املادة  2

  مE الدستور  sI104 -107-110 أن العهدة النيابية اجلارية متدد تلقاcيا يف حالة تطCي> التدابs املنصوh عليها يف املواد  -     
 .2184 املشار إليه عند عمار بو�يافF 2ر� <اmون الCلدية 2 مرBg ساب>h 2 2007ويلية g 23د املؤرخ يف .م.ر 01رأي ر<=  3
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الشعCية الCلدية والوالcية وأ<ر باmتهاV عهدZا االmتخابية و<لص مD Eالحيتها خالل  سلت|ديد اnال
   .مE اإلرادة الشعCية ةUرتة الت�gيل يGون <د احرتم الطابB اإللزامي للعهدة املستمد

الCلدية والوالcية مضمون القاmون واعتCارا أن الت�gيل االست@ناcي لت|ديد اnالس الشعCية 
العضوي مو�وع ا?خطار ال يتعارä مB أي حG= أو مCدأ دستوري آخر وعليه مل يس|ل اnلس 

gويلية  28املؤرخ يف  07-07الدستوري أي معار�ة للدستور وmتي|ة لTلك Dدر القاmون العضوي 
ة والوالcية املنC@قة عE اmتخاباq املتضمE ت�gيل االmتخاباq لتYديد اnالس الشعCية الCلدي 2007

  . m2005وUم�  24واالmتخاباq اجلزcية ليوم  2002أكتوبر  10
 1..........." وذلك برUضه طلب التمديد" g2007ويلية  23ر2م2د مؤرخ يف  01ر<= 

ويتيD Xدور <رار استدعاV الناخCني 2 للمواطU EرDة ملمارسة حقه السياسي سواV تعل> ا?مر       
حب> التصويت أو الرتXF وبالعودة إ� املراسي= الرcاسية املتضمنة استدعاV اbيئة الناخCة بالنسCة 

دور وخنص بالTكر تلك اليت أgريت بعد D 1989لالستYقا<اq اليت عرUتها اجلزاcر <Cل دستور 
½دها اختلفت مE حيi مضامينها مE مناسCة إ�  1980أكتوبر  25املؤرخ يف  80/08<اmون 

 24املؤرخ يف  83/739واملرسوم  1982يناير  02املؤرخ يف  82/03أخر� بداية باملرسوم 
WيB هTه املراسي= مل يشر m1988  2وUم�  29املؤرخ يف  88/237واملرسوم ر<=  1983ديسم� 
ريخ اUتتا� واختتام املراgعة االست@ناcية حيË i االكتفاV بتYديi موعد االmتخا� Uقj إذا Uيها لvتا

م@ال املرسوم 2 89/13بتلك الصادرة يف ظل النظام االmتخايب اoدد Æوgب القاmون  <ارmاهاما 
 c3ية املتضمE استدعاV سلك الناخCني لت|ديد اnالس الشعCية الCلدية والوال 90/76الرcاسي ر<= 

2 وتاريخ   g1990وان  12حيi أ~ا تتضمE تاريخ استدعاV اbيئة الناخCة والTي حددها يوم 
كما تضمE بداية اHملة   1990أUريل  12إيداع التصريX بالرتXF الTي حددها <Cل يوم اخلميس 

  . االmتخابية~اية مراgعة القواm E =cفس املرسوم على تاريخ بداية و م 24 بينما mصت املادة اواmتهاcه
                                                           

1  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 185- 184عمار بو�ياف       . 
2 h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg67 . 
 . 10ديد اÖÖÖÖnالس الشعCية الوالcية 2  � ر ر<= 2 تضمE استدعاV سلك الناخCني لت| 07/03/1990املؤرخ يف  90/76املرسوم الرcاسي ر<=  3
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 أmه وبالرgوع إ� املراسي= الرcاسية الداعية إ� استدعاV اbيئة االmتخابية يف الفرتة املمتدة مE إّال       
إ� يومنا هTا ½د أ~ا اكتفت بتYديد تاريخ اmتخاباq أعضاV اnالس الشعCية  D97/07دور ا?مر 

 =cية للقواcعة االست@ناgية واملراcلدية والوالCاسي ر<=الcتخابية م@ل املرسوم الرmواملرسوم   07/2571اال
تضمE استدعاV الناخCني لالmتخاباg qزcية مE �الس FعCية وهTا ا?خs  05/307الرcاسي ر<= 
تيزي و}و الmتخا� أعضاV اnالس V اbيئة الناخCة لوالية �اية و 2 حيi اكتفى باستدعا2بلدية ووالcية 

cلدية والوالCية الCيوم اخلميس الشع qتخاباmم� سنة  24ية وحتديد يوم االUوm2005   كما استدعى
2 اCIالو احنيف 2)بسGرة(وبلدية Fتمة ) ا?Iواط(ئة الناخCة لGل مE بلدية تاWوq املرسوم اbي

  )بومرداس( 2 بلدييت FعCة العامر والناDرية )والية الCويرة( آن منصور 2 االسنام. الصهاريج2 مسند �
إلgراV اmتخاباq اnالس الCلدية إال أن املرسوم الرcاسي املTكور   )خنشلة(2 بCار  وبلدييت عني الطويلة

ر إ� املراgعة االست@ناcية  vتخابية لأعاله مل ُيشmاال =cتفي 2 لقواGية تcاجلز qتخاباmه االTان هU وبالتايل
 .الوعاV االmتخايب بنتاcج املراgعة العادية للقواc= االmتخابية لتYديد 

  د القوائم االنتخابية ومراجعتها إعدا:  الفرع الثاين           

يعد إعداد القواc= االmتخابية ومراgعتها مE املراحل ا?ساسية يف العملية االmتخابية و ذلك ملا       
مß تواUرb  qا مE أمهية كsCة حيi أ~ا تعد أداة لتمGني ا?Uراد مA Eارسة حقه= يف االmتخا�

      .Uيه= Wلة مE الشروط الساب> اإلFارة إليها 

   :القائمة االنتخابية *    
WيB الناخCني بالCلدية مشGلة بTلك ما يسمى بالوعاV أو  Uيهاوهي عCارة عE <اcمة يس|ل       

  . 3اbيئة أو اجلس= االmتخايب 

                                                           

2 املتضمE استدعاV اbيئة االmتخابية الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية  2012أوq  31املؤرخ يف  320-12إ�اUة إ� املرسوم الرcاسي ر<=  1
 . 02/09/2012الصادرة بتاريخ  48والوالcية 2 � ر ر<= 

� ر ر<= ة nالس FعCية بلدية ووالcية 2 2 املتضمE استدعاV الناخCني الmتخاباg qزcي 25/08/2005املؤرخ يف  307-05 املرسوم الرcاسي ر<= 2
 . 225/08/2005 الصادرة بتاريخ 25

3  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw63 . 
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حتتوي على الCياmاq 2 و ترتيCا ه|اcيا ه=ؤ أمساترتب Uيها ا الو�يقة اليت حتصي الناخCني و تعرف على أ~
                                           ة أو السEG بالداcرة االmتخابية تاريخ امليالد ومGاmه ومGان اإل<امالعاcلي و تعلقة باالس= الشخصي و امل

إعداد القاcمة االmتخابية ومراgعتها السنوية حتت مرا<Cة جلنة إدارية اmتخابية تتGون  تت= عملية
 Eيس(مcر äلدي و  2 عضوية كل) <اCلس الشعيب الnيس اcر Eلدية ا?منيمCني ا�نني2 و العام للCاخm 

رية االmتخابية 2 حتفm Ìسخة مE القاcمة االmتخابية ب�ماmة الل|نة اإلدامE الCلدية يعينهما رcيس الل|نة
  .   1أماmة �jC اGoمة املختصة إ<ليميا ا تودع mسخة منها Æقر الوالية و بالCلدية كم

 اmه EGp إذا كان UتU Xرتة القواc= االmتخابية و Iلقها خالل ال@ال�ي ا?خs مE كل سنة 2 إّال و        
 Vاستدعا Eاسي يتضمcب مرسوم رgوÆ ياcعتها است@ناgإعدادها ومراbتخابية كما بينا سابقا اmيئة اال 
مE القاmون املد{ ال يعr  04إال أن Dدور هTا املرسوم يف اجلريدة الرمسية حسب أحGام املادة 

إvتuCاْع هTا  إطالع كاUة مواطr اجلمهورية عليه رI= اmه ي�خT الطابB العمومي واnرد لTلك وgب
إعالم املواطنني بتاريخ اUتتا� س الشعيب الCلدي <صد إعالmاq مE طرف رcيس اnلاملرسوم ÆناsF و 

 حيi الناحية العملية ك@sة االستعمال مEبسيطة و � هTه اإلعالmاq تعتو <فل املراgعة االست@ناcية و 
تو}يB معلوماq معينة Uهي Øتلف عE اإلعالmاq النموذgية الن الرcيس اإلداري ال و  تعمل على mشر

gهنا منوذ ävْعرuÖيق امعين ايCالتنظيمية ?~ا ال  هلتط qاmاإلعال Eتلف عØ حول مس�لة معينة كما أ~ا
باملوا}اة مB هTا الوDف U]~ا ال حتمل أي عنصر يوحي و 2 ف الت��s يف املراكز القاmوmيةتستهد

2 أي عدم إلزامية املخاطCني 2بالطCيعة اآلمرة2 ?~ا ال تتضمE توgيه أوامر معينة إ� املخاطCني aا 
بالتس|يل اإلCgاري 2 حيg iعل املشرع التس|يل إراديا Æعىن أmه يتعني على املواطE الTي تتوUر Uيه 

ورI= أن القاmون Íعل منها واCgا إCgاريا sI أن هTا الطابB  الشروط املو�وعية أن يطلب تس|يله
bوبة بعقوبة2 وYمص sI تو� أخال<ي ومد{2 ?ن �الفتهw اري ليس له سو�Cgاإل EGp ا الT

                                                           

 عندما 12/01و<د سار املشرع على ~ج القاmون الساب> ر<=  املتعل> باالmتخا�2 الساب> اإلFارة إليه2 16/10مE القاmون العضوي 15املادة  1
 .الوايل مE عضويتها وتعويضه بGل مE ا?مني العام و mاخCني ا�نني يعينهما القا�ي واستCعد

ق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر  راحبي أحسE 2 مCدأ تدر� املعايs القاmوmية يف النظام القاmو{ اجلزاcري 2 رسالة دكتوراه يف القاmون العام2 كلية اHقو  2
2006-2005 h 2619. 
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2 ولعّل وسيلة تفادي االmتخا� يف حد ذاته sI إCgاري تصور إCgار املواطنني على التس|يل إذا كان
ظاهرة عدم التس|يل هTه هو الّل|وV إ� أسلو� التس|يل التلقاcي الTي كان gاري العمل به يف 

على الوساcل للYصول  2 وال }ال معمول به يف بريطاmيا باالعتماد على كاUةU1975رmسا <Cل سنة 
والTي مm�F Eه أن يسهل التGY= يف اbيئة الناخCة مE حيi  1املعلوماq املتعلقة بالسGان 

 Eا ظاهرة االمتناع عTل عام2 وكGيها بشU تخايبmاال tالسلو Eة تطورها2 واإلطالع عUتس|يلها ومعر
ه درgة كsCة كاnتمB التصويت بشGل خاh 2 خاDة يف �تمB تCلغ mسCة ا?مية وعدم الوعي Uي

بل يف الs@G مE ا?حيان يGون عg Eهل أو  ع يف اجلزاcر <ّلما يGون إراديا اجلزاcري2 ?ن االمتنا 
  .    2عدم عل= باإلgراVاq الواgب إتCاعها Taا الش�ن

Uالفرد  يعد القيد يف القواc= االmتخابية FرطÅا ملمارسة اHقوق السياسية وليس FرطÅا الكتساaاو         
  .يتمتB حبقو<ه السياسية إذا تواUرU qيه �موعة مE الشروط اليت Fرحناها سابقÅا

2 كما أgا} للمم@لني ى القاcمة االmتخابية اليت تعنيهوأgا} املشرع لGل mاخب ح> االطالع  عل      
 Vني ا?حرار على حد سواYFواملر qتخاباmا?حزا� السياسية املشاركة يف اال Eح> االطالع املعتمدي

على القاcمة االmتخابية الCلدية بل وأخm Tسخة منها على أن يت= إرgاعها خالل العشرة أيام على 
 .   3 ا?ك@ر
لقد أgا} املشرع لGل مواطE أIفل تس|يله يف <اcمة اmتخابية ح> تقدæ تظل= إ� رcيس       

كما أgا} لGل مواطE مس|ل يف <اcمة اmتخابية ح> تقدæ طلب 2  4الل|نة اإلدارية االmتخابية 
 äرÂح> أو ل sÂخص مس|ل بF طبF äرÂتخابية لmيس الل|نة اإلدارية االcتو� ومعلل إ� رGم

                                                           

1  h 2 <ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC61ع .  
  .h 262املرm Bgفسه 2
  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون العضوي ر<=  ال@ال@ةالفقرة  22املادة  3
4 Eتخابية مmون الل|نة اإلدارية االGتت:  

-   äي املختص إ<ليميا <اcلس القضاnيس اcيسا(يعينه رcر( .  
  . )عضوا(رcيس اnلس الشعيب الCلدي   -
  . )عضوا(ا?مني العام للCلدية   -
 .2 لإلFارة Uقد Ë إسقاط دور A@ل الوايل يف هTه الل|نة وتعويضه با?مني العام للCلدية)عضوان(مE الCلدية يعنيهما رcيس الل|نة ) m)2اخCان ا�نان  -  
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مE القاmون العضوي لالmتخاباq  20و19تس|يل Fخص مÂفل مE القاcمة حسب املادتني 
ها أعاله إ� الGاتب الداc= لل|نة اإلدارية 2 وتقدم التظلماq واالحت|اgاq املشار إلي 16/10

) 10(2 يف Iضون العشرة 1االmتخابية 2 وتدون يف س|الq خاDة ير<مها ويؤFرها رcيس الل|نة 
اليت تلي املراgعة االست@ناcية ويتعني على الل|نة أن تiC يف التظلماq واالعرتا�اq اoالة إليها يف 

cيس اnلس الشعيب الCلدي تCليغ <رارها وعلى وgه اإللزام إ� أيام ليتسىن بعدها لر ) 3(خالل �ال�ة 
 .أيام كTلك ) 3(املعr با?مر وهTا خالل �ال�ة 

 إالu  يوماÅ  15ورI= <صر الفرتة الزمنية للمراgعة االست@ناcية للقواc= االmتخابية حيi ال تتعد�       
ملراgعة العادية باملقارmة مB املراgعة أن الوا<B العملي أ�Cت أن اإل<Cال على التس|يل �عيف يف ا

االست@ناcية ا?مر الTي ي@CF sهة التالعب aاته القواc= بسCب عدم إمGاmية Uرä الل|نة اإلدارية 
 Åظرm يةcعة االست@ناgاملرا Vتخابية بصورة د<يقة أ�ناmاال =cلك لر<ابتها على القواTا لقصر املدة املقررة ل

املشرع الفرmسي <د تفاد� هTا االmتقاد بنصه على أن املراgعة االست@ناcية  واملالحÌ يف هTا املقام أن
 Vطري> القضا E2تت= ع .  

االعرتاä  أيام مE تCليغ mتي|ة) 5(نة خالل الطعE القضاcي يف <رار الل| 21وأgا}q املادة       
العرتاsI ä أن املادة ا اريخ تقدæ س|يل الطعE خالل مثاmية أيام مE تويف حالة عدم التCليغ EGp ت

يقدم أمام اGoمة املختصة إ<ليميا اليت تiC حبG= يف ظرف " أFارq للعCارة التالية  3الفقرة  22
ويتضX مE خالل mص الفقرة املTكورة أعاله أن االختصاh يوكل اGoمة العادية ..." أيام  5أ<صاه 

االختصاh للمGYمة اإلدارية يف كل املنا}عاq وكان حريا باملشرع أن يسند  عوä اGoمة اإلدارية 
االmتخابية أي كاmت DورZا ومظهرها دون أي است@ناV وال أن يسند بعضها للمYاك= العادية 
UاGoمة اإلدارية وgب أن تGون هي DاحCة االختصاh العام بصدد املنا}عة االmتخابية Æا Uيها 

 مارس 06 املؤرخ يف 97/07ر مE ا?م 25ادة س|يل ويGفي لإلFارة أن املالطعون اخلاDة بالت

                                                           

 .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  216/10 مE القاmون العضوي  20املادة  1
2  h 2 <ساب Bgرون 2 مرF 126حسينة 
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لد� اجلهة القضاcية اإلدارية " ... 2 املعدل واملتم= للقاmون العضوي لالmتخاباg qاU Vيها  1997
مE  22ي@s أي لCس يف <واعد االختصاh خالUا للمادة وا�g Xلي وال Uمضمو~ا " املختصة 

  .عادي االختصاh للقا�ي ال القاmون العضوي الTي أسند 
العادي والCعض اآلخر  للقضاVضها واملالحÌ أن املشرع بع@ر <واعد املنا}عة اإلدارية �Uوكل بع      

لقضاV اإلداري وال EGp التسلي= Taا التو}يB وهTا التمييز ?mه يقوم على أسس ومعايs وعلى <واعد ل
  .  sI1 منطقية 2 مث إن املشرع تCىن mظام اال}دواgية 

 العمليات املصاحبة لالقرتاع: اينالث طلبامل           

أو ملمارسة عملية التزوير لTا ½د  2تعت� العملياq املصاحCة لال<رتاع إما أر�ية خصCة للشفاUية      
  .هTه العملياq حتديدا د<يقا تفاديا لو<وع هTه الشCهاq  حاول حتديدأن املشرع 

  :مكتب التصويت تكوين* 1

أعضاV مGتب  يعني" على  m16/10ون العضوي ر<= الفقرة ا?و� مE القا 36املادة mصت       
ويف هTا الصدد يسخر الوايل أو 2  2"... ويسخرون بقرار مE الوايلنيالتصويت وا?عضاV اإل�اUي

  وأعوان الدولة واجلماعاq اoليةني2 املوظفلدبلوماسي أو القنصلي حسب اHالةرcيس املركز ا
والقنصلية التابعة للدواcر االmتخابية املعنية بعملياq تنظي= االmتخاباq  واملم@لياq الدبلوماسية

  .أيام أ�ناU Vرتة اال<رتاع ) 5(إ� ) 3(وإgراcها خالل مدة ترتاو� مE �ال�ة 
كما EGp خالل mفس املدة وبصفة تGميلية تسخs ُمستuخدمي املؤسساq واجلمعياq العمومية   -

  .3وكTا كل Fخص مس|ل يف القاcمة االmتخابية 
   د اال<تضاsI 2=V أmه EGp عنÖÖÖÖÖÖهدية إ<التÖÖÖÖÖÖÖقر الرcيسي لCلÖÖÖÖÖاh املسخرون يف املÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖويستخدم ا?Fخ -

                                                           

1  h 2<ساب Bgاإلدارية2 مر qيف املنا}عا Bg254-253عمار بو�ياف2 املر.  
� رd 2دد Fروط تسخU2012sيفري  6املؤرخ يف  31- 12مE املرسوم التنفيTي ر<=  2املادة وهي mفس mص  2 2qتخاباm2  املستخدمني خالل اال

 .�U2012اير لسنة  15املؤرخة يف  08ر<= 
 .d 2دد Fروط تسخs املستخدمني خالل االmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  12/31تنفيTي ر<= مE املرسوم ال 3املادة  3
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  .1خل mطاق االختصاh اإل<ليمي ?ي بلدية أخر� يف الوالية mقله= إ� دا
 اcمة املستخدمني املTكورة أعاله  مE <نيوبعد تعيني أعضاV مGاتب التصويت وا?عضاV اإل�اUي -

 qلدياCر والcالوالية والدوا Eقر كل مÆ ينيUاإل�ا Vاتب التصويت وا?عضاGم Vمة أعضاcتنشر <ا
  .يوماÅ مE <فل <اcمة املرتYFني  )15(املعنية بعد Ýسة عشر 

ر يف mفس الو<ت وتسل= إ� A@لي ا?حزا� السياسية واملشاركة يف االmتخاباq وكTا املرتYFني ا?حرا
  . مقابل وDل استالم

  :األعضاء املسخرين يف مكاتب التصويت الطعن أو االعرتاض على* 2

 وا?عضاV اإل�اUيني wل اعرتاä التصويتEGp أن تGون <اcمة ا?عضاV ا?ساسيني ملGاتب       
املوالية لتاريخ ) 5(وÍب أن يقدم هTا االعرتاä كتابيا ويGون معلال <اmوmيا خالل ا?يام اخلمسة 

التعلي> والتسلي= ا?ويل Tbه القاcمة وÍب أن ي@Cت أن عضو مGتب التصويت املعÆ rو�وع 
 ä2االعرتا :  
 .أmه ليس mاخCا  •
 .مقيما على إ<لي= الوالية أmه ليس mاخCا •
• qتخاباmلال XFه مرتmأ. 
هراÅ له • vD ني أوYFة الرابعة ?حد املرتgالدر Eه <ريب مmأ. 
 .أmه يتمتB بصفة منتخب •
• qتخاباmني يف االYFه عضو يف حز� سياسي ?حد املرتmأ. 

تنشر <اcمة أعضاV مGتب التصويت وا?عضاV اإل�اUيون Æقر كل مE الوالية والداcرة والCلدية واملعنية 
يوما مE <فل <اcمة املرتYFني 2 وتسل= إ� A@لي ا?حزا� السياسية املشاركة ) 15(بعد Ýسة عشر 

                                                           

2 يتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح>  �U2012اير سنة  6املؤرخ يف  12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  1
 . �U2012اير  15املؤرخة يف  8 االعرتاف أو الطعE القضاcي بش�~= 2 � ر2 ر<=

  . 2 املTكور أعاله  12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  2
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> يف مGاتب يف االmتخاباq وكTا املرتYFني ا?حرار يف mفس الو<ت مقابل وDل استالم وتعل
  . 1التصويت يوم اال<رتاع 

  : االعرتاض -أ

E يف مGاتب التصويت wل اعرتاä الTي Íب أن يEGp أن تGون <اcمة ا?عضاV املسخر       
2 يCلغ <رار 2املوالية لتاريخ النشر و التسلي= ا?ويل Tbه القاcمة) 5(يقدم كتابيا خالل ا?يام اخلمسة 

  .3أيام ابتداV مE تاريخ إيداع االعرتاä ) 3(خالل �ال�ة  الرUض إ� ا?طراف املعنية
  :الطعن  -ب

يف حالة و  w( 2ل اعرتاä(يف حالة  <Cول االعرتاä يsÂ العضو أو أعضاV مGتب التصويت       
رUض االعرتاä مE طرف الوايل يGون <راره <ابل للطعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا خالل 

أيام كاملة ابتداV مE تاريخ تCليغ هTا القرار 2 تفصل اجلهة القضاcية اإلدارية املختصة يف ) 3(�ال�ة 
يCلغ القرار Uور Dدوره إ� أيام كاملة ابتداV مE تاريخ تس|يل الطع2E ) 5(الطعE خالل Ýسة 

 Eال الطعGFأ Eل مGF ابل ?ي> sI ون القرارGه 2 يT4ا?طراف املعنية و إ� الوايل <صد تنفي .  
  :أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت -3

تCدأ عملية أداV اليمني Uورا عند اmقضاV آgال الفصل يف الطعون باالعرتاä 2 و dدد الوايل أو       
طرف أعضاV مGاتب  مA5 E@له آgال أداV اليمني على مستو� بلدية يع� عE أداV اليمني كتابيا 

                                                           

  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10الفقرة ال@اmية مE القاmون  30املادة  1
  .2 املTكور أعاله 16/10مE القاmون العضوي ر<=  ال@ال@ةالفقرة  32املادة  2
أو / 2 املتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاä و 12/32الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  4دة املا 3

  .الطعE القضاcي بش�~=2 الساب> اإلFارة إليه
ا?حزا� السياسية وكTا املرYFني ا?حرار يف هTه  وإن مل dدد املشرع ا?طراف املعنية بتقدæ االعرتاä إال أmه يفه= �منيا منها أ~= A@لوا -

 وماq راBg حسينة Fرون2 مرBg ساب>االmتخاباq بدليل أن القاmون ألزم اإلدارة بتسلي= <واc= أعضاV مGتب التصويت Tbه ا?طراف2 ملزيد مE املعل
h153 .  

 .أعاله 2 املTكور  12/32املرسوم التنفيTي ر<= مE الفقرة اخلامسة 2  36املادة  4
 E طرف أعضاV مGاتب التصويت 2 � رd 2دد كيفياq أداV اليمني م 211/04/2012 املؤرخ يف  12/178مE املرسوم التنفيTي ر<=  4املادة  5

 . 15/04/2012املؤرخة يف  22ر<= 
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مي بكل اقسم با� العلي العظيم أن أقوم �ها: ا?عضاV اإل�اUيون حسب الشGل اآليتالتصويت و 

  .1إخالص وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية
 Vتب التصويت و ا?عضاGم Vضيها أعضاp اليمني اليت Vينيتودع استمارة أداUاإل�ا  Åاmوmا> 

يرسل الوايل  2لد� كتابة الضjC يف اGoمة املختصة إ<ليميا أو لد� املم@لية الدبلوماسية أو القنصلية 
اcية لألعضاV ا?ساسيني و اإل�اUيني للمGاتب تصويت إ� رcيس اnلس الشعيب الCلدي القاcمة النه

  .3لتعليقها Æقر الCلدية ورؤساV مراكز التصويت ورؤساV مGاتب التصويت لتعليقها يوم اال<رتاع
  تنظيم مراكز و مكاتب التصويت و سري عملها باالقرتاع -4

  4املتعل> باالmتخاباU q]ن عملية اال<رتاع 12/01العضوي ر<= مE القاmون  27طCقا للمادة       
eري يف الداcرة االmتخابية اليت EGp أن تتشGل مF Eطر بلدية أو مE بلدية أو مE عدة بلدياq أو 

ن الناخCون يو}عون بقرار مE الوايل على مGاتب ]مE <اmون االmتخاباU q 26املادة بالرgوع إ� 
ذا اgتمعت أك@ر مE مGتCني ما يعرف Æركز التصويت الTي EGp أن يGون التصويت اليت تشGل إ

  .�5ابتا أو متنقال 
ال EGp أن ُيشرuعu يف عملياq التصويت إال بتوUر العنصر الCشري أي أعضاV مGاتب التصويت  -

  .والوساcل املادية2 إ�اUة إ� الو�اc> االmتخابية
                                                           

 .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10مE القاmون العضوي ر<=  31املادة  1
 .2 املTكور أعاله 12/178مE املرسوم التنفيTي ر<=  5املادة  2
أو الطعE بش�~=2 /2 املتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاä و 12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  6املادة  3

 .الساب> اإلFارة إليه
2 املتضمE استدعاV  320 - 12عاV اbيئة الناخCة و يف هTا الصدد U]ن املرسوم الرcاسي ر<= يدوم اال<رتاع يوما واحدا و الTي udُدÃُد يف مرسوم استد 4

يوما الmتخا�  m2012وUم�  29اbيئة االmتخابية الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية 2 الساب> اإلFارة إليه2 الTي حدد يوم اخلميس 
 .اnالس اoلية املنتخCة 

- EGpو cأو يف الدا qلدياCساعة اختتامها يف بعض ال Eها بساعة مsساعة اال<رتاع بساعة أو ت�خ æو}ير الداخلية <صد تقد Eرة للوايل طلب ترخيص م
الCلدياq ب االmتخابية وتنشر <راراq الوالة مE اgل تقدæ ساعة االUتتا� اال<رتاع وت�خsها يف كل بلدية و ذلك بتعليقها يف لوحة اإلعالmاq خاDة

 .أيام على ا?ك@ر مE يوم ا<رتاع ويطلB الل|نة الوالcية Æرا<Cة االmتخاباTa qا القرار  5وذلك <Cل Ýسة 
ساعة على ا?ك@ر يف بلدياq اليت يتعTر إgراV  72وEGp للو}ير املGلف بالداخلية بطلب مE الوالة أن يرخص b= بقرار تقدæ اUتتا� اال<رتاع با�نني  -

 .اال<رتاع يف اليوم mفسه ?سCا� مادية تتصل بCعد مGاتب التصويت وتشتت السGان عملية 
 .وخاDة سGان ا?رياف واملناط> املعزولة ) حصريا(واليت تنش� لتسهيل مهمة السGان الCعديE عE مقر الCلدية  5
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  : توفر العنصر البشري  -أ

Eتب التصويت ال@ابت أو املنتقل مGون مGيت :  
  ) .1(رcيس  -
  ).m)1اcب رcيس  -
  ).1(كاتب   -
  ) .2(مساعديE ا�نني  -
2 يسخرون بقرار مE الوايل لتعويض عضو أو ) 2(ويتGون مGتب التصويت مE عضويE إ�اUيني  -

عدة أعضاV أساسيني بصفة أولية يف حالة Iياa= يوم اال<رتاع مE بني ا?عضاV اHا�ريE ومE بني 
  .1ا?عضاV اإل�اUيني حسب ترتيCه= 

- U ارةFولإل[Hيف عملية التصويت با uعuأن ُيشر EGp هm Eتب ) 2(ضور الفعلي لعضويGم Eا�نني م
  .2التصويت مE بينه= الرcيس

  :توفر الوسائل املادية  -ب

  :Íب على أعضاV مGاتب التصويت أن يت�كدوا <Cل اUتتا� اال<رتاع مE وgود الوساcل التالية
  .�تلفني) D)2ندوق Fفاف لال<رتاع يتضمE ر<ما تعريفيا و�هز بقفلني  -
  ".اmتخب"dمل عCارة mدي ) 1(خت=  -
  ".اmتخب بالوكالة"mدي dمل عCارة ) 1(خت=  -
  .طاوالq بعدد كاف  -
 .سلة مهمالq يف كل عا}ل  -
  .علCة ح� لو�B بuْصمuة الناخب و اإلFهاد على أmه اmتخب مرة واحدة -
  . مادة تشميB <فلي Dندوق اال<رتاع -

                                                           

  22واعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها 2 � ر ر<= 2 اoدد لق2012أUريل  211 املؤرخ يف  12/179مE املرسوم التنفيTي ر<=  02املادة  1
 . 2012أUريل  15املؤرخة يف 

 .2 املTكور أعاله  212/179 مE املرسوم التنفيTي ر<=  10املادة  2
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خت= mدي mسخة مصادق على . مسطرة . ؤرخ م. خت= مدادي . أ<الم .سياالq ( لوا}م املGتب  -
  ) .مطابقتها لألDل 2 مادة تلصي> أو حاFية تلصي> 

  .مصابيI Xا}ية وإن تعTر علب الشموع  -
  .ورق كربون بGمية كاUية االستنساخ wضر الفر} -
مGتب يزود كل ( ا?كياس و اخليj والشاراq الالDقة 2 أختام mدية اليت تCني mوع اال<رتاع وتارخيه  -

 qالطاوال Eة إ� عدد كاف مUعزل واحد أو عدة معا}ل 2 باإل�اÆ.( 
  الوثائق االنتخابية -ج

  .أوراق التصويت لGل <اcمة مرتYFني بعدد كاف -
  .اريف التصويت بعدد يساوي عدد الناخCني املس|لني يف <اcمة التصويتمظ -
 .أوراق عد mقاط التصويت بعدد كاف  -

  .الفر} بعدد كاف مطCوعاw qا�ر  -
<اcمة التو<يB املصادق عليها <اmوmا اليت تتضمE القاcمة االمسية للناخCني املس|لني يف مGاتب  -     

  .التصويت
  .رUة املخصصة جلمB أوراق التصويت امللÂÖÖÖÖاة وأوراق تصويت wل mزاع الوكاالq ظاال -   
  . mسخة مE <اcمة أعضاV مGتب التصويت -   
  .mسخة مE <اcمة A@لي <واc= املرYFني -   
   -  EسHالعادي و ا sاإلدارية2 و<صد الس <cشرية و املادية والو�اCل الcر الوساUة إ� توUباإل�ا

 Öب أن يزود بÍ ن مركز التصويت[U لعملية التصويت :  
  . خلية مGلفة Æرا<Cة مدخل مراكز تصويت و ا?ماكE اليت eاوره مCاFرة  -   
  .خلية مGلفة Æساعدة الناخCني وإعالمه=  -   
  . خلية مGلفة �مB النتاcج وإرساbا -   
  . خلية مGلفة باإلمداد -   
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  . ويزود رcيس مركز التصويت بوساcل مواDالU qعالة و بسيارة لالتصال  -   
بفتX  00:81بعد الت�كد مE توUر الوساcل املTكورة أعاله يقوم رcيس املGتب على الساعة 

Dندوق اال<رتاع ويشهد اHا�ريE يف مGتب التصويت أن Dندوق اال<رتاع الشفاف مقفل بقفلني 
 Åتلفني مث يسل= مفتا� أحد القفلني إ� املساعد ا?ك� سنا�  þTcباملفتا� ال@ا{ عنده ويقوم بعد Ìتفdو 

 .2 لتنطل> عملية التصويت 2بتشميB <فلي Dندوق اال<رتاع
  :أو بالوكالة  االقرتاع شخصي /5

القاعدة أن يصوq الناخب بنفسه 2 أي Fخصيا 2 ومB ذلك EGp اخلرو� عE تلك القاعدة       
  .Æ3وgب التصويت بالوكالة دعما للمشاركة يف اال<رتاع 

الفئاq اليت b <dا ) اHصر(وmظرا خلصوDية إgراV التصويت بالوكالة Uقد حدده املشرع على سCيل 
  :4االستفادة مE هTا اU <Hه= 

-  =b{يعاجلون يف منا EيTأو ال qودون باملستشفياgاملر�ى املو. 
 .ذوي العطب الsCG أو الع|ز -
-  EيTه= يف تنقل أو ال EيTوالية إ<امته= أو ال � العمال واملستخدمون الTيE يعملون خار

 .يال}مون أماكE عمله= يوم اال<رتاع
 .5الطلCة اجلامعيون الTيE يدرسون خار� واليته= ا?Dلية -
- � .املواطنون املوgودون مؤ<تا يف اخلار
دmية ومستخدمو اجلمارt الوطنية أUراد اجليã الشعيب الوطr وا?مE الوطr واHماية امل -

 . ومصاحل الس|ون واHرس الCلدي الTيE يال}مون عمله= يوم اال<رتاع

                                                           

  ). EGp) :007 تقدpها إ� الساعة  1
  .2 اoدد لقواعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها2 الساب> اإلFارة إليه12/179مE املرسوم التنفيTي ر<=  11املادة  2
  .تاريخ اال<رتاعإعداد الوكالة حتدد مدة حترير الوكاالq خالل اخلمسة عشر يوما املوالية لتاريخ استدعاV هيئة الناخCني وتنتهي �ال�ة أيام كاملة <Cل  3
  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10مE القاmون العضوي ر<=  32املادة  4
  .2 املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 97/07مE ا?مر  62يف املادة املشرع على هTه اHالة نص مل ي ولالFارة 5
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  :شروط صحة الوكالة* 

 Öتها تتعل> بYن املشرع <يدها بشروط لص[U ي للوكالةcاالست@نا Bظرا للطابm:  
ال يGون حاcزا على  أن) mاخCا(يشرتط يف الوكيل أن يGون متمتعا حبقو<ه االmتخابية  :الوكيل  -

  . 1 أك@ر مE وكالة واحدة
  :حترير الوكالة -

حترر بعقد أمام رcيس الل|نة اإلدارية االmتخابية الوكاالq الصادرة عE ا?Fخاh املقيمني  -
 EيTوالية إ<امته= أو ال �بالرتا� الوطr 2 وهTا بالنسCة للعمال واملستخدمني الTيE يعملون خار

 EيTعمله= يو ه= يف تنقل أو ال Eيال}مون أماك =cاتب الداGتخابية للم اال<رتاع 2 يعد الmنة اال|
اإلدارية وكاالq تصويت الناخCني املر�ى الTيE يعاجلون يف منا}b= وذوي العطب الsCG أو 
الع|زة 2 وينتقل الGاتب لإلFهاد بناÅV على طلب ا?Fخاh الTيE يتعTر عليه= التنقل بسCب 

  .مرä أو عاهة
  .الوكاالq الصادرة عE ا?Fخاh املر�ى يف املستشفياq تعد  -
أما أUراد اجليã الوطr الشعيب وا?مE الوطr واHماية املدmية ومستخدموا اجلمارt الوطنية  -

ومصاحل الس|ون واHرس الCلدي الTيE يزاولون عمله= يوم اال<رتاع UتYرر الوكالة أمام <اcد 
  .2ار� الرتا� الوطU rتYرر الوكالة أمام املصاحل القنصلية2 أما ا?Fخاh املوgوديE خالوحدة

حترر الوكالة بدون مصاريف 2 وعلى املوكل إ�Cاq هويته وال يشرتط حضور الوكيل عند إعداد  
 EGpله 2 وg? ةHاD ونGني كل وكالة الدور أي تCل دور يف اال<رتاع وتGالوكالة  تعد وكالة واحدة ل

  .واحدإعداد الوكالتني يف آن 

                                                           

d 2دد GFل وFروط إعداد الوكالة للتصويت يف االmتخا�   �U2012اير  06 2 املؤرخ يف 30-12مE املرسوم التنفيTي ر<=  8الفقرة  11املادة  1
  . �U2012اير  15املؤرخة يف  8� ر ر<= 

2  qفاD Eفة مD تسبGه يmخصيا أي أF تخا�mارسة حقه يف االA Eا� اليت متنعه مCت ا?سC@ه ب�ي عنصر يCب على املوكل أن يدع= طلÍ
  30-12مE املرسوم  2املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 2 وكTلك املادة  16/10مE القاmون ر<=  54ة الفئاq املنصوh عليها يف املاد

  .dدد GFل وFروط إعداد الوكالة للتصويت يف االmتخا� 2 الساب> اإلFارة إليه 
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تس|ل الوكالة على دUرت مفتو� Tbا الÂرä مر<= ومؤFر عليه مC> Eل رcيس الل|نة اإلدارية 
  .1االmتخابية أو رcيس املركز القنصلي أو <اcد الوحدة أو مدير مستشفى حسب اHالة

Íب أن يCني يف مطCوع الوكالة على اخلصوh لقب واس= كل مE املوكل والوكيل وتاريخ ومGان  
 Vتب تصويتهما إمضاGتخابية ومmمة االcما وعنوا~ما ومهنتهما ور<= تس|يلهما يف القاZوالد

  .2املوكل
  :كيفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة

2 يو<B الوكيل بعد مشاركته يف ح> التصويت الشخصي@ل يشارt الوكيل يف اال<رتاع م@له م      
حتفÌ الوكالة املدموIة باخلت= الندي  2إgراV عملياq التصويت يف <اcمة التو<يC> Bالة اس= املوكل

Dوq "تدمغ بطا<ة الناخب املوكل خبت= mدي dمل عCارة  2)الفر}(�مE الو�اc> امللYقة باoضر 
  ".بالوكالة

Âل موكل أن يلGو} لÍل التصويتوC> 3ي وكالته يف أي و<ت.  
  .كما Íو} أن يصوq بنفسه إذا تقدم إ� مGتب التصويت <Cل <يام الوكيل Æا أسند إليه

  .4عند وUاة املوكل أو حرماmه مE حقو<ه املدmية أو السياسية تلÂى الوكالة بقوة القاmون
cالتصويت بالوكالة يعد است@نا Eم =Iه بالرmارة إ� أFدر اإلeو وm89/13ن ر<= يا إال أن القا 

qتخاباmاملتعل> باال qالتسهيال Eم s@Gيف  ستطاعا2 <د أ<ر ال Vها سواCاملشرع أن يتفادها ويت|ن
املتعلقني باالmتخا� حيi كان يسمX للرgال أن  12/01أو القاmون العضوي  97/07القاmون 

يصوتوا بالوكالة باس= النساV 2 بل أك@ر مE ذلك كان الزو� والزوgة يعفيان مE إgراV التوكيل متاما 
  ري> تقدæ الدUرت ÖÖÖان اآلخر Æ|رد إ�Cاq الرابطة الزوgية عE طوq مÖÖÖÖÖÖÖGدمها أن يصÖÖÖÖÖÖÖي أحÖÖÖÖÖÖحيi يGف

  

                                                           

  .ة إليهالساب> اإلFار  22 املتعل> باالmتخاباq 16/10مE القاmون ر<=  22 الفقرة  57املادة  1
  .اد الوكالة للتصويت يف االmتخا�d 2دد GFل وFروط إعد 30-12مE املرسوم  5املادة  2
   .املTكور اعاله2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  60املادة  3
  .املTكور اعاله2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  61املادة  4
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  .1العاcلي باإل�اUة إ� بطا<تيهما االmتخابيتني 
أي توsU  2  2وÍب أن يت= التصويت يف ظروف تسودها الطم�mينة خالية مE اإلكراه والتهديد      

مل سالحا ظاهرا أو �فيا مE منB املشرع على كل Fخص d: كل الظروف اHسنة ويف هTا املقام 
  .دخول <اعاq اال<رتاع باست@ناV أعوان القوة العمومية املسخريE <اmوmا

والنظام العام أ�ناV 2 3فÌ ا?مH Eالقوة العمومية املسخريE خصيصا  وباست@ناV حضور أعوان       
 .سs اال<رتاع 2 ال يقCل حبضور أي Fخص آخر �وار مراكز التصويت 

2 ويف لعملياq التصويتت طرد أي Fخص خيل بالسs العادي وEGp لرcيس مGتب التصوي       
هTه اHالة dرر wضر بTلك يلYÆ <Yضر الفر} إذا مل يست|ب الشخص يسخر رcيس املGتب 

qتخاباmالعادي لال sا الشخص املخل بالسT4أعوان القوة العمومية لطرد ه. 
التمديد (يف حالة ت�خs ساعة اختتامها  ا إالu ة السابعة مساÅV وخيتت= اال<رتاع على الساع       

  ).االست@ناcي
  عملية الفرز  -6

تعت� عملية الفر} أه= عملية يف اال<رتاع 2 حيi يعت� ا?ر�ية اخلصCة ملمارسة عملية التزوير  
  :حيi لTا ½د أن املشرع حددها بقيود وإgراVاq خاDة تفاديا لو<وعه

Vأعضا BيW B>ور اختتام اال<رتاع يوU qمة التو<يعاcتب التصويت <اGم.  
التصويت على يد Uار}يE خيتارون مE  5يت= الفر} علنا دون اmقطاع وÍري الفر} داخل مGتب   

  بني الناخCني املس|لني يف القاcمة االmتخابية EGp 2 أن يشارt كل أعضاV مGتب التصويت يف الفر} 

                                                           

1  h 2 <ساب Bg2 مر q112عيسى توملو.  
 ة دكتوراه دولة يف القاmون العاممزيا{ Uريدة 2 اnالس الشعCية اoلية يف ظل النظام التعددية السياسية يف التشريB اجلزاcري 2 حبi مقدم لنيل Fهاد 2

  .h 2154   2005/2006كلية اHقوق g 2امعة منتوري <سنطينة 2 
  .تخاباqاملتعل> باالm 2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  40املادة  3
  . املتعل> باالmتخاباq 2  16/10مE القاmون العضوي ر<= الفقرة ال@اmية 2  39املادة  4
 .2اoدد لقواعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها2 الساب> اإلFارة إليه179-12الفقرة ا?و� مE املرسوم19املادة  5
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 Eود عدد كاف مgيف حالة عدم وE1الفار}ي .  
أما مGاتب التصويت املتنقلة تلتY> ب�حد مراكز التصويت يف الداcرة االmتخابية إلgراV عملية       

الفر} 2 وÍب أن تGون wدودة و <اcمة على م�راq وأسس مو�وعية ?~ا <د تشGل �اال لتوgيه 
وÍب أن يGون الفر} متواDال 2 أي m2 2تي|ة اال<رتاع والت��s عليها 2 إذا مل حتÌ بالضماmاq الGاUية 

  . بدون اmقطاع إ� Iاية اmتهاcه متاما 2 مهما طالت املدة
2 حß شGل يسمX للناخCني بالطواف حوbاÍب أن ترتب الطاوالq اليت Íري Uو<ها الفر} ب      

عملية وA@لي ا?حزا� وأعضاV مGاتب التصويت الTيE مل يشاركوا يف ) الناخCني(تسمX للمواطنني 
  .الفر} باإلطالع الGايف على سs العملية االmتخابية 

عند اmتهاV عملية عد النقاط يسل= الفار}ون لرcيس مGتب التصويت أوراق عد النقاط املو<عة 
  . 3مE طرUه= 2 ويف mفس الو<ت أوراق التصويت اليت يشك يف YDتها أو mا}ع الناخCون يف YDتها 

  :إعالن النتائج -7

  :إعالن النتاcج بعدة مراحلpر       

  ور ÖÖÖÖÖتو<يعه= وحبض لÖÖر wضر لنتاcج الفر} حب� ال Ypى 2 وdمÖÖÖÖÖÖÖوم أعضاV مGتب التصويت بتYريÖÖÖÖÖÖÖÖيق

                                                           

  .2 املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون  49املادة  1
2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw69.  
  : املتعل> باالmتخاباq على  16/10مE القاmون العضوي ر<=  52حيm iصت املادة  3
  :ال تعت� ا?وراق امللÂاة أDواq مع� عنها أ�ناV الفر} وتعت� أورا<ا ملÂاة" 

 .ر<ة أو الور<ة مE دون ظرفالظرف اnرد مE الو  -1
 .عدة أوراق يف ظرف واحد  -2
 .الظرف أو الور<ة اليت حتمل أية عالمة أو ا?وراق املشوهة أو املمز<ة  -3
ا?وراق املشطوبة كليا أو gزcيا إال عندما تقضي طريقة اال<رتاع هTا الشGل 2 ويف اHدود املضCوطة حسب  اإلgراVاq املنصوh عليها يف  -4

 .القاmون العضوي مE  32املادة 
 ."ا?وراق أو ا?ظرUة sI النظامية  -5

<د Dر� القضاV االmتخايب الفرmسي ب�~ا ال تعت� مC> Eيل ا?وراق الواgب إلÂاcها 2 لEG ا?وراق املنGمشة أو امل@نية2  وال ب�س أن mشs أن -       
ت اعت�q اGoمة اإلدارية يب ليمو� الفرmسية يف أحد wاكمها 2 ب�ن ذلك dرم Uيما خيص إتالف ا?وراق الCاطلة املتنا}ع Uيها مE طرف مGتب التصوي

 .ة القا�ي مE إمGاmية الت�كد مE كون ا?وراق باطلة حقا أو ال2 وبالتايل pس بسالمة اال<رتاع Uيتعني التصريX بCطالن العملية االmتخابي
-T.A Limoge , 15 juin 2002 , GAZ , pal, p1866  املشار h2<ساب Bgاطمة2مرU سنوسي E212إليه عند ب  
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<Uني 2 مرCله=  الناخ@A ني أوYFني أو املرCالناخ qوحتفظا qالحظاÆ1 .  

يصر� رcيس املGتب علنا بالنتي|ة Uور حترير wضر الفر} يف مGتب التصويت ويقوم بتعلي> wضر  
  .2الفر} يف <اعة التصويت 

سل= رcيس مGتب التصويت Uور إعالن النتاcج mسخة مw Eضر الفر} إ� كل A@ل مؤهل ي
ة على WيD BفYاZ= <اmوmا لقواc= املرتYFني 2 مقابل وDل استالم 2 وÍب أن تدمغ هTه النسخ

  .3خبت= mدي dمل عCارة mسخة مصادق على مطابقتها
يقوم رؤساV مGاتب التصويت بتسلي= mسخة أDلية مw Eضر الفر} إ� رcيس الل|نة الCلدية 

qتخاباmة االC>2  4ملرا {ضر الفرYÆ قةUاملالح> املر Bل استالم وتو�D2 مقابل و }وmله القا@A أو
2 مث حترر الل|نة االmتخابية الCلدية wضر اإلحصاV االmتخايب |نة الCلديةحتت تصرف رcيس الل

 qتخاباmون االmقا لقاC2 وتو}ع املقاعد ط qواDحسب املواد(لأل E69إ�  66 م .(  
 %)7(توزيع املقاعد وقاعدة املعامل االنتخايب  -8

بعد مرحلة رDد ا?Dواq وإعالن النتاcج تCدأ بعد ذلك عملية تو}يB املقاعد على القواc= طCقا       
  .wددة كما سنCني أدmاه  5?سس Uنية و <اmوmية

  :توزيع املقاعد  -أ

  :U]ن تو}يB املقاعد يGون كاآليت  16/10ر<=  مE <اmون االmتخاباq 66املادة  حسب

                                                           

  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون العضوي  51املادة  1
  .2 املتعل> باالmتخاباq  216/10 مE القاmون  4الفقرة  51املادة  2
  .2 املتعل> باالmتخاباq 216/10 مE القاmون  5الفقرة  51املادة  3
4  Eلدية مCتخابية الmتت�لف الل|نة اال:  

-  äيسا(<اcر(  
 وmاcب رcيس -
 .لرابعةمساعديE ا�نني يعينه= الوايل مE بني mاخيب الCلدية 2 ماعدا املرتYFني واملنتمني إ� أحزاa= وأولياcه= وأDهاره= إ� Iاية الدرgة ا -
 .Æقر الوالية والCلدياq املعنية يعل> القرار املتضمE تعيني أعضاV الل|نة االmتخابية الCلدية Uورا -
يتعني على رcيس مGتب التصويت عند اختتام اال<رتاع أن dفÌ أوراق التصويت يف كيس مشمB ومعرف Æلصقة حتمل تسمية مركز  -

  .   يشمB أيضا مE <فليه أنالتصويت ور<= مGتب التصويت ويو�B هTا الGيس داخل Dندوق اال<رتاع املناسب الTي Íب 
  .  688الCا} 2 مرBg ساب> h 2  داود  5
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ناسب حسب عدد ا?Dواq اليت حتصلت ÂFلها بني القواc= بالتتو}ع املقاعد املطلو� "
وهTا خبالف النمj الTي كان معتمدا يف <اmون  "عليها كل <اcمة مB تطCي> <اعدة الCا<ي ا?<و�

 qتخاباmت املادة  89/13االmكا iية " منه تنص على 1 62حيCلI?مة على اcإذا حتصلت القا
حتر} على WيB املقاعد إذا حا}q على ا?IلCية الCسيطة حتصل  املطلقة لألDواq املع� عنها U]~ا

Æعىن ا?IلCية املطلقة للمقاعد وdسب الGسر لصاحل هTه القاcمة كمقعد كامل   1+باملئة  50على 
 Eاليت حتصلت على أك@ر م =cالقواعد يو}ع على القوا Eقى مC10وما ت qواD?ا Eاملع� باملئة م 

<ول الدكتور سعيد بوFعs هي طريقة مD EنB حز� يف السلطة على حد  UهTه الطريقة '' عنها
2 إن ا?مر أ�ار احت|ا� الساحة �UخqT كان مGاmه على االحتفاظ بالسلطة  يعمل كsÂه لو

2 و<د ذهب بعض النوا� إ� حد القول اq ?ن أمر الفاcز wسوماا?حزا� تطالب بت�gيل االmتخاب
 2 ووgد النوا� UرDته= إ� الد2BUاالختالف Ë ت�gيل االmتخاباI q=بعدم دستورية الت�gيل 2 ور 

  Æقتضى  دلتÖÖÖÖÖÖÖÖاليت ع 62واد القاmون االmتخايب ومE بينها املادة Öبع|لة اإلDال� مرة أخر� Uعدلت م
  :  3واليت تنص 1990مارس  27املؤرخ يف  90/06القاmون ر<= 

 Bا اال<رتاع التو}يTالتايل للمقاعد يرتتب على طريقة ه:  
تتYصل القاcمة اليت Uا}q با?IلCية املطلقة على ا?Dواq املع�ة على عدد مE املقاعد يتناسب  -1

  .والنسCة املئوية لألDواq اoصل عليها ا�nة إ� العدد الصYيX ا?على 
قاcمة اليت حتو} يف حالة عدم حصول أية <اcمة على ا?IلCية املطلقة مE ا?Dواq املع�ة تفو} ال -2

  :أعلى mسCة Æا يلي 
مE عدد املقاعد ا�n إ� العدد الصYيX ا?على يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلو�  50% -

  .ÂFلها  يف الداcرة Uرديا 

                                                           

  .2 الساب> اإلFارة إليه  97/07مE <اmون االmتخاباq ر<=  U76]ن أحGام هTه املادة gاqV متطابقة مB أحGام املادة   1
بسGرة  w2مد خيضرgامعة  gتهاد القضاcي2 العدد الرابB 22 �لة االتخايب اجلزاcري بني القوة والضعف2 القاmون االmأ<و gيل Cmيلة2 حCة عفاف 2

h373.  
  1990مارس  28املؤرخة يف  13� ر ر<=  3
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  .}اcد واحد مE عدد املقاعد يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلو� ÂFلها }وgيا  50% -
 املTكورتني أعاله تو}ع املقاعد املتCقية بالتناسب على كل القواc= املتCقية اليت ويف كلتا اHالتني -3

Uما Uوق مE ا?Dواq املع�ة على أساس النسCة املئوية لألDواq اoر}ة بتطCي>  %7حصلت على 
  .الCا<ي ا?<و� حß تنتهي املقاعد الواgب ÂFلها 

القواc= بالتناسب Æا Uيه القاcمة الفاcزة اليت أحر}q  يف حالة بقاV مقاعد للتو}يB 2 تو}ع على كل    
  .على أعلى mسCة 

  حتصل القاcمة على WيB املقاعد %7يف حالة عد حصول أية <اcمة متCقية على mسCة     
مهما كاmت مB إعطاV ا?Uضلية للقاcمة حسب النسب  %7إذا مل حتر} أية <اcمة على mسCة     

  .اHاcزة على أعلى mسCة 
عملية <سمة ا?Dواq املع� عنها عE ولقد بني لنا املشرع كيفية حسا� املعامل االmتخايب ب�mه mاتج 

اليت القواc= أDواq عدد  على عدد املقاعد املطلو� ÂFلها mا<ص عند اال<تضاVيف كل داcرة اmتخابية 
  .1 %7مل حتصد mسCة 

   :تسليم احملاضر  -9

]حصاV ب nتمعة Æقر الCلدية وعند اال<تضاÆ Vقر رمسي معلوم االل|نة االmتخابية الCلدية  تقوم
YÆضر رمسي معد يف  يف كل مGاتب التصويت على مستو� الCلدية وتس|يلهاالنتاcج اoصل عليها 

  :Yني أو القواc= ا?حرار حيi ترسلللمرتF حبضور املم@لني املؤهلني <اmوmاm2  Åسخ) 3(�ال× 
مE القاmون  m152 3سخة مE اoضر إ� رcيس الل|نة االmتخابية الوالcية املنصوh عليها يف املادة 

  .16/10العضوي 
mسخة يعلقها رcيس الل|نة االmتخابية الCلدية Æقر الCلدية اليت gرa qا عملية اإلحصاV العام 

  .لألDواq وحتفÌ بعد ذلك يف أرFيف الCلدية
                                                           

  .االmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه املتعل> ب 16/10قاmون المE  الفقرة ال@اmية 66املادة  1
  الساب> اإلFارة إليه املتعل> باالmتخاباq 2 16/10الفقرة ا?و� وال@اmية مE القاmون ر<=  153املادة  2
3  Eل مGي 3: واليت تتشcلس القضاnقر اÆ يةcالل|نة الوال Bتمe 2 ة مستشار يعينه= و}ير العدلCرتÆ يسcبينه= ر Eضاة م>.  
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  .لتYفÌ يف أرFيف الوالية mسخة ترسل إ� الوايل-
كما تسل= mسخة مطابقة ا?Dل مw Eضر الل|نة االmتخابية الCلدية Uورا ومC> Eل رcيسها إ� 

لGل مرتXF أو <اcمة 2 مقابل وDل استالم 2 وتدمغ مB هTه النسخة على  1املم@ل املؤهل <اmوmا 
  )mسخة مصادق على مطابقتها(WيD BفYاZا خبت= mدي dمل عCارة 

U]ن الل|نة االmتخابية الوالcية تعايE وتركز  16/10مE القاmون العضوي  156حسب املادة 
  .وeمB النتاcج النهاcية اليت أرسلتها الل|نة االmتخابية الCلدية

2 تقوم بتو}يB املقاعد اnالس الوالcية U 2]ن هTه الل|نة بالTاq هي مE وبالنسCة الmتخا�
مE <اmون االmتخاباq الساب> التطرق إليها أي mفس إgراVاq  68-67- 66طCقا ?حGام املواد 

  .2تو}يB املقاعد يف اnلس الوالcي 
e تخابية اليتmية اإلcب على الل|نة الوالÍي أن تcلس القضاnقر اÆ Bا يف تنمbهي أعما

  .ساعة مE ساعة إختتام اإل<رتاع  I48ضون 
أعمال وتصرUاq الل|نة ال تعت� أعماال <ضاcيا 2 وإمنا  وعلى الرI= مE تشGيلتها ومقر عملها U 2]ن

  .هي �رد أعمال إدارية مE القراراq اإلدارية
  A@ل الوايل  إ�وتلزم الل|نة االmتخابية الوالcية بتسلي= mسخة أDلية مE اoضر Uورا 2 

 الل|نة2 وÆقر Uورا الوالcية االmتخابية الل|نة wضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة سل=ت
 DفYاZا WيB على النسخة هTه وتدمغ. باالستالم وDل مقابل مرتXF لGل <اmوmا املؤهل املم@ل إ�

 ".لألDل مطابقتها على مصادق mسخة" عCارة dمل mدي خبت=
A@ل اbيئة العليا  إ� أعاله2 املTكور اoضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة كTلك وترسل

  .ملرا<Cة االmتخاباq املستقلة 
 ا� الو}ير املGلف بالداخلية  أعاله2 املTكور اoضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة ترسل

                                                           

1  Vون(وه= ا?عضاC>املرا (=Zررون حتفظاdعينوه= و EيTني الYFتب التصويت باس= املرGم sتخابية وسm2 ودوره= يقتصر على ر<ابة �ر� العملية اال  
  .  املتعل> باالmتخاباq 2 16/10 مE القاmون العضوي ر<=  156املادة  2
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  .1وو}ير العدل حاÌU االختام
  :مرحلة الطعون يف نتائج االنتخابات احمللية  -10

       qارFون العضوي  170املادة أmالقا Eية ''  16/10مCالس الشعnا Vتخا� أعضاmة الCبالنس
الCلدية والوالcية 2 لGل mاخب اH> يف االعرتاä على YDة عملياq التصويت ب]يداع احت|اgه يف 

يدون هTا االحت|ا� يف wضر مGتب التصويت الTي ع� Uيه . مGتب التصويت الTي Dوq به 
cتخابية الوالmوته ويرسل إ� الل|نة االD Eية يف . ية الناخب عcتخابية الوالmت الل|نة االCت
أيام ابتداV مE تاريخ استالمها ) Ý )05سةاالحت|اgاq املقدمة bا وتصدر <راراZا يف أgل أ<صاه 

 �مEGp . '' E أن تGون <راراq الل|نة wل طعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا . االحت|ا
Hو� املادة ½د أ~ا أعطت اYU خاللEية  > يف الطعcتخابية الوالmل الل|نة االC> Eج املعلنة مcيف النتا

متCعا mفس املسلك خبصوh اآلgال القصsة مراعاة خلصوDية النزاع االmتخايب وwدودية العملية 
االmتخابية يف الزمE 2 وهTGا mصت هTه املادة على ح> كل mاخب يف االعرتاä على YDة 

gه يف املGتب الTي DوU qيه 2 يدون االحت|ا� يف wضر مGتب عملياq التصويت ب]يداع احت|ا
التصويت وdول إ� الل|نة االmتخابية الوالcية 2 تCت الل|نة يف االحت|اgاq املقدمة bا بقرار إداري 

أمام ار الل|نة <ابال للطعE باإللÂاV يف أgل عشرة أيام مE تاريخ استالمها االحت|ا� 2 ويGون <ر 
oمة اإلدارياG ة املختصة إ<ليميا.  

       sشm sتب التصويت إ� ويف ا?خGم Vاملسندة إليه= مسؤ أن أعضا qكل العمليا Eولون ع
وبالتايل m[Uه يعا<ب كل إخالل باال<رتاع D 2ادر إما مÆ16/10  Eوgب القاmون العضوي ر<= 

 يت= Uر}ها طCقا أعضاV مGتب التصويت وإما مE أي عون مE السلطة مGلف حبراسة ا?وراق اليت
وبÂرامة  سنواq 10سنواq إ� عشر  5مÝ Eس  باCHسواليت تنص 2 يعا<ب  210?حGام املادة 

 E100.000م  �كل إخالل باإل<رتاع Dادر عE أي عضو مE أعضاV   د�  500.000 إ�د
مGتب التصويت أو عE أي عون مسخر مGلف حبراسة ا?وراق اليت يت= Uر}ها 2 هTه اجلرpة هي 

                                                           

1
  الساب> اإلFارة إليه باالmتخاباq 2املتعل>  16/10مE القاmون العضوي  222324 الفقرة 158املادة   
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 Eتب التصويت أو عGم Vأعضا Eون عضو مGيه وهو أن يU فة معينةD رUتوا Eاعلها البد مUناية وg
 Tر}ها والعمل املادي هو كل إخالل باال<رتاع أي منU =لف حبراسة ا?وراق اليت يتGأي عون مسخر م

  .1بدأ عملية اال<رتاع إ� Iاية االmتهاV مE الفر} وحراسة ا?وراق املفر}ة
    اxالw احملليةعملية تنصيب : الثالث  طلبامل           

يعد تنصيب اnالس اoلية آخر عملية الكتسا� Dفة املنتخب اoلي وذلك وUقا لقواعد رمسها       
القاmون واليت أسالت بدورها الs@G مE ا�H وهو ما سنYاول تسليj الضوV عليه مE خالل هTا 

  .املطلب 
   انتخاب رئيسي اxلسني الشعبيني البلدي والوالئيكيفية : الفرع األول

<اmون الCلدية ر<= مE  64يتو� وايل الوالية تنصيب اnلس الشعيب الCلدي حسب املادة       
يستدعي الوايل املنتخCني <صد تنصيب اnلس الشعيب الCلدي خالل الÖخمسة '' اليت تنص  11/10

mج االcتاm ا اليت تلي إعالنÖعشر يوم qاÖصت املادة '' .تخابm ون الوالية ر<=  58بينماmا> Eم
<صد اmتخا� ÍتمB اnلس الشعيب الوالcي حتت رcاسة املنتخب ا?ك@ر سنا '' على  12/07

  ''...أيام اليت تلي إعالن mتاcج االmتخاباq 8وتنصيب رcيسه خالل ال@ماmية 
مE استدعاV مE طرف الوايل ؟  الشعيب الوالcي مE تلقاm Vفسه أم والسؤال املطرو� هل ÍتمB اnلس

  وملاذا مل dدد املشرع اجلهة اليت تتو� تنصيب اnلس الشعيب الوالcي ؟
رcيس اnلس مGتب مؤ<ت يتGون مE املنتخب الوالcي ا?ك�  اmتخا�يشرف على عملية 

I ونmوGسنا 2 وي Vر ا?عضاÂDأ Eان مCصت عليه املادسنا ويساعده منتخm ا ماTني وهYFمرت s ة
2 وتتم@ل املهمة الرcيسية للمGتب املؤ<ت يف استقCال ترFيYاq 12/07مE <اmون الوالية ر<=  58
2 ويعت� مGتب اnلس هيئة مؤ<تة تزول وحتل <اmوmا Æ|رد ة اnلس وإعداد <اcمة للمرتYFنيرcاس

mياcلس الشعيب الوالnيس اcارةتخا� رCون  2 وهو عmه <اUأ�ا =cدا sI لGهي E12/07ع .  

                                                           

1  qتخاباmظام االm ية يفcام اجلزاGر� ا?حF 2 ون العضوي (بو<ندورة سليمانmعة ا?و� 2 دار ) 01-12القاC2 2 الط B2014ا?ملعية للنشر والتو}ي  
 h77  .  
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إال أmنا  01-12والقاmون العضوي  11/10وعلى الرI= مE التقار� الزمr بني القاmون ر<=       
 بالs@G مE االختالف ½د أن كل mص يتناول تنظي= طريقة اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي 

لس الشعيب الCلدي متصدر القاcمة اليت حتصلت حيm iص <اmون الCلدية على أmه يعلE رcيسا للم|
XFيسا املرcر Eيعل qواD?ني ويف حالة تساوي اCالناخ qواD?ية اCلIه ) ة(على أTر سنا هÂD?ا

الطريقة اليت ير� Uيها الs@Gون أ~ا ا?½B ?~ا ستقر� الناخCني مE هيئاq الCلدية 2 وتعطي أك@ر 
يi تع� عE <رار ا?IلCية اليت ستGون دعامة لقراراq هTه الشعCية الCلدية حللم|الس  استقرار
    . 22 وEó بدورmا m@مE هTا الطر�  1ا?خsة
ر� Uر�ية واحدة يف حتديد الرcيس حسب املادة أد 11/10واملالحÌ أن <اmون الCلدية ر<=       
على أIلCية  حتصلت يتالقاcمة ال متصدر م|لس الشعيب الCلديلل اÅ يعلE رcيس'' منه واليت تنص  65
املادة  بينما mصت''  اÅ املرXF ا?ÂDر سناملرYFة أو  ويف حالة التساوي يعلE رcيساÅ 2 اq الناخCنيأDو 
يف Iضون ا?يام اخلمسة عشر  ''على املتعل> باالmتخا�  12/01مE القاmون العضوي  80

لس الشعيب الCلدي مE بني أعضاcه رcيسا له ينتخب اn إلعالن mتاcج االmتخابا2qاملوالية )15(
يقدم املرتXF الmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي مE القاcمة اHاcزة ا?IلCية للعهدة االmتخابية 

  .املطلقة للمقاعد 
يف حالة عدم حصول أي <اcمة على ا?IلCية املطلقة للمقاعد EGp للقواc= اHاcزة Ýسة 

  .على ا?<ل مE املقاعد تقدæ مرتXF  )%35(و�ال�ني يف املاcة 
  على ا?<ل مE املقاعد ) %35(يف حالة عدم حصول أي <اcمة على Ýسة و�ال�ني يف املاcة 

 XFمر æتقد =cالقوا BيW EGp.  

                                                           

ومؤسساq عمومية   ماgستs يف إطار مدرسة الدكتوراه 2 دولة2 مTكرة  g2011وان  22املؤرخ يف  11/10<ا�ي كمال 2 الCلدية يف القاmون ر<=  1
  . h 245  2014-2013كلية اHقوق 2 بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 

هTه  g90/09اV أك@ر د<ة بTكر عCارة متصدر القاcمة بينما مل يورد <اmون  m11/10ستنتج أن القاmون ر<=  90/09وعند الربj مB <اmون الCلدية  2
  .اcزة ب�IلCية املقاعدالعCارة واكتفى بTكر مE خيتار مE بني القاcمة الف
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2 ويعلE رcيسا للم|لس الشعيب الCلدي املرتXF الTي حتصل على يGون االmتخا� سريا
 qواDية املطلقة لألCلI?ا.  

حالة عدم حصول أي مرتXF على ا?IلCية املطلقة لألDواq بني املرتYFني اHاcزيE على يف 
2 ويعلU Eاcزا املرتXF املوالية) 48({ وا?ربعني ساعة املرتCة ا?و� وال@اmية Í 2ر� دور �ان خالل ال@ما

 qواD?ية اCلIصل على أYاملت.  
U Eصل عليها 2 يعلYاملت qواD?ر سناو يف حالة تساوي اÂD?ا XFزا املرتcا.  

 12/07مE القاmون  591متطابقة مB أحGام املادة واليت تعت�  80ولقد gاqV أحGام املادة       
  :املتعل> بالوالية بفر�ياq أخر� يف كيفية اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي وهي

  ).وا?IلCية املطلقة( 2املتصدرمواUقة الفر�ية ا?و� مE <اmون الCلدية مB اختالف Uقj يف  -1
% 35على  احصلت لتنييف حالة عدم وgود أي <اcمة Uاcزة ب�IلCية املقاعد EGp 2 للقاcمتني ال -2

ومE  2بني أعضاV اnلس على املرتYFنيمE املقاعد أن تقدم مرYFا 2 ويف هTه اHالة يت= االmتخا� 
q يعلE رcيسا للم|لس 2 ويف حالة عدم مE ا?Dوا) 1% + 50(يتYصل على ا?IلCية املطلقة 

2 ويعلU Eاcزا املتYصل على 3ساعة  48اHصول على ا?IلCية املطلقة Tmهب إ� الدور ال@ا{ خالل 
 qواD?ية اCلIسيط(أCالÖÖÖÖÖÖيةCويف ح) ة أو النسÖÖÖÖÖالة تساوي يعلÖÖÖÖÖÖÖÖ ة للم|لس الشعيبCر سنا بالنسÂDأ E  

  .بالنسCة للم|لس الشعيب الوالcي الCلدي وا?ك� سنا 

                                                           

1  æيقا لقاعدة اجلديد يستنسخ القدCتط .  
2  tا يرتA زةcمة الفاcا معينا يف القاCي أن املشرع مل يشرتط ترتيcلدي والوالCيني الCلسني الشعnيسي اcتخا� رmيف عملية ا Ìما يالح Vالصراع بني أعضا

يف حالة Uو} <اcمتيه يGون  القاcمة الفاcزة 2 وكان مE ا?Uضل أن dدد ترتيب ا?ول با?ول حß يعل= الناخCون أmه مE يوgد على رأس القاcمة هو الTي
ميا وبالت|ربة يف رcيسا للم|لس 2 وبالتايل ال يرتt �ال للصراع بني أعضاV القاcمة الفاcزة ويت= إبعاد ت��s اإلدارة يف عملية التعيني m? 2ه �Cت عل

صيب اnالس ملدة }منية طويلة Aا يؤ�ر على سs املصاحل 2 وتعطل تناc= الفاcزة لتعيني رcيس اnلساالmتخاباq السابقة و<وع Dراع كsC بني أعضاV القو 
 Bgرا qاملعلوما Eة 2 ملزيد مDه= اخلاHل مصاgأ Eاؤوا مg هاVوأن أعضا <cال sI ظهرÆ الس ويظهرهاnصدا<ية اÆ املس ßبلعباس العامة 2 وح

gامعة  2مTكرة ماgستU sرع إدارة ومالية 2 كلية اHقوق 2 بE عGنون2 دور وDالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف القاmون اجلزاcري 2  بلعباس
  .    h 255  2003-2002اجلزاcر 2 

ساعة يف حالة الTها� إ� الدور ال@ا{ بالنسCة الmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcي 2 وكان حري باملشرع حتديد  48حيi مل dدد املشرع مدة   3
يام مE أي بعد مثاmية أ( هTه املدة وذلك <صد اإلسراع يف اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcي وهو ما ينعGس على اإلسراع يف تGويE اnلسني 

  .2 وبالتايل االmطالق يف أعمال اnلسني ) التنصيب 
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 EGp2 جلميB القواc= تقدæ مرYFامE املقاعد 2 % 35يف حالة عدم حصول أي <اcمة على 
وبنفس الطريقة يت= االmتخا� على أساس التYصل على ا?IلCية املطلقة ليعلE رcيسا 2 ويف حالة 

Dاحب املرتCة ا?و� وال@اmية2 ويت= 2 بني املرXF ا2 يت= الTها� إ� الدور ال@ا{عدم اHصول عليه
2 بينما يف س 2 ويف حالة التساوي ا?ÂDر سنا2 وتGفي ا?IلCية الCسيطة إلعالن الرcياالmتخا�

  .1اnلس الشعيب الوالcي يعلU Eاcزا ا?ك� سنا
مE <اmون الوالية ر<=  59مE <اmون االmتخاباq واليت تقابلها املادة 2 80لإلFارة U]ن املادة 

12/07  Eيهها عgاية بتوDا أد� بو}ير الداخلية ك|هة وA ر�ية أخر� <د حتصلU ا إ�sمل تش
وهTه اHالة هي  2012ديسم�  5بتاريخ  3538التعليمة ر<= (طري> التعليماq كما gرq العادة 

  . )على ا?<ل مE املقاعد% 35حالة حصول <اcمة واحدة على 
وÍر� االmتخا� U]ذا حتصل على ا?IلCية املطلقة يت= تقدæ مرXF مE هTه القاcمة 

EGp الفر�ية ال@ال@ة 2 أي <Cطm صل على ذلكYيسا 2 أما إذا مل يتcر Eيعل qواDلأل  =cالقوا Bجلمي
تقدæ مرXF عنها وÍري االmتخا� بينه= ومE حتصل على ا?IلCية املطلقة لألDواq يعلE رcيسا ويف 

 الدور ال@ا{ بني Dاحيب املرتCة ا?و� وال@اmية Uقj  ويعلE رcيسا حالة عدم اHصول عليها Tmهب إ�

                                                           

اnلس  والسؤال املطرو� على أي معيار اعتمد املشرع على <اعدة ا?ÂDر سنا بالنسCة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي 2 وا?ك� سنا بالنسCة لرcيس 1
لشعيب الوالcي مقارmة بصالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي الTي له الشعيب الوالcي يف حالة التساوي رw =Iدودية Dالحياq رcيس اnلس ا

يف اHقيقة ... بالصرف   Dالحياq باعتCاره A@ال للدولة 2 وباعتCاره هيئة تنفيTية 2 وباعتCاره A@ال للCلدية وأخر� مالية وتنفيT ميزاmية الCلدية وهو اآلمر
  :إبرا} الت�يريE التاليني ال أmه EGpإU]ن اإلgابة القاmوmية منعدمة 2 

 .أن اnلس الشعيب الوالcي يعت� UضاV للتشاور والتYاور لTا وgب أن يGون للعضو ا?ك� سنا: تربير تقين  -
ليه باإلÍا� يف Aا ينعGس ع) ميزاmية الCلدية(إن اختيار رcيس اnلس الشعيب الCلدي ا?ÂDر سنا يؤدي إ� اكتسابه eربة وخ�ة إدارية تنظيمية 2 مالية  

  . )اكتسا� عضوية �لس ا?مة م@الÅ ( حالة االرتقاV يف املنصب
أي أن املشرع مت��ر بالت|ربة الفرmسية اHالية ?mه يف Uرmسا عند تساوي ا?Dواq يعلE العضو ا?ÂDر سنا بالنسCة  :تربير حبكم التجربة  -

  .ام للم|لس الشعيب الCلدي 2 وا?ك� سنا بالنسCة للم|لس الع
وكاmت  بالنظر إ� WيB الفر�ياq اليت <د حتصل يف الوا<B اعت�q مس�لة أي القاmوmني واgب التطCي> هل <اmون الCلدية أم <اmون االmتخاباq ؟ 2

  :اإلgابة بتطCي> <اmون االmتخاباq على أساس املعايs التالية 
  .2 تطCيقا لقاعدة اخلاh يقيد العام ) القاmون العضوي(ى القاmون ا?مس 01-12القاmون ا?حد× <اmون االmتخاباq ر<=  -



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
66 

 qواD?ية اCلIحتصل على أ Eية(مCيس )النسcة لرCر سنا بالنسÂD?يس اcالر Eويف حالة التساوي يعل
  .  سنا بالنسCة للم|لس الشعيب الوالcي�اnلس الشعيب الCلدي 2 وا?ك

باللÂة الفرmسية حتت ر<=  G1ام هTه التعليمة بتوgيه تعليمة لEG و}ارة الداخلية تراgعت عE أح -
) الوالcي-الCلدي(واليت أ<رq أن اmتخا� رcيس اnلس الشعيب  2012ديسم�  6بتاريخ  3560

ويطر� السؤال التايل  2يGون ب�IلCية املقاعد وليس ب�IلCية ا?DواA 2 qا Íعل التعليمتني متنا<ضتني 
  والقضاV ؟ أم يÖُْؤخTu بالقuاmون الTي هو أمسى ؟ب�يهما ت�خT اإلدارة 

وبالفعل كان mتي|ة Tbا النقص يف القاmون مg Eهة 2 والتنا<ض بني التعليمتني التنظيميتني       
مE <اmون الوالية ر<=  59املتعل> باالmتخاباq واملادة  01- 12مE القاmون العضوي ر<=  80للمادة 

  .ملشاكل اليت عرUتها عملية تنصيب اnالس اoلية مg Eهة أخر� الs@G مE ا 12-01
ي يف االmتخاباq وعند اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcم@ال حيi أmه يف والية ا?Iواط 

Uتقدم  %35هي اHاcزة على ) حز� Cgهة التYرير الوطr(كاmت <اcمة واحدة  2012اoلية لسنة 
Dوq مع� عنها مB العل= أن عدد ا?عضاD20  Vوq مE بني  16وحا} على ) م.هÖ(مرYFها 

مD20  Eوq ال مت@ل ا?IلCية مE املقاعد  D16وU qرأq اإلدارة أن  18امتنB واحد وألÂي  39
) اoررة باللÂة الفرmسية 06/12/2012الصادرة بتاريخ  3560حسب mص التعليمة ر<= ( 39

عE ) م.هÖ(ررq إعادة االmتخا� Uاحتة اnال جلميB القواc= يف الدور ال@ا{ Uتقدم mفس املرXF وعليه <
 XFالفة املرYا?خر� مت =c2 و<دمت القوا rرير الوطYهة التCg ع.�(حز� ( Bحز� الت|م Eع

  :الوطr الدpقراطي وكاmت mتي|ة االmتخا� على النYو التايل 
- XFحا} املر)Öم.ه (g حز� Eعلى ع rرير الوطYهة التC16   
- XFقراطي على ) ع.�(حا} املرpالد rالوط Bحز� الت|م E23ع  

 sا ا?خTت= تنصيب هU)�.ع (يcيسا للم|لس الشعيب الوالcر  XFاملر äعو)Öم.ه ( BUي رTال  
                                                           

العامة 2 ا?مر تعت� هTه التعليماq تعليماq تنظيمية ?~ا تستهدف الت��s يف املراكز القاmوmية 2 وبالتايل متتعها بنفس خصاcص القواعد القاmوmية  1
mاGمث إم Eاإلدارية وم qة القراراCعلها تر<ى ملرتg يTاإلداريية ال Vمنا}عتها أمام القضا Bgرا qاملعلوما Eراحب2 ملزيد مh 2 <ساب Bg2مرE616ي أحس   

  ) . 04و  03اoل> ر<= ( املوgودتني يف <اcمة املالح> ) باللÂة العربية والفرmسية(أmظر إ� mص التعليمتني  2
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أمام اGoمة اإلدارية با?Iواط 2 اليت حGمت بصYة اجلولة ا?و� على أساس أن  دعو�
تواUرة وأن ا?IلCية املقصودة هي أIلCية ا?Dواq وليس أIلCية املقاعد واستند اGH= على ا?IلCية م

 52حسب املادة  01-12أن ا?وراق امللÂاة ال حتسب كما ينص على ذلك <اmون االmتخاباq ر<= 
 منه 2 كما استند يف حGمه إ� GFل التعليمة اoررة باللÂة الفرmسية ?ن هTه التعليمة تشs يف

اليت تعAdditivement a mon message n 3538…..[   r[السطر ا?ول مE النص إ� عCارة 
   3568أي أmه مل يت= إلÂاV اإلرسالية ر<=  ..... ] 3538}يادة وإ�اUة إ� إرسالييت ر<= [ حرUيا 

عدم ب�mه يف حال " كما أmه بتفYص هTه التعليمة اليت gاV يف DفYتها ال@اmية 2 السطر ال@ا{ 
باملاcة وأك@ر مE املقاعد با?IلCية  35اmتخا� املرتXF املقدم مE طرف القاcمة اHاcزة على mسCة 

إ� ا?IلCية  أي أن هTه التعليمة أFارq بو�و�2 ....]املطلقة لألDواq 2 يعد wضر بTلك و
عند اmتخا� ) قاعدامل(2 ومل تشر ال Dراحة وال بصفة �منية إ� ا?IلCية املطلقة )ا?Dواq(املطلقة 

 8 كما استند القا�ي اإلداري إ� املادة m35%سCة اcزة علىملرتXF املقدم مE طرف القاcمة اHا
وبعد 2 1دارية اليت تلزم القا�ي اإلداري باGH= بالو�اc> املعربةمE <اmون اإلgراVاq املدmية واإل

 =GHيف منطوق ا Vاgف �ده وmاملست� =GHصل �لس الدولة بت�يد اU خاللاالستئناف Eه مmا 
 الشعيب اnلس رcيس إلmتخا� ال@ا{ الدور أن 12/01مE <اmون االmتخاباq ر<=  80 املادة <راVة

 على وليس واqلألD املطلقة ا?IلCية على املرتYFني مE أي يتYصل مل إذا إال إليه يل|� ال الوالcي
  . للمقاعد املطلقة ا?IلCية

اإلFارة إ� التعليمة (أmه يف حالة وgود تعليمة تعارä النص القاmو{ Uيتعني عدم ا?خa Tا 
  ة ÖÖÖÖÖÖÖÖاليت gاqV متنا<ضة مB القاmون مg Eهة ومB التعليمة ا?و� مg Eه) ال@اmية اoررة باللÂة الفرmسية

                                                           

  . ة اإلدارية لوالية ا?Iواط sI 2 منشور الصادر عE الÂرUة ا?و� للمGYم 12/06/2013بتاريخ  00125/13<رار ر<=  1
قول يCدوا أن القا�ي اإلداري هنا <ام بتفسs النصوh مE أgل استنCاط اGH= مادامت النصوI hامضة وsI وا�Yة 2 ويف هTه اHالة ال EGp ال -

  التفسØ sتلj هنا بالنص املفسرأن القا�ي اإلداري <د أmش� <اعدة إدارية باملعىن الفTb rا املصطلX مادام أن سلطته يف 
- Jean Rivero , Jean – Waline , Droit Administratif , 14ème éd , Dalloz , 1992 , p 65  2 املشار إليه عند

<ضية بE خدة �د و}ير الداخلية منوذgا 2 �لة العلوم القاmوmية اإلدارية والسياسية 2 العدد " مراد بدران 2 �وابj إmشاV القا�ي اإلداري للقاmون 
10/2010  h 2 ر بلقايد 2 تلمسانGامعة أبو بg 2186 .  
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  .1أخر�
 sشm ون العضوي ر<=  80أن املادة وال باس أنmالقا Eراحة يف ظل  12/01مD يتÂد أل>

مE <اmون الCلدية ر<=  65املتعل> باالmتخابا2q وبالتايل تCقى املادة  16/10القاmون العضوي ر<= 
مها اللتان  )امللÂاة  80اليت تتطاب> مB املادة ( 12/01مE <اmون الوالية ر<=  59واملادة  11/10

  .mتخا� رcيسي اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcيإ تنضمان عملية
  الوالئي �تاران نوا�ما البلدي واxلسني الشعبيني ا رئيس:  الفرع الثاين

يعرä رcيس اnلس الشعيب الCلدي "لى ع 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  70لقد mصت املادة       
يوما على ) 15(الرcيس خالل اخلمسة عشر تاره= لشÂل وظاcف mوا� <اcمة املنتخCني اللTيE اخ
املطلقة للم|لس الشعيب الCلدي يف حدود ما تنص لمصاد<ة عليها با?IلCية ا?ك@ر اليت تلي تنصيCه ل

املمنوع <اmوmا  يت= استخالف mاcب الرcيس املتوىف أو املستقيل أو املقصي أو. أعاله  69عليه املادة 
اnلس الشعيب الCلدي تفويض إمضاcه لصاحل mوا� الرcيس يف EGp رcيس . حسب mفس ا?GFال

واليت  12/07مE القاmون املتعل> بالوالية ر<=  262 واليت تقابلها املادة " حدود املهام املوكلة إليه=
mوابه مE بني  اليت تلي تنصيCه ) 8(رcيس اnلس الشعيب الوالcي خالل مثاmية أيام   خيتار" تنص 

  ."  ...ملطلقة للم|لس الشعيب الوالcي ويعر�ه= للمصاد<ة با?IلCية اأعضاV اnلس 
وبالتايل U]ن عملية اختيار mوا� الرcيسني هي مD Eالحياq رcيسي اnلسني الشعCيني 
الCلدي والوالcي ولEG هTه السلطة مو<وUة على مد� مصاد<ة أو مواUقة اnلسني على هTا االختيار 

اnلس اختيار mوا� الرcيس ر� أmه يالحU Ìراغ آخر وهو حالة رUض هTا مg Eهة 2 ومg Eهة أخ
Dيسني دون   ارر وإcوا� الرm ون اختيارGأن ي Eا?حس Eني على مو<فه 2 وبالتايل كان مUالطر Eكل م

2 خاDة أن مd Eو} �قته ومE يراه مناسCا لهالعرä على مصاد<ة اnلسني 2 باعتCار أن الرcيس خيتار 
 اداوالq اnلسني أو mشر القواmني والتعليماq تتطلب مE اbيئة التنفيTية عمال CgارÅ عملية تنفيT م

  .2ويفرتä أن يGون بينه= تنسي> كsC حß ال تصطدم <راراZ= بCعضها
                                                           

  . 05ر<= امللY> ) املوgود يف <اcمة املالح>. (لس الدولة sI 2 منشور الصادر عE � 23/01/2014بتاريخ  091553القرار ر<=  1
 69بلعCاس 2 املرBg الساب>h 2بلعCاس  2
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      Eالتشريعية على �موعة م hلية تضمنت النصوoدور للم|الس ا Vاولة إلعطاw  قوقHا
باإل�اUة  الس اoلية mفسها إeاه ا2n مE أبر}ها حقوق اeاه اإلدارة وأخر� املمنوحة للمنتخب اoلي

2 ويف مقابل هTه اHقوق والضماmاq خيضB املنتخب اoلي إ� ) املiYC ا?ول(الية مقوق حإ� 
و<د خيص اnلس كGل والTي يتم@ل ) التو<يف واإل<صاV واإل<الة(mظام ت�دييب <د خيص العضو Æفرده 

Hاملختصة يف ا qره اجلهاFاCي تTل الHا يف اÅmُوmاu> املعينة qال@ا{(اال iYCامل. (  
 اإلطار القانوين للحقوق وااللتزامات : املبحث األول              

سندرس يف هTا املiYC اHقوق املمنوحة للمنتخب اoلي2 ومقارmتها بااللتزاماq امللقاة على       
  .  عاتقه مg Eهة أخر�

  احلقوق : املطلب األول            

وحقوق  الcيهناt حقوق مشرتكة أو عامة Øص WيB أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي والو       
2 كما EGp أن منيز بني حقوق مشرتكة بني رcيسي اnلسني2 وحقوق خاDة برcيس خاDة بGل �لس

  .اnلس الشعيب الCلدي
 اهليئة املستخدمةاحلقوق اجتاه : الفرع األول           

2 اH> يف مE ح> االmتدا� ااه اإلدارة بدÅV طرق يف هTا الفرع إ� حقوق املنتخب اoلي اeسنت      
 rساره املهÆ طةCقوق املرتHيئة املستخدمة 2 �تلف اbا Eيا� عÂال.  

  احلق يف االنتداب: أوال          

  اoلي  ملستو�اmتخابية على اسنتطرق يف هTه اجلزcية إ� مفهوم االmتدا� وإgراVاته يف حالة Aارسة عهدة 

  : مفهوم االنتداب. 1

االmتدا� هو حالة املوظف «املتضمE الوظيفة العمومية ب�mه 1 06/03مE ا?مر  133عرUت املادة 
أو إدارته ا?Dلية مB مواDلة استفادته يف هTا السلك مE /الTي يو�B خار� سلGه ا?Dلي و

                                                           

  2006 07 16املؤرخة يف  246 � ر 2 ر<=  15/02/2006الصادر يف   1
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ويف الدرgاq والتقاعد يف املؤسسة واإلدارة العمومية اليت ينتمي  ويف الرت<ية حقو<ه يف ا?<دمية
   . »إليها

وتCدو اHاgة لل|وV لالmتدا� أن املوظف يُْدعuى ملمارسة وظيفة عضو يف اGHومة أو تو�  
عضوية يف اnالس املنتخCة أو رcاسة جلنة يف اnلس الشعيب الCلدي أو رcاسة �لس والcي أو 

املنظماq الدولية وsIها مE اHاالU qاملوظف الTي يلتY> بوظيفة معينة ال يعr أmه  االلتYاق ب�حد
حتما سيمضي كل مشواره الوظيفي أو حß اإلحالة على التقاعد يف خدمة إدارته ا?Dلية 2 بل Íو} 

يف  له وحتت عنوان Aارسة mشاطه  السياسي م@ال أن يÖُْنتuدn �uلس بلدي أو والcي بÂرä املشاركة
  .تسيs الشؤون اoلية 

  :إجراءات االنتداب. 2

هو ح> يتمتB به رcيس اnلس الشعيب الوالcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة باإل�اUة إ� رcيس       
اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة واملندو� الCلدي واملندو� اخلاh ويGون هTا 

املتضمE   06/03مE ا?مر  134ما mص عليه الفقرة ال@اmية مE املادة  اH> بقوة القاmون وهTا
حالة عهدة  القاmون ا?ساسي للوظيفة العمومية ومE بني حاالq االmتدا� املتضمنة يف املادة Tmكر

2 وطCعا االmتدا� يGون Ýس سنواq بالنسCة يف مؤسسة وطنية أو Wاعة إ<ليميةاmتخابية داcمة 
] عادة االmتخا�إوهTا يف حالة [لت|ديد لبية على املستو� اoلي 2 <ابلة االmتخاملمارسة العهدة 

وذلك mظرا للظروف االست@ناcية2 ويGون االmتدا�  1وكTلك يف حالة متديد مدة العهدة االmتخابية 
 ÅVلي  ابناoة للمنتخب اCا بالنسTالوايل ه Eب <رار مgوÆلدي وCلس الشعيب الnيس اcر Eعلى طلب م

الCلدي إما بالنسCة للمنتخب اoلي يف اnلس الشعيب الوالcي UيGون بطلب مE رcيس اnلس الشعيب 
  . 2الوالcي وبقرار مE و}ير الداخلية 

                                                           

  . 2 املتضمE التعديل الدستوري2 الساب> اإلFارة إليه 16/01مE القاmون  110-107-104املواد  1
2 اoدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة  �U2013اير  25املؤرخ يف  13/91التنفيTي ر<= الفقرة ال@اmية 2 مE املرسوم   2املادة  2

� ر ر<=  2 =b12  2013 12 25املؤرخة يف .  
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ظف املنتد� يف سلGه ا?Dلي بقوة القاmون ولو  وعند اmقضاV مدة االmتدا�2 يعاد إدما� املو 
الضماmاq  و<د أ<رq هTه القاعدة مE با� توsU 138رته املادة <أكان }اcدا على العدد وهو ما 

للموظف املنتد� الTي لوال هTه الضماmة <د يواgه مC> Eل اإلدارة عند العودة واmتهاV مدة االmتدا� 
  . 1ال يسمX ب]رgاعه لTاq السلك أن العدد الTي يتواUر لد� اإلدارة 

وكTلك  06/03مE ا?مر  134إذا كان االmتدا� ح> بقوة القاmون حسب mص املادة 
  :إال أن ذلك ي@s بعض اإلGFالياq  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة 

ال تGون إال بقرار مE الوايل وبالتايل هو �مان bيمنة الوايل املعني على املنتخب  :بالنسبة للدميومة 
Cلدي ?ن رcيس اnلس الشعيب الالCلدي وبالتايل كان ا?gدر أن يGون <رار الدpومة Dادر مE طرف 

  . 2ل أول على إدارة الCلدية سابقا مE حيi الو<ت على تعيني النوا�ؤو تعيينه كمس
pي وكان كما أن الدcة للم|لس الشعيب الوالCو}ير الداخلية بالنس Eون إّال بقرار مGومة ال ت

ا?gدر أن يGون القرار رcيس اnلس الشعيب الوالcي وذلك لضمان استقاللية اnالس اoلية يف اØاذ 
 qاVراgاإل qالقرار وتفادي تعقيدا.  

 ه وذلك بوgود �Âرة يف mص املادة كور أعالاملT  13/91مE املرسوم  03وبالرgوع إ� املادة         
واملندو� اخلاh مE إمGاmية االستفادة مE و�عية  حيi أمهلت أو أIفلت املندو� الCلدي

االmتدا� وÍب تدارt هTا اخللل ?ن املندو� الCلدي Íب أن يتفرغ ملهامه يف املندوبية أو امللYقة 
Eرة مÂ@ه الTاملشرع ه tلدية 2 وبالفعل تدارCالتعليمة ر<=  ال Eاملؤرخة يف  06خالل املطة ا?و� م

حيm iصت على أن  32 13/91اليت حتدد كيفياq تطCي> املرسوم التنفيTي ر<=  10/10/2013
مE القاmون ر<=  138إ�  133املندو� الCلدي واملندو� اخلاh املنصوh عليهما يف املواد 

                                                           

2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoلني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة 13/91الفقرة ا?و� وال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  2املادة  1
 .إليه 

 .h73 2 بلعCاس بلعCاس 2 مرBg ساب>  2
  25/02/2015املؤرخ يف  13/91كيفياq تطCي> املرسوم التنفيTي ر<= 2 اليت حتدد   10/10/2013املؤرخة يف  06التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  3
  . 204 ملY> ر<= ) املوgودة يف <اcمة املالح>(
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يو�B املنتخCون اoليون Taه الصفة يف " ة واملتعل> بالCلدي 2011يوmيو  22املؤرخ يف  11/10
 ÅVب <رار بناgوÆ ومةpاحالة د  Bا القرار بو�Tه BCلدي ويتCلس الشعيب الnيس اcر Eعلى طلب م

املعنيني يف و�عية اmتدا� مE طرف اbيئة املستخدمة b= طيلة مدة اmتداa= وهTا بالنسCة للمنتخCني 
=aتخاmل اC> Vراg?ا  .  

كما Gpننا أن mطر� إGFالية أخر� Uيما خيص اmتدا� ا?عوان املتعا<ديE الTيm Eص عليه= املرسوم 
Uا?عوان املتعا<ديE إّما أن يGوmوا متعا<ديE ملدة wدودة أو w sIدودة  07/308رقمالرcاسي 

  .1وكTلك التقاعد يGون بالتو<يت الGامل أو التو<يت اجلزcي  )املدة(
  :مE املرسوم املTكور أعاله تنص على اHقوق اليت يتمتa Bا املتعا<د وهي  13ملادة وبالرgوع إ� ا

  راتب بعد أداV اخلدمة*
 اHماية االgتماعية* 
  العطل*
  .التقاعد*

 *qياباÂال.  
  .ح> اإل�را�*
  .Aارسة حقه النقايب*

  .اHماية مE التهديداq واإلهاmاq والشت= والقTف أ�ناV ت�دية املهام * 
  كي¢ يتم انتدا�م ؟: املالحÌ أن املتقاعد ال يتمتB حب> االmتدا� وبالتايل السؤال املطرو� و  -

      =aتداmقة املديرية العامة للوظيفة العمومية على اUموا =I2  2ر Eارا ملمارسة املتعا<ديCوذلك اعت
لى ا?مد الطويل لعهدة اmتخابية إال أن اHل املقدم هو حل ظريف ويهض= ح> املوظف املتعا<د ع

                                                           

dدد كيفياq توظيف ا?عوان املتعا<دون وحقو<ه= وواCgاZ= والعناDر  29/09/2007املؤرخ يف  07/308مE املرسوم الرcاسي ر<=  02املادة  1
 30/09/2007الصادرة يف  61املشGلة لرواتCه= والقواعد املتعلقة بتسيs النظام الت�دييب املطC> عليه= 2 � ر ر<= 

  . 01امللY> ر<=  2"املالح>"أmظر لقاcمة  2
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يعل> العقد ملدة العهدة االmتخابية أما إذا   ]غري حمدد املدة[واHل املقدم أmه إذا كان املتعا<د بعقد 
  .كان العقد wدد املدة Uيفسخ العقد مCاFرة 

وبعد اmتهاV العهدة االmتخابية U]ن املتعا<د dتا� إ� UتX منصب مايل gديد حß يتسىن له الرgوع 
  .وظيفته ا?Dلية إ� 

ما هو �مان املوظف املتعا<د بفتX منصب gديد بعد اmتهاV مدة العهدة [ :والسؤال املطروح
 .]االmتخابية؟

   احلق يف الغياب عن اهليئة املستخدمة : ثانيا       

       =aياI ما واعت� املشرعZلسني ودوراnال اÂFحضور أ =b يتسىن ßيا� حÂيف ال Vح> ا?عضا
مE  39املتعل> بالCلدية واملادة  11/10مE <اmون  38م�راÅ <اmوmاÅ وألزم املستخدمني Æوgب املادة 

2 املتعل> بالوالية ÆنX ا?عضاV املنتخCني واملنتسCني إليها كامل الو<ت الضروري  12/07القاmون ر<= 
لÂيا� حيi ال يؤخT هTا لاالستدعاÂF? Vال اnلس م�را  2 واعت�1ملمارسة املهام االmتخابية 

  .الÂيا� كTريعة مE طرف اbيئة املستخدمة للخص= مE أgر املنتخب
   حق املنتخب يف االستفادة من احلقوق املرتبطة �ساره املهين : ثالثا       

إّن املنتخب اoلي طيلة الفرتة املخصصة لعهدته االmتخابية ال dرم مE اHقوق املرتCطة Æساره       
هU rعندما يGون يف حالة اmتدا� ال يعr ذلك }وال عال<ته باملرU> أو اإلدارة اليت كان يزاول aا امل

مهنته ا?Dلية Uهو ليس يف حالة استقالة Uاالmتدا� هو و�B املوظف خار� سلGه أو إدارته ا?Dلية 
qاgحقو<ه يف ا?<دمية والرت<ية يف الدر Eا السلك مTه Eلة االستفادة مDموا Bويف التقاعد يف  م

  .2 كما رأينا سابقاÅ )ا?Dلية(ليت ينتمي إليها اإلدارة العمومية ا
       hاملنصو qة التقاعد والتعويضاYبني من Bلي اجلمoللمنتخب ا EGp هmارة أFدر بنا اإلÍو

إذا اكتسب Dفة املنتخب اoلي بعد حصوله على التقاعد أما إذا اكتسب  13/91عليها يف املرسوم 

                                                           

 .املتعل> بالقاmون ا?ساسي للوظيفة العامة 2 الساب> اإلFارة إليه 06/03مE ا?مر  133املادة  1
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ة التقاعد ال d> له اجلمB بني منY) مE إدارته ا?Dلية(Dفة املنتخب اoلي وبلغ سE التقاعد 
  . 1 13/91والتعويضاq املنصوh عليها يف املرسوم 

       qئاUاGلية مoية اCالس الشعnا Vأعضا XنÆ تفGه مل يmوع إ� املشرع العرا<ي ½د أgوبالر
  . F2هرية لقاV عضويته= بل <رر منYه= رواتب تقاعدية بعد اmتهاV عضويته= يف هTه اnالس

ة m[Uه يGون حسب تقيي= املوظف املنتد� مC> Eل اإلدارة اليت اÖْmُُتدu�v أما خبصوh اH> يف الرت<ي
  .Uيها 

وتعت� الرت<ية مE أه= اHقوق اليت يتمتa Bا املوظف العام 2 وملا bا مE أ�ر مادي ومعنوي 
بالنسCة له Uاملوظف العام حني يلتY> برتCة معينة يطمX داcما يف أن dسE <دراته وأن يرتقي يف سل= 

Uالرت<ية على هTا النYو حتق> <درا مE االستقرار الوظيفي  . لوظيفة العامة والولو� للمناDب العليا  ا
وحتق> العدالة وسj اإلداراq العمومية 2 وتCعi طم�mينة لد� املوظفني وحتفزه= على التقيد أك@ر 

  .بواCgاZ= الوظيفية 
Gه تCgوÆ اجلهة املخولة Eدور <رار مD قل ويقصد بالرت<يةm Eيا شف عmة دCرت Eموظف م

ُرu>uى UتتsÂ إ� رتCة أعلى
2 ومE الطCيعي القول اmه يال}م الرت<ية تÂيsا يف املركز القاmو{ للموظف  امل

  .واCgاته وتزداد سعة وخطورة و أمهية كما يتYسE و�عه املايل
 Åالسلوكية أن الرت<ية مت@ل عامال qخالل الدراسا Eت مC� ولقد  Åعو  مهما Eم  qاTامل حتقي> ال

  .�GU3منا بالرت<ية ي@Cت املوظف أmه حق> ذاته وUرF äخصيته داخل اإلدارة العامة
      

                                                           

بالنسCة للمنتخCني اoليني "2 الساب> اإلFارة إليها 2  10/10/2013املؤرخة يف  06مE التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  09حيm iصت النقطة  1
2 حيi  13/91اmتخاEGp =a للمعنيني أن Íمعوا بني منYة التقاعد والتعويضاq املنصوh عليها يف املرسوم ) قبل(عية تقاعد املتواgديE يف و�

U 2]ذا أXCD املنتخب ) �مان اgتماعي 2 الضريCة على الدخل اإلWايل(ØضB هTه التعويضاq إ� mفس التعويضاq املتعلقة باال<تطاعاq القاmوmية 
ح> له ?mه <دم خدمة للمؤسس أو إلدارة ) منYة التقاعد(هل d> له اجلمB رI= أن هTا الراتب ) بلغ سE التقاعد(اc= يف و�عية تقاعد اoلي الد

 .عمومية أخر� إال أن املشرع حرمه مE ذلك 
2 2014املركز القومي لإلDداراq القاmوmية2 ا?ردن 2 سامي حسE ½= عCد �2 اإلدارة اoلية وتطCيقاZا يف العراق والدول املقارmة2 الطCعة ا?و�2  2

 h258 . 
3  h 2 رcاجلزا Bسور للنشر والتو}يg عة ا?و� 2 دارCري 2 الطcاجلزا B114 -113عمار بو�ياف 2 الوظيفة العامة يف التشري.  
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  حق املنتخب يف احلماية من مجيع أنواع التهديدات أثناء أو �ناسبة تأدية مهامه: رابعا  

ألزم القاmون حبماية املنتخب اoلي أ�ناV أو ÆناسCة ت�دية مÖÖÖÖÖهامه CUاإل�اUة إ� النصوh العامة       
 22 و<اmون الوالية1اليت حتمي املوظف أ�نÖÖÖÖاV عمله ½د محاية خاDة للمنتخب يف ظÖÖÖÖÖÖل <اmون الCلدية 

Tوالق qاmواإلها qالتهديدا BيW Eة مDحظي حبماية خا iف والسب ويستفيد املنتخب يف حي
حالة تعر�ه لضرر بتعويض عادل ومنصف ويGون التعويض Æوgب مداولة مE طرف اnلس الشعيب 

أ<ر بوgو� حتمل الوالية مCالغ التعويضاq  212/07 ورI= أن <اmون الوالية 3الCلدي مصادق عليها 
ذلك م@ل <اmون الCلدية اليت حددها  2 إال أmه مل dدد كيفية4عE ا?�رار اليت متس اnلس الوالcي

 Eم tي> الفعلي له 2 هناCه لضمان التطmإال أ <Hا اTت@مني ه =Iب مداولة مصادق عليها 2 ورgوÆ
ينادون بضرورة سE <اmون أساسي للمنتخب اoلي dدد Uيه الضماmاq اليت حتاط ب�داV مهامه اليت 

  .5توUر له اHماية القاmوmية 
  احلقوق املالية : اينالفرع الث      

سنتناول يف هTا الفرع اHقوق املالية واليت تتم@ل يف املنX والعالواq املمنوحة ?عضاV اnالس       
 qية للصفقاcلدية والوالCة العضوية يف الل|نة الCناسÆ املمنوحة qة إ� التعويضاUلية إ�اoا. 

  اتاحلق يف االستفادة من املنح والعالو : أوال       
�اmية 2 وهTا ما mصت عليه ] بلدي 2 والcي [ القاعدة أن العضوية يف اnالس الشعCية اoلية       
ويCدوا أن ا?مر يف Iاية  11/10مE القاmون  37وكTلك املادة  12/07مE القاmون  38املادة 

Cتعويض أو ت Eال يتصور أن يستفيد مU يعته طاملا يتعل> بالنشاط السياسي لشخصCط Eعية مالية ع
mشاط يقوم به ذي طابB سياسي Uهو يف مهمة Cmيلة يف خدمة الشعب 2 وÆا أن املنتخCني اoليني 

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه 10-11مE <اmون الCلدية  ر<=  146املادة  1
 .2 الساب> اإلFارة إليه 07-12ون الوالية  ر<= مE <اm 139املادة  2
 . 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  148املادة  3
  . 12/07ر<= مE <اmون الوالية  138املادة  4
5  h 2 <ساب Bgاس 2 مرCاس بلعC53بلع 
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2 ويGون حصوb= حصوb= على منX وعالواm qظs ذلكيتفرIون خلدمة الوالية والCلدية وgب 
cلس الشعيب الوالnيس اcرU لسnاللعليها كل حسب مو<عه يف ا Vوابه ورؤساmمة ي وcان الدا| 

ورcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة واملندوبون يتقا�ون منX وعالواq و<د 
  . 1 أحاbا املشرع على التنظي=

الTي dدد Fروط  15/02/2013املؤرخ يف  91/ 13املرسوم التنفيTي ر<= إ� وبالرgوع       
 qليني والعالواoني اCتدا� املنتخmعليه يف املادة ا hن الراتب املنصو[U =b املرسوم   07املمنوحة Eم

املTكور أعاله يشمل التعويض الشهري اخلاh بالتم@يل }اcد التعويض الشهري للمنصب }اcد تعويض 
2 وdرم منه كTلك كل أعضاV اnلس الشعيب الوالcي  املنطقة ولإلFارة U]ن تعويض املنطقة dرم منه

2 وØضB هTه املنX والتعويضاq الFرتاكاq الضمان االgتماعي بالنسCة  2ية رؤساV جلان الCلد
2 أما بالنسCة للمنتخCني اoليني =للمنتخCني الTيE ال يشمله= الضمان االgتماعي <Cل مCاFرة مهامه

الTي يشمله= الضمان االgتماعي حتسب االFرتاكاq على أساس الراتب أو ا?gر يف املنصب 
ما ا?عضاV الTيE ليس لديه= مهمة أ IRGليه= الضريCة على الدخل اإلWايل ا?Dلي ويطC> ع

تنفيTية Uيستفيدون مE منYة التم@يل النيايب Uقj وØضB ال<تطاعاq الضمان االgتماعي وحترر 
 Öددة بoة اC10عليها النس. %  

رؤساV الل|ان الداcمة وdدد مCلغ العالواq الشهرية املمنوحة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه و 
  :2 على النYو اآليت  3واملندوبني الCلديني 

  
  
  

                                                           

إحالة على التنظي= 2 بينما ½د أن <اmون الوالية  67وهي خاDية <اmون الCلدية والوالية اجلديديE 2 حيi ½د أن <اmون الCلدية اجلديد محل يف طياته  1
  .إحالة على التنظي=  37محل يف طياته هو اآلخر 

 .خCني اoليني والعالواq املمنوحة b= 2 الساب> اإلFارة إليه2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنت 13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  06املادة  2
 .2 املTكور أعاله  13/91مE املرسوم التنفيTي  04املادة  3
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  :اxلw الشعيب البلدي  -أ

  :ر§ساء اxالw الشعبية البلدية . 1

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
التعويض الشهري 

  اخلاh بالتم@يل
التعويض الشهري 

  اخلاh باملنصب
املCلغ اإلWايل 

qللتعويضا  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  60.000 �  د� 77.000  د� 7.000  د� 10.000  د
 Eإ�  10.000م

  mسمة 20.000
70.000 �  د� 88.000  د� 8.000  د� 10.000  د

 Eإ�  20.000م
  mسمة 50.000

80.000 �  د� 99.000  د� 9.000  د� 10.000  د

 Eإ�  50.000م
  mسمة 100.000

90.000 �  د� 10.000  د� 10.000  د
110.000 

�  د
 Eإ�  100.000م

  mسمة 200.000
100.000 �  د� 11.000  د� 10.000  د

121.000 
�  د

  د� 12.000  د� 10.000  د� m  110.000سمة �Uك@ر 200.001
132.000 

�  د
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  :نواب ر§ساء اxالw الشعبية البلدية . 2

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
  للتعويضاqاملCلغ اإلWايل 

 Eسمة 10.000أ<ل مm  40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د

 Eسمة 20.000إ�  10.000مm  50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 Eسمة 50.000إ�  20.000مm  60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 E100.000إ�  50.000م 
  mسمة

70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

 E200.000إ�  100.000م 
  mسمة

80.000 �  د� 90.000  د� 10.000  د

  د� 100.000  د� 10.000  د� m  90.000سمة �Uك@ر 200.001

  :ر§ساء اللجان الدائمة . 3

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  30.000 �  د� 40.000  د� 10.000  د

 Eسمة 20.000إ�  10.000مm  40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د
 Eسمة إ�  20.000مm50.000  

  mسمة 
50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 E100.000إ�  50.000م 
  mسمة

60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 E200.000إ�  100.000م 
  mسمة

70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

  د� 90.000  د� 10.000  د� m  80.000سمة �Uك@ر 200.001
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  :املندوبون البلديون اخلاصون . 4

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي

 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل

املCلغ اإلWايل 

qللتعويضا  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  30.000 �  د� 40.000  د� 10.000  د

 E20.000إ�  10.000م 

  mسمة
40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د

 Eسمة إ�  20.000مm

  mسمة 50.000
50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 Eإ�  50.000م

  mسمة 100.000
60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 Eإ�  100.000م

  mسمة 200.000
70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

  د� 90.000  د� 10.000  د� m  80.000سمة �Uك@ر 200.001

  
وdدد مCلغ العالوة الشهرية Aنوحة لرcيس اnلس الشعيب الوالcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة 

  :كما ي�يت   1واملندوبون الCلديون 
  
  
  

                                                           

 .2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة إليه 13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  05املادة  1
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 :اxلw الشعيب الوالئي  -ب

  :ر§ساء اxالw الشعبية الوالئية . 1

Uئة اnالس الشعCية 
  الوالcية

التعويض الشهري 
  القاعدي

 التعويض الشهري
  اخلاh بالتم@يل

التعويض الشهري 
  اخلاh للمنصب

املCلغ اإلWايل 
qللتعويضا  

  د� 93.000  د� 8.000  د� 15.000  د� 70.000  عضوا 35
  د� 109.000  د� 9.000  د� 20.000  د� 80.000  عضوا 39
  د� 125.000  د� 10.000  د� 25.000  د� 90.000  عضوا 43
  د� 141.000  د� 11.000  د� 30.000  د� 100.000  عضوا 47
 E55إ�  51م 
  عضوا

110.000 �  د� 162.000  د� 12.000  د� 40.000  د

  

  :نواب ر§ساء اxالw الشعبية الوالئية . 2

  التعويض الشهري القاعدي  Uئة اnالس الشعCية الوالcية
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

  د� 75.000  د� 15.000  د� 60.000  عضوا 35
  د� 90.000  د� 20.000  د� 70.000  عضوا 39
  د� 105.000  د� 25.000  د� 80.000  عضوا 43
  د� 120.000  د� 30.000  د� 90.000  عضوا 47
 E100.000  عضوا 55إ�  51م �  د� 140.000  د� 40.000  د
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  :ر§ساء اللجان الدائمة. 3

Uئة اnالس الشعCية 
  الوالcية

  القاعديالتعويض الشهري 
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

  د� 75.000  د� 15.000  د� 60.000  عضوا 35
  د� 90.000  د� 20.000  د� 70.000  عضوا 39
  د� 105.000  د� 25.000  د� 80.000  عضوا 43
  د� 120.000  د� 30.000  د� 90.000  عضوا 47

 E100.000  عضوا 55إ�  51م �  د� 140.000  د� 40.000  د

  
أما خبصوh ا?عضاsI V املنتدبني U]~= يتقا�ون تعويضاq ومنX مالcمة ÆناسCة اmعقاد       

 Öددة بw وهي jقU التم@يل qصلون على عالواYه= يتU لديCي والcلس الشعيب الوالnا qدورا
1000.00  �  .2 وØضB ال<تطاعاq الضمان االgتماعي  1د

أن أحGامه gاqV  25/02/2013املؤرخ يف  13/91وما يالحÌ على أحGام املرسوم ر<=       
أFهر مE إgراV اmتخاباq اnالس اoلية وذلك لدواعي سياسية وكTلك لت|نب  03بعد حوايل 

 اال<تتال واملشاحناq إن XD التعsC بسCب الزيادة املعت�ة يف العالواq واملنX 2 كما أن أحGام هTا
املرسوم مل ينص على دpومة رcيس اnلس الCلدي ورcيس اnلس الوالcي باعتCارمها يوgدان يف حالة 

على عGس النوا� واملندوبني ورؤساV  2دpومة بنص <اmون الوالية و<اmون الCلدية Æ|رد تنصيCهما 
الشعيب الوالcي  الل|ان U]ن حالة الدpومة تGون بقرار مE و}ير الداخلية وبطلب مE رcيس اnلس

بالنسCة لنوابه ورؤساV الل|ان الداcمة وبقرار مE الوايل وبطلب مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه 
  . 3ورؤساV الل|ان الداcمة واملندوبون الCلديون 

                                                           

 .2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b= 2 الساب> اإلFارة إليه  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  08املادة 1
2 h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC34بلع. 
 .2 املTكور أعاله  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  02املادة 3
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كما أن هTه املCالغ اoددة يف GFل عالواq يف اHقيقة لتÂطية الرواتب ا?Dلية لرcيس 
الcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة وكTلك لتÂطية الرواتب ا?Dلية لرcيس اnلس اnلس الشعيب الو 

الشعيب الCلدي وmوابه واملندوبني ورؤساV الل|ان الداcمة U 2ال بد أن تGون على ا?<ل مساوية للراتب 
ديد يف واجل  1ا?Dلي 2 ويف حالة ما إذا كاmت أ<ل uÖUُتuYدuد العالواq هنا على أساس راتCه ا?Dلي 

أmه mص على منX عالواq لرؤساV الل|ان الداcمة الوالcية والCلدية ?ول مرة  13/91املرسوم ر<= 
  :وهTا ?مهية وgود الل|ان يف اnالس املنتخCة اoلية مE خالل 

تعطى UرDة التفsG يف املو�وع مرتني مرة يف الل|نة ومرة أخر� بعد خروgها مE الل|نة عندما  -
  .اnلس Aا dول دون إDدار القراراq االرeالية مE طرف اnلس تعرä على 

  .حتق> للم|لس UرDة توgيه االهتمام لs@G مE املوا�يB ذاq ا?مهية الsCGة  -
تقلل الل|ان بوgودها مE اخلالUاq اHزبية اليت <د تنش� بني أعضاV اnلس Aا يعطي Uرh أك�  -

  .تقلل مjÂ� E العمل على رؤساV اnالس وmواa= لعرä وgهاq النظر Æو�وعية Aا 
مB العل= أن املشرع وسB مE �االq واختصاDاq الل|ان الداcمة سواV يف <اmون الCلدية 

مقارmة بالقاmوmني القدpني على Iرار الرتبية والتعلي= العايل  12/07أو <اmون الوالية ر<=  11/10ر<= 
لتنمية اoلية والت|هيز واالست@مار والتشÂيل واالتصال وتGنولوgيا والتGويE املهr وZيئة اإل<لي= وا

اإلعالم والنظاUة ومحاية الCيئة ولعل السCب يف ذلك يرBg إ� توسيD Bالحياq اnلس الشعيب 
2 وmفس الشيV بالنسCة إ� اnلس  2اخل .. الوالcي يف املياديE اال<تصادية واالgتماعية وال@قاUية 

   .يالشعيب الCلد
كما أmه عند اال<تضاEGp V للمتصرف الTي يعينه الوايل لتسيs الCلدية يف حالة حل اnلس   -

  . 3الشعيب الCلدي 

                                                           

 .الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoلني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة إليه 13/912مE املرسوم التنفيTي ر<=  07املادة  1
ه يف القاmون العام 2  محود بd Eي أمحد اخلمريm 2ظام اإلدارة اoلية ودوره يف خدمة املواط2E دراسة مقارmة بني القاmون اليمr واجلزاcري2 أطروحة دكتورا 2

 .237 املشار إليه عند بلÂامل بالل 2 مرBg ساب>g 256h 2امعة اجلزاcرh 2  كلية اHقوق 2 بE عGنون
 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون  42املادة  3
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يف تسيs الCلدية ولقد أحاbا املشرع على  1واالستفادة مE منYة مرتCطة بوظيفته اجلديدة املتم@لة 
  .التنظي=

و}ير الداخلية مندوبية والcية تسيs اnلس خالل أما يف حالة حل اnلس الشعيب الوالcي يعني 
  .أيام املوالية Hل اnلس وتنتهي املهمة Uور تنصيب اnلس اجلديد  10

  q اHياة اال<تصادية واالgتماعيةرI= أّن املشرع gاÆ VنX وعالواg qديدة تتماFى ومتطلCا      
oا qة للتطوراCمواك qVاg Xواملن qه  العالواTكما أن ه Bه مmمعت�ة إال أ qت }ياداUيطة وعر

  ذلك تCقى بعض اإلGFالياq مطروحة 
الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخب اoلي والعالواq  13/91مE املرسوم ر<=  04بالرgوع إ� املادة 

املمنوحة له أmه حدد مCالغ التعويض لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة 
بني الCلديني اخلاDني إال أmه مل dدد مCلغ العالواq للمندوبني الCلديني وهناU tرق بني واملندو 

املندو� الCلدي واملندو� الCلدي اخلاU hاملندو� الCلدي منتخب يت= تعيينه Æوgب مداولة اnلس 
اليت تعت�  الشعيب الCلدي با<رتا� مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي وهو الTي ينشj املندوبية الCلدية

هيGل إداري خار� هيGل الCلدية ا?Dلية وتنش� العتCاراq ترتjC بالG@اUة السGاmية للCلدية ووظاcف 
½د أن  136الCلدية الضخمة ومg Eهة <د تناط aا مهام املرU> العام 2 وبالرgوع إ� mص املادة 

يار يف حتديدها و<د أحيلت على عدد املندوبياq للCلدية w sIدد يف القاmون وأن املشرع مل يضB مع
التنظي= كما gرq العادة و½د أن املندوبياq يف الCلدياq الU ��Gقm jظرا لطابعها اجلÂرايف 
واHضري وإل<ليمها ومقتضياq املرU> العام 2 أما املندو� الCلدي اخلاU hهو منتخب يت= تعيينه 

 ÅVلدي بناCلس الشعيب الnيس اcب مداولة رgوÆلدي وهو على ا< اCلس الشعيب الnيس اcر Eرتا� م
الTي ينشj امللYقة الCلدية وØتلف عE املندوبية يف مGان تواgدها الTي يتميز بالCعد عE مقر 
الCلدية ا?Dلي ويتو� إDدار و�اc> اHالة املدmية IالCا Æوgب تفويض والسؤال املطرو� كيف يت= 

اليت تتGل= عE  134ورI= أن املادة  04ها املادة حسا� منYة املندو� الCلدي اليت مل تنص علي
                                                           

 . إليه2 الساب> اإلFارة املتعل> بالCلدية 11/10مE القاmون  76املادة  1
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إال أmنا ال ½د إFارة للمندو� يف  91/13املندو� الCلدي اخلاh ½دها يف ت�sFاq املرسوم ر<= 
  .مm Eفس املرسوم 04املادة 
ملتصرف املنصوh عليها يف املادة بامل يشر مرة أخر� للمنX املتعلقة  13/91كما أّن املرسوم        
مE <اmون الCلدية اجلديد والTي يعني يف  51إ�اUة إ� متصرف آخر املنصوh عليه يف املادة  48

 qفس السلطاm ارسpيت= تعيينه و iلدية حيCال qتخاباmاال Vراgية اليت تعي> إcحالة الظروف االست@نا
 äموÂس والCارة إليه لتفادي اللFيس وكان حري باملشرع اإلcها الرGلp اليت.  

مE <اmون الCلدية اجلديد ½دها  أFارq إ� مساعديE للمتصرف يف حالة  48ع إ� املادة وبالرgو 
حل اnلسU 2ما هي و�عية هؤالV املساعديE إذ يعت�ون mوابا وكان مE ا?Uضل كTلك معاملته= 

  .بنفس الطريقة باإلFارة إليه= يف العالواq أيضا
املؤرخ يف  93/130يت= النظر يف املرسوم ملاذا مل  أّما Uيما خيص منYة املنطقة2      

14/07/1993  iة املنطقة ؟ حيYمن Eا االستفادة مb ولØ اعدة املناط> اليت> jCي يضTال
 Vي ورؤساcلس الشعيب الوالnكما أن ا jقU qلدياCيف تعويض املنطقة لل <Hا املرسوم اTأعطى ه

الTي  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  06الل|ان الداcمة wرومون مE هTه املنYة حسب املادة 
dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b= الساب> اإلFارة إليه U 2لماذا ال 
يستفيدون مE هTه املنYة رI= أ~= يتواgدون يف mفس املنطقة 2 ولإلFارة U]ن هTا املرسوم اعتمد 

 13/02/2013املؤرخ يف  13/91كTلك أن املرسوم يف ت�sFته 2 وmالحÌ   13/91عليه املرسوم 
الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة g =bاqV أحGامه mا<صة وIامضة 

اليت حتدد كيفياq تطCي>  12/10/2013املؤرخ يف  06لTلك gاV املشرع بتعليمة و}ارية حتت ر<= 
إال أن املالحÌ أن هTه التعليمة gاqV ب�حGام متنا<ضة هي  املرسوم التنفيTي الساب> اإلFارة إليه 2

  :ا?خر� وEGp إWاbا يف 
Uيما خيص مصاريف mقل أمر Æهمة على أي أساس يت= تصنيف املنتخCني اoليني يف حسا� 

  .مصاريف mقل أمر Æهمة ؟ حيi مل تنص على ذلك رI= أmه ح> مE حقوق املنتخب اoلي 
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عندما يتGل= املشرع يف النصوh القاmوmية يعتمد على أساس العمومية والت|ريد مE هنا mفه= ب�ن 
DيÂة املادة القاmوmية Æعيار القاعدة تعr الراتب مE خالل النص باللÂة العربية وباملوا}اة ½ده يف النص 

  .indeminiteباللÂة الفرmسية عCارة منYة 
�يX الÂموä بش�ن معيار التفر<ة بني الراتب واملنYة وكTلك تطCي> ومنه كان ال بد على املشرع تو 

  هTا القاmون مE حيi الزمان <Cلي أو بعدي ؟ 
 للتعليمةاملنتخCني اoليني طرحوا إGFالية خبصوh عدم ا<تطاع الضريCة باعتCارها منYة طCقا  إن

للنص باللÂة العربية ومنه إذا كاmت  باللÂة الفرmسية واملرا<ب املايل متسك برأيه باعتCارها راتCا طCقا
منYة ومل يت= اال<تطاع الضرييب يعود �رره على اخلزينة وإذا كان العGس الضرر يعود على املنتخب 

 % .19اoلي يف حد ذاته بنسCة 
  للجنة البلدية والوالئية للصفقاتاحلق يف التعويض عن العضوية يف ا: ثانيا       

q واملنX املمنوحة للمنتخب اoلي ÆناسCة أداV مهامه يتYصل املنتخب إ�اUة إ� التعويضا      
 qلدية والوالية للصفقاCعضويته يف جلنيت ال sظm qلي على تعويضاoا.  

 اللجنة البلدية للصفقات -1

       Eون مGتت qلدية للصفقاCد أن الل|نة ال½ qون الصفقاmوع إ� <اg1بالر :  
 .)رcيسا(رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو A@له  -
 .A@ل عE املصلYة املتعا<دة -
 .p@الن اnلس الشعيب الCلدي ] 2[منتخCني ا�نني  -
 .A@لني ا�نني مE الو}ير املGلف باملالية ومصلYة امليزاmية ومصلYة اoاسCة -
 . A@ل عE املصلYة التقنية املعنية باخلدمة للوالية حسب مو�وع الصفقة -
 

                                                           

2 املتضمE تنظي= الصفقاq العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 � ر  26/09/2015املؤرخ يف 2  15/247مE املرسوم الرcاسي ر<=  174املادة 1
 .20/09/2015املؤرخة يف  50ر<= 
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 :اللجنة الوالئية للصفقات  -2

       Eون مGتت qية للصفقاcد أن الل|نة الوال½ qون الصفقاmوع إ� <اg1بالر :  
 .الوايل أو A@له رcيسا -
 .A@ل املصلYة املتعا<دة -
 .A@لني عE اnلس الشعيب الوالcي] 3[�ال×  -
 ]ة 2 مصلYة اoاسCةمصلYة امليزاmي[عE الو}ير املGلف باملالية ] A]2@لني ا�نني  -
] بنا2V أÂFال عمومية2 ريّ [صفقة مدير املصلYة التقنية املعنية باخلدمة للوالية حسب مو�وع ال -

 .وعند اال<تضاV مدير الت|ارة بالوالية
ع بزياداq لعالواq أعضاV باإل�اUة للزيادة يف املنX والعالواq للمنتخCني اoليني gاV املشر       
] ا?عضاV[الCلدية وبالتايل d> لرcيس اnلس الشعيب الCلدي واملم@لني اال�نني و cية الوالDفقاq جلنيت 

  شاركة يف جلنة الصفقاq الCلدية اHصول على تعويضاm qظs اHضور وامل 2للم|لس الشعيب الCلدي
اnلس الشعيب الوالcي اHصول على تعويضاm qظs اHضور ] ا?عضاV[كما d> للمم@لني ال@ال�ة 

  .واملشاركة يف جلنة الصفقاq الوالcية 
ولإلFارة m[Uه باإل�اUة ملنYة اHضور واملشاركة يف أعمال جلنة الصفقاq الوالcية والCلدية       

مE التعويض اجلزايف للYضور 2 ويستفيد املقرر مE % 40مE تعويض gزايف mسCته ] املقرر[يستفيد 
 جلنة الصفقاq الوالcية والCلدية هTه الزيادة ?ن املقرر له مهمة أخر� هي تقرير حتليلي لعملية 

  .باإل�اUة إ� حترير حتفظاته
تطCيقا لنص املادة  24/03/2014املؤرخ يف  14/117وتعت� أحGام املرسوم التنفيTي ر<=       
املعدل للمرسوم الرcاسي ر<=  18/01/2012املؤرخ يف  23- 12مE املرسوم الرcاسي ر<=  161

  . 07/10/2010املؤرخ يف  10-236
                                                           

  .2 املتضمE تنظي= الصفقاq العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 الساب> اإلFارة إليه  15/247مE املرسوم الرcاسي ر<=  173املادة  1
2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq منYها ?عضاV جلان الصفقاq  24/03/2014املؤرخ يف  14/117سوم التنفيTي ر<= مE املر  4 و 3 املادة 2

� ر ر<=  2 qالل|ان  الصفقا qتاباGلفني بGواملسئولني امل Eواملقرري qي= املسابقاG20/04/2014املؤرخة يف  19وجلان حت.  
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       qجلنة الصفقا Vعضا? qالغ تعويضاCكور أعاله هو }يادة يف مTخالل املرسوم امل Eم Ìواملالح
الTي يعدل  04/01/1998ؤرخ يف امل 98/02الوالcية والCلدية 2 مقارmة باملرسوم الساب> ر<= 

  . 238-92املرسوم التنفيTي ر<= 
هو معاجلة منYة كل جلنة على  14/117واملالحظة ال@اmية مE أحGام املرسوم التنفيTي ر<=       
  .على عGس املرسوم الساب>] جلنة الوالcية والCلدية[حد� 

Fهر وحتسب على أساس <اcمة امسية وتدBU تعويضاq لل|نيت الصفقاq الCلدية والوالcية كل �ال�ة أ
مرUقة بCطا<اq اHضور Aضاة مE كل املستفيديE اHا�ريE ورcيس جلنة الصفقاq 2 وال ØضB هTه 

2 كما أن هTه املنX ال يستفاد منها ÆناسCة كل Dفقة 1التعويضاq الFرتاكاq الضمان االgتماعي 
  .بل على كل gلسة

ويالحÌ أّن املرسوم التنفيTي اجلديد الTي dدد التعويضاq لل|نيت الصفقاq الCلدية والوالcية      
سنة كان مE  16أي منT حوايل  g1998اqV أحGامه مت�خرة ?mه عدل أحGام مرسوم سنة 

UرI= ك@رة تعديل <اmون الصفقاq العمومية بعد سنة : ا?gدر تعديله منT مدة وذلك لعدة أسCا� 
مث Æوgب  02/250حيi يعت� مE أك@ر القواmني تعديال حيi ألÂي Æوgب املرسوم  1998

مث  12/23مث التعديل ر<=  11/98املعدل واملتم= مث التعديل ر<=  10/236املرسوم الرcاسي 
املؤرخ يف  15/247والTي Ë إلÂاؤه Æوgب املرسوم  13/01/2013املؤرخ يف  13/03التعديل 

26/09/2015.  
الTي dدد مCالغ  24/03/2014املؤرخ يف  14/117ورD =Iدور املرسوم التنفيTي ر<=       

 Eواملقرري qي= املسابقاGجلان حت Vوأعضا qجلنة الصفقا Vها ?عضاYوكيفية من qالتعويضا
  :واملسئولني املGلفني بGتاباq جلان الصفقاq إال أmه يؤخT عليه ما ي�يت 

                                                           

2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq منYها ?عضاV جلان الصفقاq وجلان  24/03/2014املؤرخ يف  14/171مE املرسوم التنفيTي ر<=  7املادة  1
  .حتGي= املسابقاq واملقرريE واملسئولني املGلفني بGتاباq الل|ان  الصفقاq 2 الساب> اإلFارة إليه 
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 11/10و<اmون الCلدية  12/07يف ت�sFته إ� <اmون الوالية ر<=  أن املرسوم التنفيTي مل يشر -
 .اجلديديE 2 وكان ا?gدر اإلFارة إليهما 

معدل  06/06/1992املؤرخ يف  92/238أmه مل يشر مE خالل ت�sFاته أن املرسوم ر<=  -

  . 04/01/1998املؤرخ يف  98/02ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم 
 :وذلك أن ] mا<صة[ة مE خالل املرسوم املTكور أعاله تCقى أما خبصوh املنX اجلديد -

 .كل gلسة   عEهTه املنX ال يستفاد منها ÆناسCة كل Dفقة بل تGون  •
إن الصفقاq متتا} بصعوبة اإلgراVاq وتعقيدها لTلك كان حري باملشرع الرBU مE <يمة  •

على القيام Taه  التعويضاq يف جلنيت الصفقاq الCلدية والوالcية وذلك <صد تش|يعه=
  .اإلgراVاq بتفان وعلى أكمل وgه

  احلقوق اجتاه اxلسني: ع الثالثالفر           

2 اH> يف تعيني رcيسي اnلسني يف حالة تعTر تعيينهما هTه اHقوق يف اH> يف االستقالةتتم@ل       
  واH> يف طلب اmعقاد دورة است@ناcية

  قالة احلق يف االست: أوال            

هي رCIة كل مE رcيسي اnلسني أو أعضاV اnلسني يف عدم إكمال العهدة االmتخابية بصورة       
 æرد تقد|Æ Bن العال<ة ال تنقط[U مث Eة العامة ومYتتعل> باملصل qاراCاعت tهنا EGية لcا~

  .وهو ما سنCينه أدmاه   1استقالته= ويت= استخالUه= يف مدة حددها القاmون
  :بالنسبة للمجلw الشعيب البلدي/ 1

  أعضاV اnلس الشعيب الCلدي سنميز هنا بني إgراVاq استقالة كل مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي و 
  : استقالة رئيw اxلw الشعيب البلدي. 1

بشGل وا�X ود<ي> كيفية استقالة رcيس اnلس الشعيب  m11-10ظ= <اmون الCلدية ر<=       
يتعني على رcيس اnلس الشعيب الCلدي '' اليت gاU Vيها  C73ه وذلك يف املادة الCلدي مE منص

                                                           

1  h 2 <ساب Bgريدة 2 مرU }195مزيا  
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املستقيل دعوة اnلس لالgتماع لتقدæ استقالته 2 وت@Cت هTه االستقالة عE طري> مداولة  ترسل إ� 
  .الوايل 

Eتاريخ استالمها م Eم Vلدي سارية املفعول ابتداCلس الشعيب الnيس اcاستقالة ر XCالوايل  تص.  
  ''. يت= إلصاق املداولة املتضمنة ت@Cيت استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي Æقر الCلدية 

مE خالل املادة ½د أن لرcيس اnلس الشعيب الCلدي اHرية الGاملة يف إبداV استقالته وÍب أن       
U لكTلس و خيطر الوايل بnذلك كتابة ويقدمها أمام ا Eراحة عD ا� املشرع حينما يع�Dورا و<د أ

 ÅVبنا BتمÍ يTته والCتخmارها اجلهة اليت اCلدي باعتCلس الشعيب الnاالستقالة أمام ا æص على تقدm
بد عليه أن ي@Cت االستقالة Uليس له سلطة رUضها وتصXC دعوة مE رcيس اnلس واnلس ال على

U 2يت= 1بتداV مE تاريخ استالمها مE الوايل استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي سارية املفعول ا
  .إلصاق املداولة املتضمنة ت@Cيت استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي Æقر الCلدية 

مE  71ويستخلف رcيس اnلس الشعيب الCلدي خالل عشر أيام على ا?ك@ر حسب املادة        
يستخلف رcيس اnلس الشعيب الCلدي املتوىف أو املستقيل أو '' <اmون الCلدية اجلديد واليت تنص 

أيام على ا?ك@ر حسب الGيفياq ) 10(املتخلي عE املنصب أو wل ماBm <اmو{ خالل عشرة 
  ." 65نصوh عليها يف املادة امل

نصب لقد mظ= املشرع اجلزاcري حاالq أخر� <ريCة مE االستقالة وهي حالة التخلي عE امل
واHالة ال@اmية منصوh عليها  274 اHالة ا?و� منصوh عليها يف املادة يف حالتني) اإل<الة اHتمية(

  .2 75يف املادة 
  :ياستقالة أعضاء اxلw الشعيب البلد. 2

Íو} ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي تقدæ استقالته= برسالة مضموmة مB اإلFعار باالستالم توgه إ� 
  وTÖÖÖÖÖا ما mصت عليه املادة ر<=  ر ذلك Æوgب مداولة ?ول دورة لهÖÖÖÖÖÖÖÖÖرcيس اnلس الشعيب الCلدي ويق

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه  211/10 مE <اmون الCلدية ر<=  73املادة  1
  .واليت سنتطرق إليها يف الفرع ال@الi مE املطلب ا?ول مE املiYC ال@ا{ مE الفصل ال@ا{ مE هTه املTكرة  2
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رتXF الوارد بنفس القاcمة مCاFرة ويستخلف العضو املستقيل بامل 10-11مE <اmون الCلدية ر<=  42
sالوايل2 بعد املنتخب ا?خ Eهرا بقرار مF {ل ال يت|اوgا يف أT1وه.  

  :بالنسبة للمجلw الشعيب الوالئي / 2

مE رcيس اnلس الشعيب الوالcي سنميز يف هTه اجلزcية كTلك بني إgراVاq استقالة كل       
  .أعضاV اnلس الشعيب الوالcي و 

  :استقالة رئيw اxلw الشعيب الوالئي . 1

كيفية استقالة رcيس اnلس الشعيب الوالcي مE منصCه حسب   m12-07ظ= <اmون الوالية ر<=       
  :منه  65ما gاV يف املادة 

يعلE رcيس اnلس الشعيب الوالcي استقالته أمام اnلس اnتمB طCقا ?حGام هTا القاmون ويCلغ ''
  .الوايل بTلك 

  ''تGون االستقالة سارية املفعول ابتداV مE تاريخ تقدpها أمام اnلس 
يعلE الرcيس استقالته أمام اnلس الشعيب الوالcي ويCلغ الوايل بTلك وتعت� االستقالة سارية       

 30املفعول مE تاريخ تقدpها كتابيا أمام اnلس ويستخلف رcيس اnلس الشعيب الوالcي خالل أgل 
  .ويستخلف بنفس الطريقة اليت اmتخب Uيها رcيسا للم|لس الشعيب الوالcي .  2يوم 

  :استقالة أعضاء اxلw الشعيب الوالئي . 2

  :على  m42ظ= <اmون الوالية اجلديد استقالة أعضاV اnلس الشعيب الوالcي حيm iصت املادة       
  cيسه بواسطة ظرف wمول مقابل وDل استالم ترسل استقالة عضو مE اnلس الشعيب الوالcي إ� ر ''

  .''ويقر اnلس الشعيب ذلك Æوgب مداولة ويCلغ الوايل Uورا بTلك 
تعت� االستقالة ح> ?عضاV اnلس الشعيب الوالcي واليت تقدم Æوgب رسالة مضموmة مB إFعار 

  .ة باالستالم توgه إ� رcيس اnلس الشعيب الوالcي ويقر ذلك Æوgب مداول

                                                           

 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون ر<=  41املادة  1
 .املتعل> بالوالية 2 الساب> اإلFارة إليه 12/07القاmون ر<=  مE 66املادة  2
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  :واليت تنص  41ويستخلف العضو املستقيل حسب أحGام املادة 
يت=  الوالcي ملنتخب باnلس الشعيب يف حالة الوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{'' 

استخالUه يف أgل ال يت|او} Fهرا واحدا 2 باملرXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب مm Eفس القاcمة 
 Eالوايل بقرار م''.  

رI= أّن املشرع <ّيد umوعÅا ما إgراVاq االستقالة وذلك حفاظا على mظام وeدر بنا اإلFارة اmه       
  :ومتاسك اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي إال أmه EGp إ�ارة النقاط التالية 

يف تGريس استقالته أعطت اH> لرcيس اnلس الشعيب الوالcي  12/07مE القاmون  Æ65ا أن املادة 
أمام اnلس الشعيب الوالcي 2 ويCلغ الوايل بTلك مB العل= أن مضمون هTه الفقرة mفسها املوgودة يف 

مE <اmون الCلدية  73وكTلك مضمون الفقرة ا?و� مE املادة  من قانون الوالية القدمي 65املادة 
nلس الشعيب الCلدي ت@Cت عE طري> إال أن االختالف هنا أن استقالة رcيس ا 11/10اجلديد ر<= 

2 كان ا?gدر أن ت@Cت استقالة رcيس اnلس الشعيب الوالcي Æداولة كTلك لتقوية مركز هTا 1مداولة 
sا?خ. 
أما خبصوh مدة إ�Cاq االستقالة GUان ا?gدر باملشرع ترt مدة Fهر املنصوh عليها يف       
كما   مE الرتاBg عنهارcيس اnلس الشعيب الCلدي  متEG مدة مE <اmون الCلدية القدæ وهي 29املادة 

تصXC [ 39مE املادة  2أن <اmون الوالية القدæ ترt مدة Fهر وهTا بالرgوع إ� mص الفقرة 
االستقالة ~اcية ابتداV مE تاريخ إرساbا إ� رcيس اnلس الشعيب الوالcي إال بعد Fهر مE تاريخ 

 .استالمها 
صوh االستخالف للعضو املنتخب بسCب االستقالة حيi يGون استخالف عضو يف أما خب      

ي يلي آخر منتخب بقرار مE 2 باملرXF الTالCلدي املستقيل يف أgل Fهر واحداnلس الشعيب 
أما رcيس اnلس الشعيب الCلدي  11/10مE <اmون الCلدية اجلديد ر<=  241 حسب املادة الوايل

 .2كما رأينا سابقاأيام UقU10 jمدة االستخالف 
                                                           

 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون ر<=  73املادة  1
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وهي mفس مدة استخالف رcيس 2 أما عضو اnلس الشعيب الوالcي Uمدة االستخالف هي Fهرا 
 .2 كما رأينا سابقااnلس  الشعيب الوالcي

تCقى مCهمة وsI وا�Yة حيi مل تنص ) مدة االستخالف(واملالحÌ أن هTه اآلgال       
اآلgال 2 كما كان ا?gدر باملشرع أن Íعل مدة استخالف  بصراحة ود<ة على بداية سريان هTه

رcيس اnلس الشعيب الوالcي عشرة أيام هو اآلخر وذلك بÂية وتقوية ومGاmة ومركز رcيس اnلس 
  .الشعيب الوالcي و�ماmا للسs اHسE للم|لس

  احلق يف تعيني رئيسي اxلسني يف حالة تعذر تعيينهما: ثانيا           
مE <اmو{ الCلدية والوالية على التوايل ½د أmه يف حالة  63و  72مE خالل YUو� املادتني       

حدو× ماBm مؤ<ت لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وكTا رcيس اnلس الشعيب الوالcي يستخلف بناCcه 
nما 2 يقوم اb يسني تعيني مستخلفcال على الرYه يف حالة استmهامهما 2 إال أÆ لسان للقيام

بتعيني أحد mوا� الرcيس وإن تعTر ذلك أحد أعضاV اnلس2 وال ب�س أن mشs ) الCلدي والوالcي(
الTي dول دون مCاFرة الرcيسني ملهامها ومE ي@Cت (أن املشرع مل يCني ماذا يقصد باملاBm املؤ<ت 

  )حدو× هTا املاBm و}واله الوايل أو اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي ؟
  ق يف طلب انعقاد دورة استثنائية احل: ثالثا            

 4دوراq عادية بينما ÍتمB اnلس الشعيب الوالcي يف  Í6تمB اnلس الشعيب الCلدي يف       
مE <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديE على التوايل كما  15و  17دوراq عادية وذلك حسب املادتني 

 EGp ية وذلك رأينا سابقا 2 كماcتمعا يف دورة است@ناÍ ي أنcلدي والوالCيني الCلسني الشعnا Vعضا?
�لi  أعضاV اnلس الCلدي أو بطلب مE) 3/2(بطلب مE رcيسي اnلسني أو بطلب مE �ل@ي 

2 ويCدوا أن املشرع Uا�ل بني اnلسني الCلدي والوالcي مE خالل بلوغ أعضاV اnلس الوالcي) 3/1(
 )�لi(اV الTيE يودون اmعقاد دورة است@ناcية2 وكان حريا باملشرع اإلبقاV على mسCة mصا� ا?عض

ولإلFارة U]ن <اmون الوالية  1990مE <اmون الCلدية لسنة  15ا?عضاV املنصوh عليها يف املادة 
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 مل pنX ا?عضاV ح> طلب اmعقاد دورة است@ناcية بل منb X= ح> متديد الدورة يف أgل 1990لسنة 
  . منه  11أيام حسب mص املادة  7ال يت|او} 

  كيل زمالئهم يف حالة تعذر حضورهمحق أعضاء اxلسني يف تو : رابعا

القاعدة أن العضو يقوم بالتزاماته Fخصيا إّال أmه يف حاالq معينة حددها القاmون Gpنه توكيل       
  .}ميل له يف اnلس للقيام بTلك mيابة عنه وهو ما سنتطرق له يف هTه اجلزcية 

  :توكيل األعضاء لزمالئهم قصد التصويت على مداوالت اxلسني -1

: على اآليت  1990مE <اmو{ الCلدية والوالية على التوايل لسنة  16 واملادة m18صت املادة       
يف توكيل }مالcه= كتابيا يف حالة تعTر حضوره= ] الCلدي والوالcي[ح> أعضاV اnلسني الشعCيني " 

 Eمل أك@ر مd للعضو املوكل أن EGp إال جللسة واحدة وال Xه الوكالة ال تصTلك أن هTص كmو
 ".وكالة 
مE  24املادة (و<د احتفÌ املشرع Æضمون املادتني يف القاmوmني اجلديديE للCلدية والوالية         

ك يف لوأ�اف إ� ذلك حتديده لGيفية إعداد الوكالة وذ)مE <اmون الوالية 20<اmون الCلدية واملادة 
  مE <اmون الوالية  21مE <اmون الCلدية و  25املادتني 

Uون  25ملادة نصت اmا> Eلدية مCون الوالية  21ة واليت تقابلها املاد11/10الmا> Eعلى 12/07م:  
2 وحتدد Dراحة اجللسة أو ؤهلة Tbا الÂرäيت= إعداد الوكالة بطلب مE املوكل أمام أي سلطة م -

  .الدورة اليت حررq مE أgلها 
-   æون القدmة بالقاmام الوكالة مقارGكورتني أعاله هو تنظي= أحTة املادتني املUاملشرع ب]�ا äرI كان

الTي عاجل مو�وعها بنوع مE العمومية واالختصار وmظرا ?مهية مو�وع الوكالة مل يGتف املشرع 
E خالل أحGام ب�حGام <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديE يف تنظي= أحGامها وهTا ما mستشفه م

2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 13/105املرسوم التنفيTي ر<= 
2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب 13/217والTي يقابله املرسوم التنفيTي ر<= 
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قنية للتطCي> ا?Uضل <اmوmية وت: الوالcي الTيE حددا مو�وع الوكالة حتديدا د<يقا وأ�اف bا mقاط 
  :Tbه اآللية 

  :اجلانب القانوين  -أ

تسل= الوكالة مE طرف املوكل <Cل اجللسة ومE الوكيل يف بداية اجللسة لرcيس اnلس الشعيب       
بالنسCة ?عضاV ( 2ولرcيس اnلس الشعيب الوالcي ) بالنسCة ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي( 1الCلدي

وال ت�خT يف اHسCان إال الوكاالq ا?Dلية وال تصX أي وكالة مستنسخة أو ) اnلس الشعيب الوالcي
وÆا أن الوكالة تGون mتي|ة حصول ماsI Bm متو<B . مرسلة عE طري> الفاكس أو ال�يد اإللGرتو{  

 Åأو أمرا استع|اليا p اbن بزوا[U تي|ة ?مر استع|ايلm طرف املوكل أو Eب الوكالة مYس EG32 EGpو
لGل عضو �� على االmسYا� <Cل التصويت أن يوكل  عضوا آخر خالل اجللسة Æوgب وكالة 

  .ويCقى الل|وV إ� هTا است@ناcياي@Cت تو<يعها رcيس اجللسة أو عضو GÆتب الدورة أو مE ينو� عنه 
ويف حالة االستع|ال القصو� أو حصول ماsI Bm متو<EGp B أن يوكل عضو Æوgب وكالة       

 4ي@Cت تو<يعها عضو آخر بصفته Fاهدا أو يو<عها رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو مE ينو� عنه 
مE ينو� بالنسCة ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي2 بينما يو<عها رcيس ديوان اnلس الشعيب الوالcي أو 

  .عنه 
  :اجلانب التقين  -ب

إعداد الوكالة يGون وU> منوذ� wدد واملالحÌ أmه بصدور بعض املراسي= التنفيTية لقاmو{       
] الCلدية والوالية[الCلدية والوالية Ë إHا<ها بنماذ� تقنية 2 وZدف هTه النماذ� لعصرmة اإلدارة 

                                                           

املؤرخة يف  15املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 � ر ر<=  13/105الفقرة ال@ال@ة مE املرسوم التنفيTي ر<=  22املادة  1
17/03/2013 . 

املؤرخة  223 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الوالcي2 � ر ر<=  213/217 الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  2
 . 23/06/2013يف 

  .2 املTكور أعاله 13/105الفقرة الرابعة مE املرسوم التنفيTي ر<=  21املادة  -  3
 .2 املTكور أعاله 13/217الفقرة الرابعة مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  -   

  .2 املTكور أعاله 13/105الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  21املادة  -  4
  .2 املTكور أعاله 13/217الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  23املادة  -   
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خر� Zدف إ� إ}الة الÂموä واللCس والتالعب ومg Eهة أ 2وتGييف هTيE املرUقني مg Eهة
2 تاريخ التو<يB لدورة اليت أحد�ت ?gلها الوكالة2 اس= املوكل2 الوكيلبالوكالة Uالنموذ� يCني Dراحة ا

  .والسلطة اليت Dاد<ت عليها
  : GFل الوكالة

  الةــــــــــــــــوك

عضو اnلس الشعيب ..........................................)ة(أسفله2 السيد )ة(أmا املمضي 
يتعTر علي حضور ....................).............. عضو اnلس الشعيب الوالcي ( لCلدية 2 

أوكل ......................... إ� ...................|لس اليت ستنعقد مgÖÖÖÖÖ Eلسة امل/دورة
  .<صد التصويت بامسي...............  السيد  / سيدةال }ميليت 2/}ميلي

  
 Öيف ............... حرر ب..........................  

  
 يفويGون التصدي> عليها مE طرف السلطة املؤهلة Tbا الÂرä كما هو منصوh  (1)تو<يB املوكل 

  .مE القاmون املتعل> بالCلدية بو�B خامتها وخاË املؤسسة التابعة bا 25املادة 
  .مE <اmون الوالية  21واليت تقابلها املادة 

 ) :املنتخبني(توكيل األعضاء لزمالئهم قصد انتخاب أعضاء جملw األمة  -1

� Eون مGلس ا?مة تت� Vتخا� أعضاmتخابية الmيئة االbن ا[U موعكما هو معلوم:  
 أعضاV اnالس الشعCية الوالcية
 أعضاV اnالس الشعCية الCلدية 

 Åظرmتخايب وmاال Vصر الوعاH لس ا?مة(ا� Vتخا� أعضاmال ( لسني الشعيبnا Vيف أعضا) لديCال
مg Eهة 2 ومg Eهة أخر� U]ن هTه االmتخاباq تعرف تناUسا Fديدا بني �تلف ا?لوان ) والوالcي 

 Vة العليا وعلى �وUرÂفة أعلى وأمسى وهي عضوية الD XFسب العضو املرتGالسياسية ?~ا ت
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عطياq املTكورة أعاله يلزم أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي بالقيام بواgب التصويت ما امل
عدا يف حالة حدو× ماBm <اهر pنU BيمEG العضو الناخب أن pارس حقه يف التصويت Fخصيا 

 :1بالوكالة وذلك بطلب منه لEG املشرع حدد وحصر ح> التوكيل يف حالتني مها 
 ر�ى املوgودون يف املستشفياq أو الTيE يعاجلون يف منا}b= الناخCون امل -
-  � .الناخCون املوgودون مؤ<تا يف اخلار

2 وحترر الوكالة بطلب خطي مصادق عليه <اmوmا أمام  تني اHالتني عE طري> Fهادة طCيةوت@Cت ها
 . وبدون مصاريف 2كاتب الضjC لد� اGoمة 

وال ب�س أن mشs أmه كان Æقدور املشرع منX سلطة تصدي> الوكالة للوايل باعتCاره gهة وuDvايuة       
V 2 كما أن اmتخاباq أعضا} تنفيTي بالنسCة للم|لس الوالcيعلى اnلس الشعيب الCلدي وgها

اإلدارة و إبعادها عE  2 إال أن املشرع أراد مE خالل هTا اإلgراV حتييد �لس ا?مة تت= يف مقر الوالية
كل CFهة حß ولو كان التصدي> على وكالة التصويت وال EGp أن dو} الوكيل إال على وكالة 

jقU واحدة. 
 .ويCص= الوكيل بعد إgراV عملياq التصويت على <اcمة اإلمضاVاq مقابل اس= ولقب املوكل       
اbيئة االmتخابية 2 و<د راعى املشرع اHساسية  وال تعطى الوكالة إّال لوكيل واحد ينتمي إ� mفس      

املوgودة بني ا?حزا� السياسة بنصه على هTا اإلgراV إذ ال يعقل لعضو منتخب ينتمي إ� حز� 
   .)�(أن يوكل عضو للتصويت مGاmه ينتمي إ� حز�  )أ(

الة خاصة ح(احلق يف املوافقة على جدول أعمال اجتماعات اxلسني وإضافة نقاط له : خامسا

  )باxلw الشعيب البلدي

  :Gpننا التمييز بني مرحلتني Uيما خيص إ�اUة mقاط جلدول ا?عمال       
  

                                                           

 267 املتعل> بتنظي= أعضاV �لس ا?مة املنتخCني وسsه= 2 � ر ر<=  09/12/2012املؤرخ يف  12/412التنفيTي ر<= مE املرسوم  02املادة  1
 .2012ديسم�  12املؤرخة يف 

 .2 املTكور أعاله  12/412مE املرسوم التنفيTي ر<=  04املادة  2
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  ]مرحلة إعداد اجلدول[املرحلة اليت تكون قبل إرسال اإلستدعاءات .  1

dدد رcيس اnلس الشعيب الCلدي تاريخ gدول ( 11/10مE <اmون الCلدية  m20صت املادة       
 13/105مE املرسوم  206 بينما أ�اUت املادة ) أعمال دوراq اnلس بالتشاور مB اbيئة التنفيTية

لدية ورؤساV كل مE ا?مني العام للC... املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 
 Vمة املعنيني عند اال<تضاcالل|ان الدا.  

وحسنÅا Uعل املشرع ب]�اUة رؤساV الل|ان الداcمة وذلك حß يتمEG رؤساV الل|ان ب]درا� النقاط 
اليت Øص جلا~= U 2ال يعقل أن رcيس اnلس الشعيب الCلدي يدر� mقطة يف gدول ا?عمال Øص 

  .ة رcيس جلنة الصYة والنظاUة ومحاية الCيئة مو�وع الصYة والنظاUة دون استشار 
مE <اmون الCلدية ½دها تنص يتو� ا?مني العام للCلدية حتت سلطة  129وبالرgوع إ� املادة       

  رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
 .�مان حتضs اgتماعاq اnلس الشعيب الCلدي -
على مساعدة رcيس الCلدية يف إرسال   ومنه U]ن دور ا?مني العام يCقى دورا إداريا حيi يعمل -

 .اإلستدعاVاq مرUقة �دول ا?عمال ويعمل على التYضs اجليد لدوراq اnلس 
  عند افتتاح الدورة وقبل التصويت على جدول األعمال: املرحلة الثانية .  2

للمصاد<ة يعرä رcيس اnلس الشعيب الCلدي gدول ا?عمال على اnلس عند اUتتا� الدورة       
تعت� الفرتة الزمنية اليت تفصل بني مرحلة اUتتا�  2ا� mقاط إ�اUية يف gدول ا?عمالعليه 2 وEGp إدر 

على gدول أعمال  1) التصويت(لس الشعيب الCلدي ومرحلة املصاد<ة EÖÖÖÖÖÖÖÖ طرف رcيس اÖÖÖÖÖnالدورة م
التشاور هو الTي ي�} لب ورو� أعمال  اnلسني U 2رتة املنا<شة والتشاور بني أعضاV اnلس وهTا

اnلس UيمGنه بالتايل إدرا� ما هو مناسب وال EGp إدرا� mقاط إ�اUية إ� بطلب مE الرcيس 
 .وبطلب مE ا?IلCية

                                                           

املتضمE النظام الداخلي  13/105مE املرسوم التنفيTي  08يت حسب املادة ?mه ال EGp إgراV أي تعديل على gدول ا?عمال بعد بداية التصو   1
  .النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 الساب> اإلFارة إليه
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  احلق يف اكتساب عضوية جديدة: دساسا

تعت� العضوية يف اnالس اoلية طري>  الكتسا� عضوية gديدة 2 واكتسا� هTه العضوية 
 .اجلديدة إمÃا أن يؤدي إ� Uقدان العضوية ا?و� أو أن dُْتuÖفa uÌuا

فقدان العضوية يف اxلسني ( -جملw األمة  يةعضو –احلق يف اكتساب عضوية جديدة /  1

  )الشعبني البلدي الوالئي 

ضوية يف حيi تعت� العضوية يف اnالس اoلية املنتخCة أحد الطرق املؤدية إ� اكتسا� الع      
  :�لس ا?مة sI أن هTا اH> متو<ف على التواUر على الشروط اآلتية 

-  XFز�(الرتHا Eبتزكية املسئول ا?ول ع XFاق الرتUز� ) إرHني حتت رعاية اYFة للمرتCبالنس
  .12/01مE <اmون االmتخاباq ر<=  109السياسي حسب املادة 

-  Eون اال 108سنة حسب املادة  35السmا> Eم qتخاباm  
  .التمتB باHقوق املدmية والسياسية وال يوgد يف حاالU qقدان ا?هلية  -
  .التس|يل يف الداcرة االmتخابية اليت يرتU XFيها -
مE <اmون االmتخاباq ر<=  107أن ال يGون wل <رار تو<يف بسCب املتابعة القضاcية املادة  -

12/07.  
- XFصل املرتYية وذلك بتCلI?قا لعدد املقاعد املطلو�  الفو} باUو qواD?ا Eعلى أك@ر عدد م

  .ÂFلها 
  ):مع بقاء العضوية يف اxلسني الشعبيني البلدي والوالئي(احلق يف اكتساب عضوية جديدة / 2

احلق يف العضوية يف جملw التوجيه واللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات / أ

  :احمللية 

       Bإداري تتمت Bطاب qلية مؤسسة عمومية ذاoا qوالضمان لل|ماعا Eندوق التضامD يعت�
  .بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
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إ� أي  يو�B الصندوق حتت وDاية الو}ير املGلف بالداخلية وdدد مقره Æدينة اجلزاcر وm EGpقله
rان آخر بالرتا� الوطGيمTب مرسوم تنفيgوÆ 2  لفGالو}ير امل Eعلى ا<رتا� م uVبنا Tيتخ

  1.بالداخلية 
Eا الصندوق مTل هGيه2 وجلنة تقنية2 ومدير عام: ويتشgلس للتو� .  

  :احلق يف العضوية يف جملw التوجيه . 1

  يض= �لس التوgيه الTي يرأسه الو}ير املGلف بالداخلية أو A@له       
  رؤساV �الس FعCية بلدية ينتخCه= }مالcه= مدة عضويته=  )7(سبعة 
  رؤساV �الس FعCية والcية ينتخCه= }مالcه= مدة عضويته= )3(ثالثة 
   )2(واليني 
  .A@لني عE و}ارة الداخلية واجلماعاq اoلية) 4(أربعة 
  .A@لني عE و}ارة املالية) 3(�ال�ة 
  .العمراmيةعE الو}ارة املGلفة بالتهيئة ) A)1@ال 

يشارt املدير العام للصندوق يف اgتماعاq �لس التوgيه بصوq استشاري ويتو� أماmة �لس  -   
  .التوgيه 

n EGpلس التوgيه أن يدعوا Hضور gلساته استشاريا أي Fخص حبG= وظاcفه أو كفاته  -   
qنه أن يساعده يف املنا<شاGp.  

   - Cلي املنتخ@A تخا�mا qلف بالداخلية حتدد كيفياGالو}ير امل E2ني بقرار م.  
  .بناV على ا<رتا� مE السلطة اليت ينتمون إليهاأعضاV �لس التوgيه يعني  -   

                                                           

2 املتضمE إmشاD Vندوق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد 2014-03-24املؤرخ يف  116-14ر<= مE املرسوم التنفيTي  3-2املادة  1
 . 02/04/2014املؤرخة يف  19ه وسsه2 � ر ر<= مهام وتنظيم

2 املتضمE إmشاD Vندوق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه   116-214 مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  2
 .الساب> اإلFارة إليه 
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m[Uه يستخلف حسب ا?GFال mفسها  .ويف حالة اmقطاع عهدة أحد أعضاV �لس التوgيه  -   
  .1وخيلفه العضو اجلديد املعني إ� Iاية اmقضاV العهدة اجلارية 

  :احلق يف العضوية يف اللجنة التقنية . 2

  :أعضاV ) 9(تتشGل الل|نة التقنية للصندوق مE تسعة       
  .املدير العام للصندوق رcيسا -
A@لني عE رؤساV اnالس الشعCية الCلدية ورؤساV اnالس الشعCية الوالcية يت= اختياره= ) Ý)5سة  -

  .V �لس التوgيهأساس مؤهالZ= وخ�Z= 2 مsI E أعضاعلى 
  .A@لني عE الو}ير املGلف باجلماعاq اoلية 2 مsI E أعضاV �لس التوgيه) 3(�ال�ة  -
سنواq ) 5(يعني أعضاV الل|نة التقنية Æوgب <رار مE الو}ير املGلف بالداخلية ملدة Ýس  -

  .وتنتهي مهامه= حسب ا?GFال mفسها 
  .ن يساعدها يف مهمتها حبG= وظاcفه أو اختصاDه EGp لل|نة أن تستعني ب�ي Fخص مm�F Eه أ

  .2تتو� مصاحل الصندوق أماmة الل|نة التقنية  -

  :احلق يف العضوية يف املرصد الوطين للمرفق العام / ب

  . 3يعت� املرDد الوطr للمرU> العام هيئة استشارية وdدد مقره Æدينة اجلزاcر 
  :املGلف بالداخلية أو A@له �موعة مE ا?عضاV والTيE مE بينه=ويتشGل املرDد الTي يرأسه الو}ير 

  �لسني FعCيني والcيني 2 يعينهما الو}ير املGلف بالداخلية  )2(رئيسي      
   لديي2EÖ يعينهما الو}ير املGلف بالداخلية �Öلسني FعCيني ب )2(رئيسي      
  سنواq <ابلة للت|ديد بقرار مE الو}ير املGلف بالداخلية بناV ) 3(ويعني أعضاV املرDد ملدة �ال×   

                                                           

وق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه  املتضمE إmشاD Vند E14-116 2 املرسوم التنفيTي ر<= 2 م 25املادة  1
  .الساب> اإلFارة إليه 

  .2 املTكور اعاله 116-14مE املرسوم التنفيTي ر<=  29املادة  2
املؤرخة يف  202 يتضمE إmشاV املرDد الوطr للمرU> العام2 � ر ر<=  g2016اmفي  07املؤرخ يف  16/03مE املرسوم الرcاسي ر<=  02املادة  3

 .g2016اmفي  13
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على ا<رتا� مE املؤسساq واbيئاq اليت خيضعون عليها ويف حالة اmقطاع عهدة أحد ا?عضاV يت= 
  . 1استخالUه حسب ا?GFال mفسها للمدة املتCقية 

  حقوق خاصة باxلw الشعيب الوالئي: الفرع الرابع               

�موعة مE اHقوق مل تEG معروUة يف القاmون الساب>  12/07استYد× <اmون الوالية ر<=       
2 وهناt حقوق wتفa Ìا مE ) أوال(هTه اHقوق اليت Øص اجلاmب الر<ايب ?عضاV اnالس اoلية 

 æون القدmيا�(القاmا. (  
  :  حقوق مستحدثة يف ظل قانون الوالية اجلديد: أوال           

لقد أ�اف املشرع اجلزاcري �موعة مE اHقوق يف ظل <اmون الوالية اجلديد <صد تعزيز وتقوية      
  .مركزه= Aا ينعGس باإلÍا� على عمله= وأداcه= 

  :احلق يف توجيه سؤال كتايب ملسؤول أو مدير تنفيذي -1

أmه مEG كل عضو يف اnلس الشعيب  2012لعل أه= تقنيه استYد�ها <اmون الوالية سنة       
الوالcي مE توgيه سؤال كتايب ?ي مدير أو مسئول مE مديري املصاحل أو املديرياsI q املمركزة 

ب mص املادة للدولة املGلفة ملختلف <طاعاq النشاط يف إ<لي= الوالية 2 كما ألزم املشرع اجلزاcري حس
يوما مE تاريخ تCليÂه واملCني  15اإلgابة عE ا?سئلة يف أgل  2012مE <اmون الوالية لسنة  37

وال Fك أن هTا اإلgراV اجلديد يزيد مE <يمة املنتخب الوالcي ويدع= . على اإلFعار باالستالم 
ة الTي pارسه عضو ال�ملان يف GUرة الر<ابة الشعCية على أعمال السلطة التنفيTية �GUمنا إgراV املساcل

اجلزاcر واملقرر Æوgب الدستور Dار pارسه على مستو� الCنية التYتية للوالية أعضاV اnلس الشعيب 
Æا يطر� تساؤال " عضو "ت@s إGFاال <اmوmيا كون أ~ا ذكرq عCارة  37الوالcي sI أن DياIة املادة 

  .سؤال كتايب للمدير التنفيTي ؟بالنسCة لرcيس اnلس Uهل d> له توgيه 
الFك أن رcيس اnلس <Cل أن يصXC رcيسا Uهو عضو باnلس Æ 2ا يعr أmه d> له توgيه 

  g Eهة أخر� <د ي@s املس�لة مE }اوية �الفة ÖÖÖÖÖÖÖÖول مؤسس sI 2 أmه مÖÖÖÖÖÖÖÖر� معقTÖÖÖÖÖا طÖÖÖÖÖÖÖسؤال كتايب وه
                                                           

 .2 املتضمE إmشاV املرDد الوطr للمرU> العام 2 الساب> اإلFارة إليه  16/03مE املرسوم الرcاسي ر<=  09املادة  1
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وبالتايل dرم رcيس اnلس مE تقدæ السؤال وعندما ال يستقي= " الرcيس"ومل يTكر "عضو"النص ذكر 
GUان  37ا?مر GUيف mعرتف لعضو Æمارسة إgراV يYÖرم منه الرcيس 2 اخللل إذن يف DياIة املادة 

  .EGp"...1 للرcيس وأحد أعضاcه " حÖÖري باملشÖرع DياIتها  بالشGل التايل  
  :طلب إنشاء جلنة حتقيقاألعضاء ) 3/1(حق الرئيw أو ثلث  - 2

Æختلف UقراZا ½د أ~ا أعطت اH>  12/07مE <اmون الوالية ر<=  35بالرgوع إ� املادة       
 iيس أو �لc3/1(للر ( <cقاHوا جلنة حتقي> تقوم بتقصي اCي أن يطلcلس الشعيب الوالnا Vأعضا

طارها التYقيقي واآلgال اoددة  حول كل مس�لة Z= الوالية2 وحتدد تشGيلة الل|نة ومو�وعها وإ
  .?ÂFاbا Æوgب مداولة تتخT با?IلCية املطلقة ?عضاV اnلسني 

  .2تشرع الل|نة يف أÂFاbا بعد إعالم الو}ير املGلف بالداخلية وÆ|رد أن تصXC املداولة mاTUة   
كما ألزم املشرع السلطاq العمومية اoلية بتقدæ يد املساعدة Tbه الل|نة وبعد أن تنتهي هTه        

الل|نة مE <يامها با?عمال اoددة bا 2 تقدم mتاc|ها إ� اnلس الشعيب الوالcي ويتBC ذلك Æنا<شة  
ويف هTه النقطة ير� ا?ستاذ  خلية 2مB <يام رcيس اnلس الوالcي ب]خطار الوايل والو}ير املGلف بالدا

أن ر<ابة هTه الل|نة <د تتس= بعدم Uعاليتها ?ن القرار النهاcي اليGون يف يد اnلس " wمد }اIودي"
 Bgي بل يرcوعرا<يل  إ�الشعيب الوال qوطاÂ� ون أمام عدةGا ما تCالI ية اليتDالو qالسلطا

  wل Fك يف مصدا<ية اbيئة املنتخCة وتصXC هTه  إ�دي ومتاطل يف اØاذ القرار املناسب2 وهTا ما يؤ 
 .3لر<ابة بعد ذلك بدون gدو�

                                                           

 .2224 الطCعة ا?و� 2 دار gسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر�U2012 h 2اير  21املؤرخ يف  212/07 القاmون اف F 2ر� <اmون الواليةعمار بو�ي 1
 .املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب  الوالcي 2 الساب> اإلFارة إليه  13/217مE املرسوم التنفيTي ر<=  39ادة امل 2
3w ر ا?بيض املتوYCر� العريب والÂو× حول املYCوال qالدراسا �� qلية2 حولياoي يف التنمية اcلس الشعيب الوالnودي 2 دور اIامعة مد }اg 2 jس

  .241 املشار إليه عند بلÂامل بالل 2 مرBg ساب> h 219 -20h 2 2002منتوري 2 <سنطينة2 
 7تتGون هTه الل|نة مE  )جلنة مراقبة(املتعل> بالوالية على إmشاV جلنة حتقي> حتت تسمية  69/38الTي يعدل القاmون  81/02ولقد mص ا?مر-

  .أعضاV ينتخCون مE بينه= مGتب مGوmا مE رcيس و mاcب رcيس ومقرر
يوما حسب  30 إ�2 وEGp متديد مE ا?gل عند اال<تضاV  أFهر 3اnلس الشعيب الوالcي mتاc|ها وحترياZا خالل  إ�) جلنة املرا<Cة(وتقدم الل|نة 

املTكور أعاله EGp 2 لل|نة املرا<Cة ا<رتا� اHلول الال}مة أو أي إgراV تراه مناسCا مm�F Eه أن dمي ال@روة  81/02مGرر واحد مE ا?مر  137املادة 
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  ) 1990سنة (ا من القانون القدمي حقوق حمتف® �: ثانيا            

بنفس اHقوق املقررة ?عضاV اnالس الشعCية الوالcية  12/07احتفÌ <اmون الوالية اجلديد ر<=       
2 واملتم@لة أساس يف تقدæ املCادراq واآلراV واملالحظاq إ�  æ1990 لسنة يف ظل القاmون القد

  .اجلهاq املختصة وكTا اH> يف اإلطالع على و�عية الوالية 
  :حق األعضاء يف املبادرة واالقرتاح وتقدمي اآلراء للوزير املختص/ 1

باإل�اUة إ� تقنية توgيه سؤال كتايب مE أعضاV اnلس الشعيب الوالcي أو إ� أي مدير أو        
مسئول عE املصاحل واملديرياsI q املمركزة للدولة2 عمل املشرع إ� أحدا× <فزة mوعية وتوسيB يف 

  .عمل اnلس الوالcي حß إ� املستو� املركزي
يقدم اnلس الشعيب الوالcي اآلراV " على  m12/07ون الوالية ر<= مE <ا79حيm iصت املادة       

اليت تقتضيها القواmني والتنظيماq وGpنه أن يقدم اال<رتاحاq ويCدي يف املالحظاq يف كل ما خيص 
ولإلFارة U]ن هTه اآلراV " يوما ) F)30ؤون الوالية إ� الو}ير املختص وذلك يف أgل �ال�ون 

مE  56املادة  إ�لزمة UيمEG ا?خa Tا وEGp االمتناع عE ذلك وبالرgوع واملالحظاq ليست م

                                                                                                                                                                                     

أو اbيئاq التعاوmية التابعة للقطاع االFرتاكي 2 وخالف لل|نة التYقي> الوالcية املنصوh املالية لل|ماعاq اoلية أو املؤسساq أو املزارع املسsة ذاZا 
  .املTكور أعاله منYها املشرع آلياq و�ماmاq لتفعيل عملها  81/02عليها يف القاmون اHايل U]ن جلنة املرا<Cة املنصوh عليها أي القاmون 

  اآلليات 1  

  .ل أgل FهريE على ا?ك@ر عل التدابs املتخTة عE السلطاq املعنية اليت توgه إليها تقارير الل|نة إطالع اnلس الشعيب الوالcي خال -
 : يف حالة امتناع السلطاq املعنية باملرا<Cة بالقيام ب]gراV اnلس الشعيب الوالcي g 2ا} للم|لس أن يرBU ا?مر إ�  -
  :�لس املعاينة * 
 *rلس الشعيب الوطnا.  
  .التنسي> الوالcي �لس * 
  الضمانات 2

  .و<B املشرع عقوباg qزاcية لGل Fخص يهدد عضو جلنة املرا<Cة أ�ناV القيام ب�عماbا * 
 136كما أgا} املشرع تسليj عقوباg qزاcية على كل Fخص يعر<ل أعمال الل|نة أو رUض اإلدالV باملعلوماq اليت تطلCها وذلك حسب املادة * 

واملتضمE <اmون  23/05/1969املؤرخ يف  269/38 املتضمE تعديل و تتمي= ا?مر ر<=  14/01/1981املؤرخ يف  81/02مE ا?مر  2مGرر 
 . 18/01/1969املؤرخة يف  6الوالية 2 � ر ر<= 
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½د أ~ا منYت هTا اH> للم|لس الوالcي إال أن ا<رتاحاq اnلس ترسل  90/09<اmون يف الوالية 
  .يوما ) 30(للوايل أوال الTي يرسلها بدوره إ� الو}ير املختص يف أgل �ال�ني 

طار و}ير الداخلية مCاFرة بتوDياq اnلس املتعل> بتسيs املصاحل املركزية كما EGp لرcيس اnلس إخ
  .التابعة للدولة وهTا ما mستشفه عE الفقرة ال@ال@ة مE الفقرة املTكورة أعاله

  :حق األعضاء يف االطالع على وضعية الوالية / 2

املعنون بصالحياq اnلس الشعيب الوالcي  12/07بالرgوع إ� الفصل الرابB مE <اmون الوالية       
 ا<تصاديةU 2الحية2 تعلمية2 اgتماعية(الشÖÖÖÖÖعيب الوالcي  ½د تنوعÅا يف الصالحياq املمنوحة للم|لس

لقيام ا ?مهيتها مg Eهة و الوالية وmظر حيi تعت� هTه القطاعاq العصب الTي تقوم عليه ...) �قاUية
  Eية عUاGال qر له املعلوماUهة أخر� 2 البد أن تتوg Eهامه بصورة حسنة مÆ يcلس الشعيب الوالnا
كل <طاع داخل يف Dالحياته ويGون على عل= عام بو�عية الوالية وذلك حß يتخT اإلgراVاq اليت 

  .يراها مناسCة يف حدود اليت خوbا له القاmون
  :الع هTا يشمل أو�اع الوالية وحالة تنفيT املداوالq  وح> اإلط

  :حق إطالع اxلw على أوضاع الوالية  -أ

pارس الوايل باعتCاره هيئة تنفيTية للم|لس الشعيب الوالcي Dالحية إعالم اnلس الشعيب        
الوالية ويGون ب]عالم  الوالcي بGل sÂDة وكsCة مE املشاكل واملشاريB امل��ة ومتطلCاq التنمية يف

رcيس اnلس يف أول دورة وكTلك بتقدpه بيان سنوي لنشاط مصاحل الدولة يف الوالية وmشاط mصاحل 
الوالية وpلك اnلس تCعا Taه الصالحياq اإلطالع عE ك@ب على العمل الوالcي عامة وبالتايل 

رBU الYcة للسلطة املركزية A@لة يف و}ير مرا<Cة اbيئة التنفيTية املتم@لة يف الوايل وÍو} للم|لس 
  .الداخلية للتنويه واإلFادة بعمل الوايل أو بعد <Cول ر�ا عE أعماله 

   :إطالع اxلw حول وضعية املداوالت . 2
Uالوايل ملزم مE الناحيتني اإلدارية والسياسية بتقدæ كل املعلوماq وا?خCار الد<يقة حول وا<B الوالية 

  .ختلفة ومصاHها امل
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يCلغ رcيس اnلس الشعيب ((  12/07مE <اmون الوالية ر<= 71يف هTا الصدد mصت املادة 
سيما منها النشاطاq 2 وال1الوالcي باملساcل التابعة الختصاDه ويعلمه بالو�عية العامة للوالية 

q2املس|لة بالوالية يف الفرتة املمتدة بني الدورا.((  
يلزم <اmون الوالية الوايل بضرورة اطالع وإعالم اnلس الشعيب الوالcي يف كل دورة حول و�عية       

املداوالq وذلك بتقدæ تقرير حول حالة تنفيT املداوالq وكTا متابعة اآلراV واال<رتاحاq اليت أبداها 
  . 3اnلس 
ليه املداوالq يعطي �ماmة أك� إلزام الوايل باطالع اnلس على الو�B الTي Dارq ع      

لتنفيTها وينj الل@ام على املشاكل التنفيTية اليت تعر�ها وهو كTلك تنوير للم|لس وإيضاحا Uعاليا 
qبعض املداوال Tشل تنفيU ي ال يزال ينتظره يف حالTلس والnي <ام به اT2 وهو أيضا  4للعمل ال

شاكل التنفيT اليت تطرأ على املداوالq وذلك بفتX اFرتاm tسيب للم|لس يف تقدæ اHلول الال}مة مل
  .mقا� بناV ملعاجلة املشاكل وإخرا� املداوالq مE املآ}ق اليت <د تعرت�ها 

رI= أن القاmون يلزم الوايل اطالع اnلس وإعالمه بالو�B الTي آلت إليه املداوالq إال أmه مل       
لقاm Vفسه أم بناV على طلب أعضاV اnلس أو رcيسه يCني لنا هل يقوم الوايل Taه الصالحية مE ت

وهل يت= ذلك يف أول gلسة أو يف أي Hظة أخر� U 2املشرع ترt ذلك للعرف اإلداري الTي ينظ= 

                                                           

 :على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية ر<=  m67صت املادة  1
وبدوره يقوم Íب على الوايل أن يضB حتت تصرف رcيس اnلس الشعيب الوالcي الو�اc> واملعلوماq واإلمGاmياq والوساcل الفردية لت�دية مهام اnلس 

وبالتايل Gpنه إبداV بو�B هTه الو�اc> واملعلوماq حتت تصرف اnلس الشعيب الوالcي 2 وبالتايل EGp للم|لس أن يrC تصورا عاما على و�عية الوالية 
 .القاmون يف حدود الصالحياq اليت خوbا لهالتYفظاq والتوDياq خبصوh كل <طاع يف الوالية وذلك طCقا للدوراq اليت يعقدها أو 

ل الفرتاq الفاDلة يطلB الوايل رcيس اnلس الشعيب الوالcي باmتظام خال: على ما ي�يت  12/07ون الوالية مE <اm 104ويف هTا الصدد mصت املادة  2
 .بني الدوراq على مد� تنفيT التوDياq الصادرة عE اnلس الشعيب الوالcي يف إطار التشريB والتنظي= املعمول aا

 نفيTمنه Uرcيس اnلس الشعيب الوالcي يقوم ب]طالعه على التوDياq الصادرة منه وذلك حß يتسىن ?عضاV اnلس الشعيب الوالcي معرUة مد� ت -
 .توDياته مE عدمه مg Eهة و Uعالية هTه التوDياq مg  Eهة أخر�

يقدم الوايل عند اUتتا� كل دورة عادية تقريرا عE تنفيT املداوالq املتخTة خالل : على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية  103حيm iصت املادة  3 
 .قطاعاq الA sÂركزة بالوالية الدوراq السابقة 2 كما يطلB اnلس الشعيب الوالcي سنويا على ال

4
  g 22010-2011امعة <سنطينة  ماgستs يف القاmون 2 كلية اHقوقUتYي عCد اbادي 2 املركز القاmو{ للوايل يف النظام اإلداري اجلزاcري 2 مTكرة   

 h77.  
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 Tلس حول تنفيnهة اgعلى الوايل <يودا يف موا äدو أن املشرع أراد أن يعرCل 2 ويcه املساTم@ل ه
pقراطية اليت eعل مE اإلعالم وسيلة �رورية للشفاUية يف التسيs املداوالq وذلك تGريسا ملCادç الد

  .1واملشاركة السياسية الفعلية 
  التزامات املنتخب احمللي : ثاين املطلب ال             

سنقس= هTه االلتزاماq إ� التزاماq <اmوmية واليت تنقس= بدورها إ� التزاماq <اmوmية مشرتكة        
2 والتزاماq خاDة لسني الشعCيني الCلدي والوالcيضاV 2 والتزاماq خاDة برcيسي اnبني WيB ا?ع

  .برcيس اnلس الشعيب الCلدي2 والتزاماq سياسية 
ولإلFارة U]ن االلتزاماØ qتلف حسب الوظيفة اليت pارسها العضو يف اnلس Uالتزاماq الرcيس 

Vبا<ي ا?عضا qالتزاما Eال عHيعة اCتلف بطØ ني للم|لسmوGامل.  
  ونية املشرتكة بني مجيع األعضاء االلتزامات القان: الفرع األول           

تعت� هTه االلتزاماq <اس= مشرتt بني WيB ا?عضاV لGنها Øتلف حبسب طCيعة ومركز كل       
 Vالنوا� وبا<ي ا?عضا qيس و التزاماcالر qال ½د اختالف بني التزاماHيعة اCطCU لسnعضو يف ا

  .وهTا ما سنتطرق إليه مE خالل هTا الفرع 
       ضورااللتزام باحلضور وعدم احل:  أوال      

 .حيi يعت� أه= التزام على ا?عضاV التقيد به: االلتزام باحلضور -1
  التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب البلدي باحلضور/ أ

       Vيس و ا?عضاcنه ميز بني الرGضور ولHيس اcيه= الرU EÆ Vون على ا?عضاmب القاgأو  
 75ة ورتب على ذلك عقوبة حيg iاV يف املادة CUالنسCة للرcيس يقB عليه اHضور الداc= يف الCلدي

  :ما يلي 
يعت� يف حالة Øل عE املنصب 2 الÂيا� الsÂ امل�ر لرcيس اnلس الشعيب الCلدي ?ك@ر '' 

  .مF Eهر  ويعلE ذلك مE طرف رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
                                                           

 .277 مرBg ساب> Uh 2تYي عCد اbادي 1
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دون أن ÍتمB يوما مI Eيا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي ) 40(يف حالة اmقضاV أربعني 
  .''اnلس يف gلسة است@ناcية 2 يقوم الوايل �معه إل�Cاq هTا الÂيا�  

أما بش�ن با<ي أعضاV اnلس Uااللتزام يقB بش�ن اHضور إ� دوراq اnلس الشعيب الCلدي 
  : 45ورتب عE التخلف عE اHضور عقوبة هي االستقالة التلقاcية حيg iاV يف املادة 

 ''cول ?ك@ر يعت� تلقاCر مقTيب بدون عÂلدي منتخب تCلس الشعيب الnا Eيا مستقيال م
  .دوراq عادية خالل mفس السنة ) 3(مE �ال× 

  .يف حالة Øلف املنتخب عE حضور gلسة استماع رYD =Iة التCليغ 2 يعت� <رار اnلس حضوريا 
  .  يعلE الÂيا� مE طرف اnلس الشعيب الCلدي بعد مساع املنتخب املعr 2 وخيطر الوايل بTلك 

  : التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب الوالئي باحلضور/ ب

حيi ألزم املشرع ا?عضاÆ Vا Uيه= الرcيس باHضور الداc= وإّال اعت�وا متخلني عE مناCDه=      
إذا تÂيب رcيس اnلس الشعيب الوالcي عE "  07- 12اmون الوالية ر<= مE < 64حيm iصت املادة 

  ".دورتني عاديتني يف السنة دون عTر مقCول m[Uه يعلE يف حالة Øل عE العهدة مE طرف اnلس
� با<ي ا?عضاV كما أن التسيs اHسE والقاmو{ للم|لس ال يقتصر على الرcيس Uقj بل يتعداه إ

حG= التخلي عE  يف دوراq عادية يف السنة 3حيi يعت� عدم حضوره= إ� 2 املشGلني للم|لس
  .1املنصب 

  :االلتزام بعدم احلضور. 2

ألزم املشرع كل مE الرcيس وا?عضاV عدم حضور gلساq اnلس عندما تتعارä مصاHه=       
  .بعاد كل CFهة بامسه= الشخصي أو باس= }وgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرابعة وذلك إل

  :التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب البلدي بعدم احلضور / أ

  :اليت gاU Vيها  11/10مE <اmون الCلدية اجلديد ر<=  60وهTا ما mستشفه مm Eص املادة       

                                                           

 .املتعل> بالوالية2 الساب> اإلFارة إليه 12/07مE القاmون ر<=  43املادة  1
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 " Bه مHمصا äلس يف و�عية تعارnا Eلدي أو أي عضو مCلس الشعيب الnيس اcلر EGp ال
ب�مساcه= الشخصية أو أ}واgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرابعة أو كوكالV مصاحل الCلدية 

  .حضور املداولة اليت تعاجل هTا املو�وع وإال تعد هTه املداولة باطلة 
  .ي@Cت بطالن هTه املداولة بقرار معني مE الوايل -
به Í 2ب عليه التصريX  يلزم كل عضو مE اnلس الشعيب الCلدي يGون يف تعارä مصاحل متعلقة -

  . "بTلك لرcيس اnلس الشعيب الCلدي
يف حالة ما يGون رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف و�عية تعارä مصاحل متعلقة به Í 2ب عليه  -

  . "إعالن ذلك للم|لس الشعيب الCلدي
  .Uالرcيس ملزم بTلك إلعطاV أك@ر مصدا<ية ?عمال اnلس -
  :اxلw الشعيب الوالئي بعدم احلضور التزام رئيw وأعضاء / ب

مE <اmون الوالية اجلديد  ال EGp لرcيس اnلس الشعيب الوالcي أو أي  56حيm iصت املادة       
عضو يف اnلس الوالcي يGون يف وظيفة تعارä مصاHه مB مصاحل الوالية ب�مساcه= الشخصية أو 

بعة أو كوكال2V حضور املداوالq اليت تعاجل هTا أ}واgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرا
  .املو�وع ويف حالة املخالفة تGون هTه املداولة باطلة

يلزم كل عضو �لس الشعيب الوالcي 2 يGون يف و�عية تعارä املصاحل 2 بالتصريX : وبالتايل  -
 .بTلك لرcيس اnلس الشعيب الوالcي 

لوالcي يف و�عية تعارä مصاحل متعلقة به Í 2ب عليه ويف حالة ما يGون رcيس اnلس الشعيب ا -
 . 1التصريX بTلك للم|لس الشعيب الوالcي 

   االلتزام �تابعة دورات التكوين وحتسني املستوى : ثانيا       
حß يتمEG أعضاV اnالس الشعCية الCلدية مE حتسني مداركه= العلمية والعملية Aا يؤدي إ�       

تطوير أداV املنتخب اoلي حيi ألزم <اmون الCلدية اجلديد أعضاV اnلس الشعيب الCلدي Æتابعة 
                                                           

  .ملزيد مE املعلوماq راBg الفرع ال@ا{ مE املطلب ال@ا{ مE املiYC ال@ا{ مE الفصل ا?ول مE هTه املTكرة 1
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مE  39يه املادة وهTا ما mصت عل2  1دوراq التGويE وحتسني املستو� املرتCطة بالتسيs الCلدي 
  .11/10<اmون الCلدية ر<= 

 ملnالس اoلية إال أن املشرع رI= ما Tbه الدوراq مE الدور الفعال يف حتسني أداV أعضاV او 
  :يCني لنا 

 ما طCيعة هTا التGويE وmوعيته ؟ - - - - 
 ...) .مستمر 2 أسCوعي F 2هري 2 سنوي (ومل يCني لنا مدته  - - - - 
تتم@ل يف بعد مراكز التGويE عE مقراq اnالس املنتخCة Aا يؤدي كما أmه هناt إGFالية أخر�  - - - - 

إ� تعطيل أعمال اnلس 2 و}يادة النفقاq 2 حيi ½د أن بعض املنتخCني ينادون بضرورة إعادة 
  .النظر إ� مراكز التGويE اجلهوية

  ساد ومكافحتهااللتزام بالتصريح �متلكاته أمام اهليئة الوطنية للوقاية من الف: ثالثا     
2 املعدل  �U/2006اير/20املؤرخ يف  06/01مE القاmون ر<=   36و  6-5-4بالرgوع إ� املواد 

واملتم= 2 ½دها تلزم املنتخCني اoليني بالتصريÆ XمتلGاZ= حيi يعت� هTا التصريX إgراw Vوريا 
ا?Fخاh املGلفني باخلدمة لت|سيد مCدأ الشفاUية يف اHياة السياسية واإلدارية وDون لGرامة 

  .العمومية 
ويGون التصريÆ XمتلGاq املنتخCني اoليني أمام اbيئة الوطنية للو<اية مE الفسÖÖÖÖاد ومGاYUتهw 2ل 

  . m2شر عE طري> التعلي> يف لوحة اإلعالmاq يف مقر الCلدية أو الوالية حسب اHالة
 - - - - Xالتصري � :أgزاV وهي 6باملمتلGاq يف  ولقد حدد املرسوم املTكور أعاله منوذ
 .حتديد اbوية  - - - - 

                                                           

أmه Íب الرBU مE مستو� وكفاVة املنتخCني اoليني وذلك عE طري> التGويE املستمر U 2ه= على حسب  ’Taine‘حيi ير� يف هTا الصدد الفقيه  1
  .تعsCه سادة Íلسون على عر� مTهب ولEG بsÂ أيد أو سيقان ما داموا بدون مستو� أو كفاVة 

"des souverains assis sur un trone d`or mais sans bras ni jambes "   

- Jean Hourticq , problèmes de personnels posés par les restrictions communales ,revue administrative 

, paris , 1966 , p 311  
  2 املعدل واملتم=  2006 03 08املؤرخة يف  �U14اير املتعل> بالو<اية مE الفساد ومGاYUته 2 � ر ر<=  20املؤرخ يف  06/01مE <اmون  6املادة   2
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 .ا?مالt العقارية  - - - - 
 .ا?مالt املنقولة  - - - - 
 - - - - qالسيولة النقدية واالست@مارا. 
 . أمالt أخر� - - - - 

  .وÍب أن يشمل التصريX كTلك AتلGاq الشيوع وكTلك AتلGاq ا?والد القصر 
  :ويGون حتديد التصريX باملمتلGاq بالGيفية التالية 

 :مستوى الدائرة اإلدارية أو الدائرةعلى / 1

ÍمB الوايل املنتد� أو رcيس التصرdاq باملمتلGاq اخلاDة برؤساV وأعضاV اnالس الشعCية       
 . الCلدية مث يقوم ب]يداعها لد� ا?مني العام

 :على مستوى الوالية / 2

 .ÍمB ا?مني العام للوالية التصريX باملمتلGاq اخلاDة برؤساV وأعضاV اnلس الشعيب الوالcي       
ية باملصرحني مقابل وDل استالم ويلزم املنتخب اoلي بالتو<يB وو�B بصمته على القاcمة االمس

 qاGباملمتل qاdلية(وتودع �موعة تصرDسخ أm (رية العامة يف ظرف �توم على مستو� املدي
 .للYرياq العامة للشؤون القاmوmية لو}ارة الداخلية واجلماعاq اoلية 

 .اليت تGلف ب]رساbا إ� اbيئة الوطنية للو<اية مE الفساد 
ويف حالة تو<ف العهدة بسCب االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{ يلزم املنتخب 

 .gراVاq خالل Fهر مE االستقالة املعr تقدæ تصريg Xديد AتلGاq بنفس اإل
إذا طرأ تÂيs معت� على الTمة املالية Íب عليه تقدæ تصريg Xديد ÆمتلGاته يودع مCاFرة بنفس 

qاVراg1اإل . 
  

                                                           

2 املتعل> بالGيفياq واإلgراVاq املتعلقة بالتصريX للممتلGاq اخلاDة لرؤساV وأعضاV اnالس 2013ماي 15املؤرخ يف  002/2013املنشور ر<=  1
  .املنتخCة اoلية
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 qبعض املالحظا Vإبدا EGp الnا اTويف ه: 
لو<اية مE الفساد يعد معيارا رI= التزام املنتخCني اoليني بالتصريÆ XمتلGاZ= أمام اbيئة الوطنية ل      

  .ملد� وعيه= ومCدأ مE مCادç الشفاUية
       Eمرور أك@ر م =Iر ½د أن أه=  10ورcة الفساد يف اجلزاYUاGون مmعلى إ<رار <ا qسنوا

واللتني eرمان كل مسئول يف   37و36<واعده واليت تعد مفتاحا Uعليا ملGاYUة الفساد ومها املادتني 
ن يف منصب تنفيTي أو منتخب ال يصر� ÆمتلGاته يف ظرف FهريE مE توليه الدولة سواV كا

منصب املسؤولية كما حترم كل مسئول يف الدولة يع|ز عE ت�ير مصدر ا?موال اليت dو}ها هو 
 ..وأوالده
املTكور أعاله ترÂ� tرة مقصودة يف �ال عدم  06/01واملالحÌ كTلك أن القاmون ر<=       

ا?موال اليت حتو}ها }وgاq املسئولني واملنتخCني اoليني2 حيi مل يشر أن حتقيقاq اإلFارة إ� 
 . 1مGاYUة الفساد Íب أن تشمل أموال و}وgاq املسئولني واملنتخCني اoليني 

الTي dدد إgراVاq وكيفياq التصريÆ XمتلGاq املنتخCني  002/2013وبالرgوع إ� املنشور ر<= 
 .إ� }وgاq املنتخCني اoليني A 2ا يؤدي إ� حتايل املنتخCني اoليني ½د أmه مل يشر 

تلزم املنتخCني اoليني بوgو� mشر AتلGاZ= يف  06/01مE القاmون  06وإذا كاmت املادة 
لوحة اإلFهار اخلاDة بالCلدية أو الوالية U]ن تطCيقها يف الوا<B منعدم حيi ال ½د ر<ابة يف هTه 

  .اجلزcية
وبلÂة اإلحصاV وا?ر<ام أبر} رcيس <س= معاجلة التصرdاq باملمتلGاq باbيئة الوطنية للو<اية       

مE الفساد ومGاYUته أن مصاHه استلمت mتاcج املرحلة ا?و� اليت استÂر<ت عاما كامال مg Eاmفي 
Uتخص  % 3أما النسCة املتCقية  % 297 و<د بلÂت العملية mسCة  2014إ� gاmفي  2013

 .حتويالq أي Æعىن املنتخCني ملE حولوا أو طردوا مE مناCDه= أو b= <ضايا يف العدالة 

                                                           

 .g09/03/2014ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  1
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وتابm Bفس املصدر أن املنتخCني اoليني يف اnالس الCلدية والوالcية املعنيون بالتصريX عدده= اإلWايل 
Cون بلدي 2 أما املنتخ 24891منتخب والcي و  2004منتخب مقسمون إ�  26895

منتخCا  99منتخب والcي Ø 2لف منه=  1905املصرحون ÆمتلGاZ= يف آgال القاmوmية Uعدده= 
  . 1منتخب  1116منتخب وبقي  23775وعE املنتخCني الCلديني EA است|ابوا CUلÂوا 

  ) البلدي والوالئي( التزامات مشرتكة بني رئيسي اxلسني الشعبيني : الفرع الثاين           

  سنخصص هTا الفرع إ� االلتزاماq اليت تعت� القاس= املشرتt بني رcيسي اnلسني      
 اإلقامة بإقليم البلدية والواليةااللتزام ب: أوال      

يعت� رcيسا اnلسني الشعCيني العصب الTي يقوم عليه اnلسني CUدو~ما تتعطل مصاحل وأعمال       
اnلسني وبTلك ألزم املشرع رcيسي اnلسني باإل<امة ب]<لي= الCلدية والوالية وذلك بالرgوع إ� املادة 

  .الية اجلديدمE <اmون الو  63مE <اmون الCلدية اجلديد واليت تقابلها املادة  63
       Åوعاm لدي ملزمCلس الشعيب الnيس اcننا القول أن رGpلس الشعيب  وnيس اcر Eما أك@ر م

الوالcي Taا االلتزام وذلك ?ن مرU> الCلدية مE أه= وأ<ر� املراU> إ� املواطE وذلك لطCيعÖÖÖÖة هTا 
 ية2 ا<تصادية YD 2ية 2 اgتماعية �Cطدارية 2 إ( يقدمÖÖÖÖها للمواطE  املرU> وخصÖÖÖÖÖÖوDية اخلدماq اليت

?ن يف . سا24/سا24وبالتايل U]ن رcيس اnلس الشعيب الCلدي مسخر بقوة القاmون ...) �قاUية 
حالة و<وع أي أحدا× ومشاكل البد أن يGون متواgد يف عني املGان ويضمE وgود اHلول 

gلدية ويف حالة عدم وCرة لد� الUاملتو qياmاGية باإلمDالسلطة الو E2ودها يطلب املساعدة م. 
حيi مE اليسs أن يتصور اإلmسان مد� االرتCاt الTي ين|= عE تعطيل مرU> مE املراU> ملدة 

  .U 2ما بالك بتعطيل مرU> م@ل مرU> الCلدية 3<صsة 
طCيقه على ارä الوا<B كما أن ترI= أمهية هTا االلتزام إال أن الوا<B أ�Cت عدم احرتام هTا االلتزام و 

مE <اmون الCلدية أgا}q للرcيس اإل<امة خار� إ<لي= الCلدية برتخيص مE الوايل وذلك يف  63املادة 
                                                           

 .g11/09/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  1
2 Cبلع h <ساب Bgاس2 مرC72اس بلع . 
3  h 2 <ساب Bgاد 2 مرCر لDاm204. 
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حالة الظروف االست@ناcية حيi مل dدد املشرع ماذا يقصد بالظروف االست@ناcية اليت eيز للرcيس 
  .اإل<امة خار� إ<لي= الCلدية 

  زام الرئيسني بعدم نشر املداولة املتعلقة بالنظام العام واحلاالت التأديبيةالت: ثانيا       

مE <اmون الوالية اجلديد  32مE <اmون الCلدية اجلديد واليت تقابلها املادة  14بالرgوع إ� املادة       
 EGp لسني 2 كماnا qو<رارا qاملداوال qاgللمواطنني االطالع على مستخر <Hد أ~ا أعطت ا½

كما   q2 والقراراqاملداوال لGل ذي مصلYة اHصول على mسخة كاملة أو gزcية على mفقته مE هده
مE <اmون الوالية اجلديد أ<رتا بعالmية  26مE <اmون الCلدية اجلديد اليت تقابلها املادة . 26أن املادة 

  . g1لسة اnلسني للمواطنني 
ويCدو أن الÂاية مE وراV هTا االهتمام باملواطE ولو أmه mر� يف حقيقة ا?مر هي wاولة املشرع      

فاUية واملصدا<ية لعمل منتخيب اnالس اoلية2 إال أن هTه اإلgراVاq رI= أمهيتها  إ�فاm Vوع مE الش
كما بينا إال أ~ا تصطدم باست@ناVاq واgب التقييد aا mظرا خلصوDيتها 2 لTلك ألزم املشرع رcيسي 

Hوإطالع املواطنني عليها يف حالة ملتعلقة بالنظام العام وا qشر املداوالm لسني بعدمnية اCالت�دي qاال
ى مE <اmون الوالية اجلديد وذلك حفاظا عل 31مE <اmون الCلدية اجلديد واملادة  30حسب املادة 

  .واHفاظ على وحدة وتGامل اnلسني مg Eهة أخر�  حياة اخلاDة للمواطنني مg Eهة 
  التزامات خاصة برئيw اxلw الشعيب البلدي : الفرع الثالث           

t التزاماØ qص رcيس اnلس الشعيب الCلدية بصفة اmفرادية هTه االلتزاماq تقB يف هنا      
مقدمتها القيام بالصالحياq املسندة إليه باعتCاره A@ال للCلدية أو مسؤوال تنفيTيا وكTا باعتCاره A@ال 

  .للدولة 2 باإل�اUة إ� �موعة مE االلتزاماq ا?خر� 
  بالقيام بالصالحيات املوكلة إليهالتزام رئيw اxلw الشعيب البلدي : أوال       

عهد <اmون الCلدية لرcيس اnلس الشعيب الCلدي القيام بصالحياq متنوعة منها ما يعود إليه       
  .باعتCاره A@ال للدولة ومنها ما يعود إليه باعتCاره A@ال للCلدية

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  84-83-82-81-80- 79-78-77املواد  1
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qالحياD املفيد أن Eني  ومmلدية بل يف <واCون الmيف <ا jقU لدي ال ½دهاCلس الشعيب الnيس اcر
عدة I 2اية ما يف ا?مر أن القاmون الCلدي Uصل يف gواmب عدة مD Eالحياq رcيس اnلس 

  :الشعيب الCلدي وU> ما سنCينه Uيما يلي 
  : 1كممثل للبلدية -1

تو� مت@يل الCلدية يف WيB التظاهراq الرمسية كما ييتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي مسؤولية       
رة 2 وTaه الصفة هو مE يعهد عليه استدعاV وإعداد gدول أعمال الدو رcاسة اnلس الشعيب الCلدي
2 ويتابB تطور مالية الCلدية 2 ويتخT مCادراq لتطوير مداخيل الCلدية ويتو� تنفيT ميزاmية الCلدية
ف بامسها وملصلYتها وي�م العقود املختلفة باس= الCلدية 2 ويقCل اbدايا ويتمتB بصفة اآلمر بالصر 

 qقا للتشريعاCط qواملزايدا qا العمل ويعاد إليه إبرام املنا<صاa اجلاري Bللتشري qقاCايا طDوالو
ويتخT  12اجلاري aا العمل 2 ويتو� مرا<Cة حسE تنفيTها وpارس ح> التقا�ي باس= الCلدية وHساaا 

كل القراراq املناسCة aدف إيقاف التقادم أو إسقاطه 2 كما يتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
bا والسهر على Dياmة وحقو<ها العقارية واملنقولة وتوظيف عما 22اoاUظة على أرFيف الCلدية 

بني  منيز2  23 ويسهر رcيس اnلس الشعيب الCلدي على حسE سs املؤسساq الCلدية wفوظاZا
االختصاDاq اليت pارسها رcيس اnلس كمم@ل للCلدية واالختصاDاq اليت pارسها كمم@ل للدولة 

  :مE الناحيتني التاليتني 

                                                           

1 U وله أوDه أو أgلدية بامسه الشخصي أو باس= }وCا الHمصا Bه مHمصا äلدي عندما تتعارCلس الشعيب الnيس اcة الرابعة ويلتزم رgروعه إ� الدر
أحد  اnتمB حتت رcاسة منتخب آخر sI رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو بصفته وكيال بعدم مت@يل الCلدية أمام القضاV ويعني اnلس الشعيب الCلدي

املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة  10-11= مE القاmون ر< 84القضاV أو عند إبرام العقود2 وهTا حسب mص املادة أمام  سواÅVا أعضاcه لتم@يل الCلدية
 . إليه

اq وس|الq ويف هTا اإلطار يلزم باØاذ كاUة اإلgراVاq الال}مة بالنسCة للو�اc> اليت تGتسي أمهية خاDة 2 السيما س|الq اHالة املدmية واملخطط 2
ا <ابلة لإلتالف 2 يف حالة تقصs الCلدية 2 يقال الوايل لإليداع التلقاcي Tbه مسX ا?را�ي والو�اc> املالية واoاسCة اليت تCني أن ظروف اoاUظة عليه

mينه يف <اCيف الوالية 2 وهو ما مل يFاليت تودع يف أر <cص املادة أن املشرع بني أه= الو�اm Eم Ìيف الوالية وما يالحFيف أر <cلدية سنة الو�اCون ال
 .صصةاليت bا Uاcدة �... واكتفى بعCاراة  1990

3  Eلدية ر<=  83 – 77املواد مCون الmا> Eه  11/10مÖارة إليF2 الساب> اإل.  
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يف حالة <يام رcيس اnلس الشعيب الCلدي ب�عمال وتصرUاq <اmوmية   :من ناحية املسؤولية  -1
دولة املسؤولية عE ا?�رار إذا <ام بتصرUاq كمم@ل للCلدية تتYمل الCلدية املسؤولية 2 لEG تتYمل ال

  .<اmوmية كمم@ل bا 
2 بينما مم@ل للÖÖÖÖÖCلدية لر<ابة الوايلخيضB رÖÖÖcيس اnلس يف <يامه ملهامه ك :من ناحية الرقابة  -2

  .1خيضB للسلطة الرcاسية للوايل ملا pارس اختصاDاته كمم@ل للدولة 
  :باعتباره هيئة تنفيذية -2

يتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي حتت هTا العنوان التYضs جللساq اnلس الشعيب الCلدي       
ويتخT كل اإلgراVاq اليت م�F E~ا تسهيل . Uهو مE يستدعي ا?عضاV ويCلÂه= �دول ا?عمال

ولة قريرا يضمنه تنفيT مداويقدم بني كل دورة وأخر� ت. عميلة تنفيT مداولة اnلس الشعيب الCلدي 
وحß يتمEG رcيس اnلس مE القيام Æهمة التنفيT ويف آgال معقولة خول له املشرع  Æوgب . اnلس
بعة خبصوh مداوالq االستعاmة aيئة تنفيTية تتو� اإلFراف واملتا 11/10مE القاmون  69املادة 
باالmتخاباq وحتديدا املادة ر<= املتعل>  sI 212/01 أmه بالرgوع إ� القاmون العضوي ر<= اnلس

½دها <د تضمنت أر<ام �تلفة gزcيا عE تلك ا?ر<ام اليت <ررq يف <اmون الCلدية وهي ا?ر<ام  79
  .اليت طCقت يف تشGيل اbيئة التنفيTية 

  :باعتباره ممثال للدولة  -3

ية وهو ملزم بنزع القناع يتو� رcيس اnلس مت@يل املصاحل العليا الوطنية على مستو� الCلد      
  : السياسي لTا يضطلB با?عمال اليت تعد مE اختصاDاq السلطاq اإلدارية املركزية وهي 

2 إذ يCاFر اختصاDاq اHالة املدmية يف mطاق إ<لي= الCلدية  اnلس Dفة �ابj اHالة املدmية لرcيس -
� والطالق والوUياqلوالدة والزوا كاإلgراVاq املتصلة باستالم وتس|يل تصرdاq ا <c2 وتس|يل الو�ا

Gوا?حÖÖÖHا qية يف س|الcام القضاÖÖÖÖÖÖÖÖ إ� hا االختصاTه äلس أن يفوnيس اcو} لرÍية 2 وmالة املد  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bgرية 2 مرcلية اجلزاoبعلي 2 اإلدارة ا sÂمد الصw96  
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  . m1اcب أو موظف الCلدية 
خيتص رcيس اnلس وmوابه وموظفي الCلدية املفو�ني بالتصدي> على إمضاVاq الو�اc> اليت يضعها  -

  .2املواطE حبضوره= بعد إ�Cاq اbوية 
  . 3يتو� mشر وتنفيT القواmني والتنظيماq يف حدود إ<لي= الCلدية  -
الوطنية املولوديE يف الCلدية أو يتو� الرcيس مهمة اإلحصاV السنوي للمواطنني املعنيني باخلدمة  -

  .املقيمني aا 2 ويعمل على �jC بطا<ة اخلدمة الوطنية 
ويف �ال التعمs ومحاية الCيئة يسل= رcيس اnلس رخص الCناV أو الت|زcة أو اbدم وU> الشروط  -

هر على احرتام والGيفياq اoددة 2 له أن ي�مر aدم اجلدران أو الCناياq أو املCا{ املتداعية ويس
 s4املقاييس يف �ال التعم.  

- jلس بصفة �ابnيس اcر Bية  يتمتc5الشرطة القضا .  
يضطلB رcيس اnلس بسلطاq الضjC اإلداري إذ يتو� اoاUظة على النظام Æدلوالته ال@ال×  -

ية الو<اcية لضمان ا?مE العام والسGينة العامة والصYة العامة 2 ويتخT اإلgراVاq االحتياطية الضرور 
سالمة ا?Fخاh وا?موال يف ا?ماكE العمومية 2 ويف حالة وgود خطر gسي= وداه= ي�مر باØاذ 

  .6ويضm jCظام الطرق. وتنفيT التدابs ا?مينة الال}مة ملواgهة اخلطر وخيطر الوايل بTلك 
لى حمضر تسليم التزام رئيw اxلw الشعيب البلدي املنتهية عهدته بالتوقيع ع: ثانيا  

  إىل الرئيw اجلديد) البلدية ( مرفق 
  ويف هTا الصدد يعد wضر بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية عهدته والرcيس اجلديد            

                                                           

  .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه  10-11مE القاmون ر<=  86املادة   1
  .ملتعل> بالCلديةا 2 10-11مE القاmون ر<=  87املادة   2
  .املتعل> بالCلدية 2 10- 211 الفقرة ا?و� مE القاmون ر<=  88املادة   3
  .املتعل> بالCلدية 2 10-11مE القاmون ر<=  89املادة   4
  .املتعل> بالCلدية 102-11مE القاmون ر<=  92املادة   5
  .املتعل> بالCلدية 2  10-11مE القاmون ر<=  94 2932 92املواد  6
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2 ويلتزم الرcيس املنتهية عهدته والرcيس اجلديد بالتو<يB على wضر 1أيام اليت تلي تنصيCه  8خالل 
ويلتزم الرcيسان خÖÖÖÖÖÖالل التو<يB على  23 وترسل mسخة منه إ� الوايل m2سخ  4تسلي= مرU> الCلدية يف 

الCلدي ويف حالة حدو× مÖÖÖÖÖاBm لرcيس املÖÖ|لس الشعيب 4هTا اoضر بارتداV الوÖÖFا� با?لÖÖوان الوطنية 
  5املنتهية عهدته يو<B اÖÖoضر بصفة YDيYة رcيس املÖÖÖÖ|لس الشعيب الÖÖÖÖCلدي اجلÖÖÖديد حبضور الÖÖوايل 

Eلدية تتضمCلل æكرة تقدTÆ <Uضر تسلي= املرw BUب أن يرÍ6و: 
 .إدارة الCلدية •
 .ميزاmية واoاسCة •
 .برmامج االست@مار والت|هيز •
 .آUاق التنمية •
 .عمs التهيئة والت •

التزام رئيw اxلw الشعيب البلدي الذي جددت عهدته بعرض حال عن وضعية : ثالثا           

 wلxالبلدية أمام ا 

على التزام رcيس اnلس  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  4الفقرة  68حيm iصت املادة       
  .أعضاV اnلس املنتخب الشعيب الCلدي الTي gددq عهدته بعرä حال عE و�عية الCلدية أمام
اجلاmب املايل اإلداري التقr (وذلك <در <صد متGني اnلس املنتخب مE بناV تصور عE حالة الCلدية 

  .)اخل...
            

                                                           

 .الساب> اإلFارة إليه  11/102مE القاmون ر<=  68املادة  1
2 يتعل> YÆضر تسلي= املرU> بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية  16/12/2012املؤرخ يف  12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  2

 .23/12/2012املؤرخة يف  70عهدته والرcيس اجلديد2 � ر ر<= 
 .2 املTكور أعاله 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   68املادة  3
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=  02الفقرة   03املادة  4
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   04املادة  5
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   05املادة  6
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  االلتزام بلباس الوشاح باأللوان الوطنية : رابعا  

يلتزم رcيس اnلس الشعيب الCلدي بارتداV الوFا� املوسوم با?لوان الوطنية املقدسة بصفته A@ل       
2 كما يرتدي رcيسا 1للCلدية وللدولة كلما Fارt يف مراسي= تشريفية أو تظاهراq رمسية أو ترأسها

رcيس اnلس املنتهية اnلسني الشعCني الCلدي الوFا� عند تو<يعهما على wضر تسلي= املرU> بني 
  . 2عهدته والرcيس اجلديد

  االلتزامات السياسية: الفرع الرابع           

2 والتزاماq اeاه اHز� لتزاماq اeاه اbيئة االmتخابيةEGp تقسي= هTه االلتزاماq إ� ا      
 ) .اُلُمتuÖرXْÃFu بvاْمسه(

  التزامات جتاه اهليئة الناخبة: أوال           
U 2اختيار املنتخCني يGون mتي|ة الناخب بعيدا عE كل ت��s خارgي إّن املنتخب هو mتا� إرادة      

أ~ا العملية : امج املرتYFني أ�ناV اHملة االmتخابية واليت تعرف<ناعة وت��ر بنوعية وكمية الوعود وبر 
الدعاcية املنظمة واملستمرة واملخططة بعناية Uاcقة مE املرتm XFفسه أو اHز� أو الGيان السياسي 
الستخدام كاUة اإلمGاmياq ووساcل اإلعالم املتاحة و ا?ساليب اإل<ناعية املختلفة إليصال رسالة 

والت��s على عملية التصويت " الناخCني"ان ال�mامج االmتخايب إ� اجلمهور املستهدف معينة الCي
  .3لصاحل املرتXF أو الالYcة االmتخابية 

ليست اHملة يف اHقيقة إّال : " يف كتابه املعنون باHملة <اcالليونارد دوب  عرUها العالمة      
GY= يف وgهاq النظر لطواcف مE ا?Uراد عE طري> wاولة منسقة لفرد أو أUراد يهمه= ا?مر للت

=bوبعد ذلك السيطرة على أعما Vاdاستعمال اإل."  

                                                           

  . 2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي2 الساب> اإلFارة إليه 13/105= الفقرة ا?و� مE املرسوم التنفيTي ر<  4املادة  1
2 املتعل> YÆضر تسلي= املرU> بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية عهدته والرcيس  12/429الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=   3املادة  2

  اجلديد 2 الساب> اإلFارة إليه
  .h 216  2007منs ح|ا� 2 إدارة اHمالq االmتخابية طريقك للفو} باالmتخاباq 2 الطCعة ا?و� 2 دار الف|ر للنشر والتو}ي2B مصر 2  3
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  . 1"االحتيال عE طري> الرمو} " ير� أن اHملة هي : مارولد السويل أما 
إ� أّي مد� وىف : mطر� التساؤل التايل) املنتخCني(وبعد أن حظي املنتخب اoلي ب@قة الشعب       

  نتخب اoلي ب�ه= تعاهداته والتزاماته السياسية أمام اbيئة الناخCة ؟ امل
 VاUلية ال يقومون بالوoالس اnا Vلب أعضاIالعملي أن أ B>يف حقيقة ا?مر ½د أن يف الوا

 qاراCتخابية وذلك لعدة اعتmمحلته اال Vا أ�ناa ة اليت وعدCيئة الناخbاسية أمام اÖÖÖÖالسي qبااللتزاما {�m
  :منها 

gهل معظ= أعضاV اnالس اoالية بوا<B الCلدية والوالية وبالتايل U]~= يصطدمون بوا<g Bديد  -
  .وبالتايل االلتزام بوعوده=معه يصعب عليه= التGيف 

mقص كفاVاq أعضاV اnالس اoلية حيi ½د أن معظ= اnالس اoلية ال يت= اmتخاa= على  -
  .والعروFية Aا يؤ�ر على الوUاV بالتزامه ) العفE(أساس الGفاVة بل على أساس املال 

  ).وعوده(ته السياسة عدم وgود mص <اmو{ DريX يلزم املنتخب اoلي بالقيام بالتزاما -
تزاماq لإن �راV وتنوع التشGيالq السياسية داخل اnلس ورI= إÍابية إال اmه <د يعر<ل اال -

وبالتايل يظهر حتت Iطاcهm 2تخب أالTي  هخب GUل منتخب خيضB لتوgيهاq حزبالسياسة للمنت
  .اجلاmب السليب 

aا هنا عال<ة اnلس املنتخب باملواطE رI= وgود ر<ابة FعCية على اnلس املنتخب واملقصود  -
 qالس لل|لساnيف ر<ابة أعمال ا Eية يف ح> املواطCه وتتم@ل الر<ابة الشعcومد� ر�اه= على أدا

أmه مE ح> املواطE أن يستخر� mسخة  آخر gاmبومE طالع على أعمال اnالس اoلية الالعلنية وا
الر<ابة تCقى ح� على الورق وذلك راBg لعدم اهتمام مE مداوالq اnالس الشعCية 2 إال أن هTه 

Eا املواطa .  
  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bgاس 2 مرUمد بوطرw86.  
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     التزامات اجتاه احلزب : ثانيا            

Øتلف هTه االلتزاماq امللقاة على عات> Fخص املنتخب اoلي حسب القاmون ا?ساسي لGل       
حز� Uلو أخmTا على سCيل امل@ال حز� الت|مB الوطr الدpقراطي لوgدmا <اmوmه ا?ساسي املصادق 

  :الTي ينص على  2015ديسم�  25و  24عليه يومي 
  .مج السياسي للت|مB وتطCيقه النضال الفعلي مE أgل eسيد ال�mا -
  .احرتام القاmون ا?ساسي والنظام الداخلي للت|مB واالمت@ال ?حGامها  -
-  Bا?ساسية للت|م çادCاحرتام امل.  
  .العمل على تقوية االmس|ام داخل الت|مB وتش|يB املمارسة الدpقراطية يف DفوUه  -
ه وmشره بالدعوة له يف Dفوف اnتمB يف إطار بتطCي> ال�mامج الTي يقرره الت|مB والتعريف ب -

  .القواmني السارية املفعول 
  .التYلي بالsÂة الوطنية وبالسلوt امل@ايل  -
  .و�B املصلYة العليا Uوق املصاحل الشخصية والTاتية  -
-  Bتمnية املضرة باCتماعية وكل الظواهر السلgاال qاUاربة اآلw.  
  .للت|مB  احرتام االmضCاط النظامي -
سيما ذو واملواطناq على االmتماV إليه الالعمل على تقوية Dفوف اnتمB بتش|يB املواطنني  -

  .املصدا<ية والت��s منه= 
  .االmضCاط والصرامة يف تنفيT <راراq الت|مB وتوgهاته  -
  .تسديد االFرتاt واملسامهة السنوية باmتظام  -
  .1آخر عدم االmتسا� إيل أي تنظي= سياسي  -
  

                                                           

يته يف حالة تÂيs اHز� السياسي الTي على خالف املنتخب يف اnلس الشعيب الوطr أو يف �لس ا?مة U 2]ن املنتخب اoلي ال Íرد مE عضو  1
بu على أساسه 2 حسب املادة  vُتخÖْmُون  117اmالقا Eارة إليه  01-16مFتعديل الدستور 2 الساب> اإل Eاملتضم .  
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  عدم اmتقاد الت|مB الوطr الدpقراطي خار� هيئاته وأطره الرمسية وUقا لقواعد العمل Uيه -
عدم الو<وف إ� gاmب آخر يف أية مCادرة ال تتماFى مB موا<ف الت|مB الوطr الدpقراطي  -

  .وتوgهاته 
عدم االخنراط أو املشاركة يف النشاط اجلمعوي والTي ال يتواU> مB املCادç اإليديولوgية والسياسية  -

 B1للت|م .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الدpقراطي املنعقد مE القاmون ا?ساسي Hز� الت|مB الوطr الدpقراطي 2 املصادق عليه مE طرف املؤمتر الرابB العادي للت|مB الوطr 11املادة  1
 .2015ديسم�  25و  24يومي 
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  النظام التأدييب للمنتخب احمللي : املبحث الثاين 
إذا كان املنتخب اoلي يتمتÆ B|موعة مE اHقوق ملمارسة الصالحياq املوكلة إليه m[U 2ه       

باملقابل خيضB إ� mظام ت�دييب خاh به 2 هTا النظام الTي يطC> على العضو املنتخب بصفة Uردية   
  . نصوh عليهاgراVاq القاmوmية املكما يطC> على اnلس املنتخب كهيئة Wاعية حسب الشروط واإل

  ) على العضو ( النظام التأدييب الفردي : املطلب األول             

حدد <اmو{ الCلدية والوالية اجلزاVاq الت�ديCية اليت EGp تطCيقها على املنتخب اoلي 2 هTه       
  . اجلزاVاq تتم@ل يف التو<يف 2 اإل<صاV 2 اإل<الة

  التوقي¢ : الفرع األول           

اHالة القاmوmية اليت أدq }وال  الCلدي أو الوالcي إ� Iاية 1هو eميد مؤ<ت لعضوية املنتخب
يو<ف '' واليت تنص على  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  43وبالرgوع إ� املادة 2  2إ� التو<يف

بقرار مE الوايل كل منتخب تعرä ملتابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو 
?سCا� �لة بالشرف أو كان wل تدابs <ضاcية ال متGنه مE االستمرار يف Aارسة عهدته االmتخابية 

يف حالة Dدور حG= ة YDيYة 2 إ� Iاية Dدور حG= ~اcي مE اجلهة القضاcية املختصة 2 بصف
مE <اmون  45تقابلها املادة '' 2 يست�mف املنتخب تلقاcيا وUوريا Aارسة مهامه االmتخابية ~اcي بال�اVة

ل منتخب EGp أن يو<ف Æوgب مداولة للم|لس الشعيب الوالcي 2 ك'' اليت تنص  12/07الوالية 
يGون wل متابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف وال 

2 يف حالة Dدور حG= ~اcي بال�اVة 2 يست�mف بعة عهدته االmتخابية بصفة YDيYةمتGنه مE متا
) الCلدي أو الوالcي(اV ½د أmه يو<ف املنتخب سو '' املنتخب تلقاcيا وUوريا Aارسة مهامه االmتخابية 

bا Dلة باملال العام   3بسCب متابعة gزاcية واليت حددها املشرع بوDفها كو~ا تتعل> �ناية أو gنYة

                                                           

1 h 2 <ساب Bgون الوالية 2 مرmر� <اF 2 327عمار بو�ياف .  
  .إما إعادة اإلدما� إذا �Cت براVته حبG= ~اcي 2 أو اإل<صاV يف اHالة العGسية  2
 gنYةg 2ناية2(ى املتابعة اجلزاcية بصورة مطلقة أي مهما كان mوع اجلرpة مE <اmو{ الCلدية والوالية السابقني تنصان عل 41و  32بينما كاmتا املادتني  3

  ).�الفة
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ك�ن يتعل> ا?مر �رpة اختالس أموال عمومية كون املنتخب م@ال مسsا يف مؤسسة عمومية أو إدارية 
مE <اmون الCلدية أ�اUت  U43]ن املادة ولإلFارة  12عامة وأ�اف النص ?سCا� تتعل> بالشرف

عCارة أو كان عر�ة لتدابs <ضاcية 2 ك�ن يتعرä إلgراV اCHس املؤ<ت U 2هنا ال يتصور متتعه 
  .2بالصفة االmتخابية وهو داخل املؤسسة العقابية ولو بعنوان اCHس املؤ<ت
لتو<يف إذا كان عر�ة لتدابs والسؤال املطرو� ملاذا است@ىن املشرع املنتخب الوالcي مE إgراV ا

  <ضاcية ال EGp أن يGون هو ا?خر عر�ة Tbه التدابs أ�ناV مزاولة عهدته االmتخابية ؟ 
كما EGp أن يGون عر�ة للCYس املؤ<ت mتي|ة تدابs <ضاcية وبالتايل كيف له أن يتمتB بالصفة 

  االmتخابية ؟ 
مE <اmو{ الCلدية و الوالية السابقني ½د أ~ما مل dصرا ومل  41و  32وبالرgوع إ� املادتني       

عندما يتعرd) äددا ا?سCا� اليت تؤدي إ� تو<يف املنتخب وهTا ما mستشفه مE خالل عCاريت 
 32يف املادة  املنصوh عليها... منتخب إ� متابعة gزاcية حتول دون مواDلة مهامه EGp تو<يفه 

مE  46حسب املادة ...) وعCارة إذا تعرä عضو منتخب ملتابعة gزاcية  90/08مE <اmون الCلدية 
  .ما يفه= منه توسيH Bاالq تو<يف العضو املنتخب 90/09<اmون الوالية 

       Eان ا?مريU ارةFمل ينصا على حالة تو<يف العضو املنتخب 4 69/38و 3 67/24ولإل
املعدل واملتم= لألمر  81/02ة gزاcية أو <ضاcية وتدارt املشرع ذلك مE خالل ا?مر بسCب متابع

                                                           

اري اجلزاcري  ويف هTا الصدد يتساVل ا?ستاذ wمد الصsÂ بعلي 2 ما هو الو�B بالنسCة لل|راc= ا?خر� ؟ wمد sÂD بعلي 2 الوالية يف القاmون اإلد 1
 h 2 <ساب Bg116مر.  

وحصرها بالنسCة للمنتخب . اليت bا Dلة باملال العام أو �لة بالشرف و يرتCGها املنتخب الCلدي  اليتعلى اجلناية أو اجلنYة املشرع  يزتركيف mظرmا أن  -
مرده أن املشرع مهه الوحيد هو اoاUظة على املال العام دون ) أي التو<يت بسCب gناية bا Dلة باملال العام أو �لة بالشرف ( اnال  يف mفسالوالcي 

  .إعطاm Vفس ا?مهية لل|راc= ا?خر� اليت <د يرتCGها املنتخب أ�ناA Vارسة عهدته 
الصفقاq املشCوهة وتTCير املال العام رI= إحدا× آلياq ر<ابية للYيلولة دون ذلك 2 لTلك ركز املشرع على حيi تعت� اnالس اoلية بؤرة مE بؤر إبرام 

صب والصفة الTي اجلراc= املتعلقة باملال العام واعتCاراه سCب gوهريا لتو<يف العضو 2 أما خبصÖÖوh اجلÖÖراc= املخلة بالشرف UهTا mظرÅا Hساسية املن
  Tbا ال يعقل أن pارس هTه ا?Uعاليتميز aا املنتخب 

2  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 185عمار بو�ياف.  
  . 08/01/1967املؤرخة يف  206 � ر ر<=  08/01/1967املتعل> بالCلدية 2 املعدل واملتم= 2 املؤرخ يف   3
  . 23/05/1969املؤرخة يف  244� ر ر<=  23/05/1969املتعل> بالوالية 2 املعدل واملتم= 2 املؤرخ يف   4
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مE ا?مر  19حيm iصت املادة .  67/24املعدل واملتم= لألمر  81/09ا?مر و  69/38
كل منتخب يف �لس Fعيب والcي يرتGب خط� gسيمÅا كما هو wدد يف النظام " على  81/02

مE هTا القاmون يGمE تو<يفه عE مزاولة مهنته بقرار مE و}ير  36ادة الداخلي منصوh عليه يف امل
الداخلية مدة ال تزيد على �ال�ة أFهر بناV على رأي اnلس الشعيب الوالcي بعد االستماع إ� 

 . املنتخب املعr ومتGينه مE ح> الدUاع عm Eفسه
منتخب يف �لس Fعيب بلدي  كل" على ما ي�يت  81/09مE ا?مر  92بينما mصت املادة       

يرتGب خط� gسيمÅا سواV كان إخالال Æهمته أم �الفة gزاcية حتول دون مواDلة مهامه EGp تو<يفه 
 عول هTا اإلgراV إ� �ال�ة أFهر بقرار معلل مE الوايل مدة ال تت|او} FهرÅا 2 وEGp أن pدد مف

sI  برأي مGتب �لس التنسي> الوالcييل 2 مرUقا بقرار مE و}ير الداخلية بناV على ا<رتا� يقدمه الوا
أmه إذا تعرä إ� متابعة gزاcية يستمر التو<يف حß تصدر اجلهة القضاcية املختصة <رارها النهاcي يف 

  ".m�Fه 
<د اFرتطتا  90/09مE <اmون الوالية  41واملادة  81/09مE ا?مر  19ولإلFارة U]ن املادة       

تسCيب <رار تو<يف العضو املنتخب وكTا استطالع رأي اnلس ولEG املشرع مل على و}ير الداخلية 
 . dد لنا مدة التو<يف 

مE القاmون الوالية اHايل تنص هي ا?خر� على ذلك حبيi  45بينما mالحÌ أن املادة 
ب�ن (ال ولة اnلس ويGون القرار معليGون إDدار <رار تو<يف املنتخب مE و}ير الداخلية على إ�ر مدا

حفاظÅا على حقوق العضو وتسهيال إل�Cاq يف حالة ) املتابعة اجلزاcية ( التو<يف  يتضمE ذكر سCب
  .)  1الطعE القضاcي 

EGp أن "ورد Uيه عCارة  12/07مE القاmون ر<=  45كما ال يفوتنا التنويه أن mص املادة        
|لس واملس�لة هنا ال تعد مس�لة اختيارية طاملا وك�ن املشرع gعل ا?مر gوا}يÅا بالنسCة للم..." يو<ف 

ت@Cت وgود متابعة <ضاcية حتول دون حضور العضو ?عمال اnلس وبالتايل ال بد مE تو<يفه ومنه 
                                                           

1  h 2 <ساب Bgري  2 مرcون اإلداري اجلزاmبعلي 2 الوالية يف القا sÂمد الصw117.  
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m? 2ه يف ظل بقاV املصطلX ا?ول U]ن أمر ) 1يلزم( واستCداbا بGلمة ) Í ) EGpب حTف كلمة 
  .س اإليقاف يعود للسلطة التقديرية للم|ل

مE القاmون ر<=  32وكTلك املادة  81/09مE القاmون  92وال ب�س أن mشs أّن املادة       
<د اFرتطا على الوايل تسCيب <رار تو<يف العضو املنتخب وكTا استطالع رأي اnلس  90/08

مل تنص على ذلك 2 حبيi  11/10مE القاmون  43الشعيب الCلدي بTلك 2 بينما mالحÌ أن املادة 
نYت الوايل كامل الصالحية يف و<ف العضو املتابB دون وgود Fرط تسCيب لقرار وا?خT برأي م

  .اnلس الشعيب الCلدي 
عضو <ام الوايل ب]Dدار <رار  13وgود �لس بلدي يتGون مm Eفرتä ويف مو�وع التو<يف       

مE خالل g =aناية bا Dلة باملال العام أعضاV بسCب متابعته= <ضاcيا الرتGا 9يقضي بتو<يف 
 qالياGFواإل qاملالحظا Eنا �موعة مmادر إ� أذهاCه الفر�ية يتTه. 

مE <اmون  43ن الوايل ال Gpنه لنا حتديد مدة التو<يف وهTا لÂيا� mص DريX يف Dلب املادة إ 
 .يلزمه بTلك  11/10ر<= 

يف إ� تاريخ Dدور <رار ~اcي مE اجلهة القضاcية مدة التو<يف حتتسب مE تاريخ Dدور <رار التو<
 .املختصة 

 8أعضاV وملدة  9أFهر 2 أال يؤ�ر Iيا� ) 8(بلÂت ) 9(ماذا لو أن تو<يف ا?عضاV التسعة  
م�ر وبالتايل مستقيلني sI أFهر على أعمال اnلس وسsه ؟ وهل EGp اعتCاره= يف حالة Iيا� 

 =aياI تي|ةm يا وذلكcعادية حسب املادة  3تلقا qالة ؟  43دوراHه اTم�ر يف ه =aياI ؟ أم أن
والسؤال مE هي اجلهة اليت b EGpا إ�Cاq هTا الÂيا� الوايل أم اnلس أم اجلهة القضاcية املختصة 

اليت تنص  41سب املادة ح) الفر�ية(يف هTه اHالة ) االستخالف(اليت تابعته= ؟ هل Gpننا تطCي> 
mو{ يت= استخالUه يف أgل يف حالة الوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <ا "أmه على 

  "....Fهر
                                                           

1 h 2 <ساب Bgامل بالل 2 مرÂ100بل.  
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أعضاV ال  9واملالحظة اليت Gpننا إبداؤها كTلك أن يف حالة و<وع هTه الفر�ية أي تو<يف       
مE  04رة حß ولو كاmت الفق) سواV الCلدي أو الوالcي ( EGp اعتCارها مE حاالq حل اnلسني 

واليت تنص عندما يGون اإلبقاV على اnلس مصدر اختالالq خطsة Ë . أ<ر� إليها  46املادة 
 .1إ�CاZا يف التسيs الCلدي أو مE طCيعة املساس باملصاحل املواطنني وطم�mينته= 

ته= مE ولإلFارة ½د أن الs@G مE املنتخCني اoليني ومنه= رؤساV بلدياq رI= إخالV ساح      
<Cل القضاV ½د أ~= يواgهون معار�ة مC> Eل الوالة السرتgاع مناCDه= يف اbياكل التنفيTية 
للم|الس املنتخCة يف Iيا� حD =Gادر عE اGoمة العليا حيi أبلغ مسئولون يف هTا الصدد أن 

حصلوا على  عدد مE املنتخCني يف �الس بلدية الشلف 2 بر� بوعريريج 2 <املة 2 مستÂا�2 وهران
ال�اVة مE اnالس القضاcية املختصة إ<ليميا مZ E= تCعوا aا خبصوCF hهاq سوV التسيs أو عدم 
 Eي مcا~ =Gدور حD ه= دونCDه= ملناgضون إعادة إدماUالوالة ير EGل qون الصفقاmاحرتام <ا

 . 2اGoمة العليا
العضو 2 أو أن تضاف هTه اHالة يف ا?خm sطالب املشرع إّما أن dدد لنا مدة تو<يف 

ملو<فني أ<ل مE عدد عندما يصXC عدد املنتخCني ا"Hاالq حل اnالس اoلية وذلك ب]درا� عCارة 
 Vصف ا?عضاm.  

  اإلقصاء : الفرع الثاين           

       Vون واإل<صاmا� حددها القاCي للعضوية ?سcهو إسقاط كلي ~ا Vن اإل<صا[U ا لإليقافUخال
  . 3ال يGون إال mتي|ة لفعل خطs ي�ر إgراV الل|وV إليه 

  :خT إ<صاV املنتخب اoلي Dورتني �ي
  

  
                                                           

 .راBg الفرع ال@ا{ مE املطلب ال@ا{ مE املiYC ا?ول مE الفصل ال@ا{ مE هTه املTكرة 1
  .g16/02/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  2
3  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 285عمار بو�ياف.  
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  1إقصاء بسبب عقوبة جزائية : الصورة األوىل 

مE <اmون 2 463 واليت تقابلها املادة 11/10<اmون الCلدية ر<= مE 2 2 44مE خالل املادتني       
mستنتج أن أي عضو مE أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي أو الوالcي يGون wل  12/07الوالية ر<= 

gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف  وأإداmة gزاcية ~اcية بسCب ارتGابه gناية 
أ~ما توÖÖÖÖÖÖÖÖÖUر  46و  43املTكورة يف املادتني " إداmة gزcية ~اcية "صطلX واملالحÌ مE خالل م

اHماية القاmوmية للمعr بالقÖÖÖرار وتÖُفuعvّل أيضا مCدأ التقا�ي على درgتني 2 حيi استCعد املشرع 
Eي يصدر مTي الcتظار القرار النهاmالعضو املنتخب وا Eولو كان يدي ßمة وحGoا =Gراحة حD 
اnلس القضاcي 2 ويCدوا أن املشرع <د أDا� عندما gعل <رار اإل<صاV الTي يصدره و}ير الداخلية 

يقرر اnلس الشعيب الوالcي ذلك Æوgب "يGون بناV على مداولة اnلس الشعيب الوالcي مE خالل 
. 5قرار اإلداري االmفراديوهTا ما يؤدي إ� استCعاد ال4 46الواردة يف الفقرة ال@اmية مE املادة " مداولة 

يف ظل القواmني السابقة ) بلدي2والcي(وبالعودة إ� املعاجلة القاmوmية ?حGام إ<صاV املنتخب اoلي 
 67/24املعدل لألمر  81/09وا?مر  67/24مGرر مE ا?مر  92و  92½د أن املادتني 

 خب اoلي الCلدي Æ 2وgب مرسوم املتطابقتان مE حيi الوسيلة القاmوmية املستعملة إل<صاV املنت
يف حالة إ<صاV عضو مE اnلس " أ<رq أmه  81/09مGرر مE ا?مر  92بينما Øتلفان يف أن املادة 

ويرBU  2ة 2 يستمB أ�ناcها العضو املعrالشعيب الCلدي ÍتمB اnلس وgوبا إلبداV رأيه يف gلسة مÂلق
                                                           

  .اإل<صاV هو إgراV ت�دييب مقرون بعقوبة gزاcية  1
املTكورة  43املTكورة يف املادة 2 يقصى بقوة القاmون مE اnلس كل عضو �لس بلدي كان wل إداmة gزاcية ~اcية لألسCا�  44حيm iصت املادة  2

يو<ف بقرار مE الوايل كل منتخب تعرä ملتابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف أو  '' واليت تنص أعاله 
  ''ة Dدور حG= ~اcي مE اجلهة القضاcية املختصة كان wل تدابs <ضاcية ال متGنه مE االستمرار يف Aارسة عهدته االmتخابية بصفة YDيYة 2 إ� Iاي

� 2 ويقر يقصى بقوة القاmون مE اnلس الشعيب الوالcي كل منتخب كان wل إداmة gزاcية bا عال<ة بعهدته تضعه حتت طاcلة عدم القابلية لالmتخا  3
  اnلس الشعيب الوالcي ذلك Æوgب مداولة 

  .لو}ير املGلف بالداخلية وي@Cت هTا اإل<صاÆ Vوgب <رار مE ا
إال أmنا  43واملالحÌ أّن إDدار الوايل للقرار املفضي إ� إ<صاV املنتخب الCلدي ال يGون بناV على مداولة اnلس الشعيب الCلدي حسب املادة 4

أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{ 2 ويقرر  تزول Dفة املنتخب بالوUاة أو االستقالة" مE <اmون الCلدية اجلديد اليت تنص أن  40بالرgوع إ� املادة 
  .  اnلس الشعيب الCلدي ذلك Æوgب مداولة 2 وخيطر الوايل بTلك Uورا

5  h 2 <ساب Bgا� بالل 2 مرÂ98بل.  
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ويGون ." ير الداخلية بعد استشارة مGتب التنسي> الوالcي الوايل رأي اnلس مرUقا ÆلYوظاته إ� و} 
حيi ركزq املادة على أداة  67/24مE ا?مر  292 وهTا ما مل تنص عليه املادة  1اإل<صاÆ Vرسوم 

nالعضو ح> االستماع إليه 2 كما أن ا jوهي املرسوم ومل تع Vرأي يف ذلك اإل<صا Vنه إبداGp لس ال  
½د أّن اإل<صاV مE اnلس الشعيب ال  90/08مE <اmون الCلدية  33إ� املادة أّما بالرgوع       

 Vا اإل<صاTيف إعالن ه <Hلدي اCلس الشعيب الnه أعطت اmية كما أcزاg تي|ة متابعةm ون إالGي
بينما ا?داة أو الوسيلة القاmوmية لتطCي> هTا اإل<صاV و�عت يف يد الوايل ب]Dدار <رار eدر بنا 

Fارة أن <رار الوايل ب]�Cاq حالة اإل<صاV حتصيل حاDل وإن كان املشرع أعطى اnلس الCلدي اإل
 äي كان االعرتا? EGp ه الmار أCباعت jقU با� اإلعالم Eهو مU 2 Vإعالن اإل<صا qالحياD

  . 2على ا?حGام القضاcية 
منه U]ن إ<صاV عضو اnلس  42ادة املتعل> بالوالية حسب امل 90/09أّما بالنسCة للقاmون ر<=       

أن <رار  42الشعيب الوالcي ال بد أن يGون mتي|ة <رار إداmة gزاcي و~اcي ولEG ما يالحÌ مE املادة 
اإل<صاV يؤدي إ� سلب أهلية االmتخا� للعضو املقصي عGس <اmون الÖÖÖÖCلدية الTي مل ينص على 

  .ذلك 
  نتخاب أو الوجود يف حالة تنايف بلية لالاإلقصاء بسبب عدم القا: الصورة الثانية

  :على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية  44تنص املادة       
  يقصى بقوة القاmون كل منتخب يف اnلس الشعيب الوالcي ي@Cت أmه حتت عدم القابلية لالmتخا� أو 

  .يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا 

                                                           

عضو اnلس  اليت تنص على وgوبية إتCاع �موعة مE اإلgراVاq وا?GFال يف حالة إ<صاV 81/02مGرر وا?مر  19وهو تقريCا mفس mص املادة  1
  )gلسة سرية(اgتماع اnلس الوالcي وgوبا : الوالcي وهي 

-  Vت اإل<صاCاليت طل qلس للهيئاnيس باس= اcب يقدم الرCتقرير مس.  
  ).كما EGp له االستعاmة ب�حد }مالVه للدUاع عنه (االستماع للعضو املقصي  -
  .رBU الوايل رأي اnلس للو}ير املGلف بالداخلية  -
  .إل<صاV يت= Æرسوم ا-
2  h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC138بلع .  
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  .Æوgب مداولة ويقر اnلس الشعيب الوالcي ذلك  -
  .وي@Cت الو}ير املGلف هTا اإل<صاÆ Vوgب <رار  -
EGp أن يGون <رار الو}ير املGلف بالداخلية املتضمE إ<صاV أحد ا?عضاV بسCب عدم القابلية  -

لالmتخا� أو التنايف wل طعE أمام �لس الدولة مE خالل mص املادة أعاله يتضX أن سCب إبعاد 
2 أو أmه يشÂل وظيفة مE ) الساب> Fرحها(وUره على Fروط االmتخا� العضو يGمE يف عدم ت

 XFارسها ح> الرتp Eاملشرع مل Xف اليت مل يسمc1الوظا .  
على الت�كد مE توUر هTيE الشرطني أو أن يقوم أحد  ووالتفسs الTي Gpننا إبداcها أن اإلدارة تسه

 EيTه Eه إ� اإلدارة ساهيا عYيFتر æني بتقدYFيما بعد املرU تشف أمرهGالشرطني ومتعمدا وي
  .U 2تقصيه  2وتقوم اإلدارة باستدراt ا?مر 

�ماmة أساسية للعضو املقصي بسCب عدم القابلية   2012ولقد وUر <اmون الوالية لسنة        
لالmتخا� أو يف حالة تنايف ب�ن يطعE أمام �لس الدولة وهنا ت�} معامل دولة القاmون 2 ويف حالة 

 أgل Fهر أعاله يت= استخالUه يف 44إ<صاV املنتخب الوالcي mتي|ة السCCني املTكوريE يف املادة 
  . 41باملرتXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب مm Eفس القاcمة حسب املادة 

بسCب عدم ) الCلدي 2 الوالcي(وبالعودة إ� املعاجلة القاmوmية ?حGام إ<صاV املنتخب اoلي       
لCلدية القابلية لالmتخا� أو يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا يف ظل القواmني السابقة املنظمة ل

يصر� الوايل ب]<الة كل عضو يف "املتعل> بالCلدية تنص  90/09مE <اmون  31والوالية ½د أن املادة 
 qحاال Eو{ أو تعرتيه حالة مmتخا� القاmابل لال> sI هmتخابه أmني بعد اCلدي تCلس الشعيب الnا

  ".3التنايف

                                                           

  . 14/01/2012املؤرخة يف  d 201دد حالة التنايف مB العهدة ال�ملاmية 2 � ر ر<=  g2012اmفي  12املؤرخ يف  12/02القاmون العضوي ر<=  1
2  h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC137بلع.  
  .اعت� عدم القابلية لالmتخا� أو حالة التنايف إ<الة وليس إ<صاV بيد أن املشرع مE خالل هTه املادة 3



 حقوق وإلتزامات املنتخب احمللي ونظامه التأدييب               :          الفصل الثاين 
 

 

 
131 

يعد كل عضو يف �لس " لوالية على املتعل> با 90/08مE القاmون  40بينما mصت املادة       
Fعيب والcي Íد mفسه حتت طاcلة عدم <ابلية االmتخا� أو يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا 

  ".مستقيال Uورا Æوgب مداولة مE اnلس الشعيب الوالcي 
إعTاره  ويقوم رcيس اnلس الشعيب الوالcي على الفور ب]عالم الوايل بTلك 2 ويف حالة تقصs وبعد 

  . 1مE الوايل 2 يعل= و}ير الداخلية حبG= القاmون مE هTه االستقالة بقرار 
يت= استخالUه يف أgل  46و 44ويف حالة إ<صاV املنتخب الوالcي mتي|ة السCCني املTكوريE يف املادة 

  .F41هر باملرتXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب يف mفس القاcمة مE املادة 
املتضمنني <اmو{ الCلدية والوالية U]ن معاجلتهما  67/24و  69/38إ� ا?مريE  أما بالرgوع      

  qVا|U تخا� أو يف حالة تنايفmب عدم <ابلية االCلسني بسnا Vأعضا Vام إ<صاGية ?حmوmالقا
U]ن عضو يف اnلس الشعيب الوالcي 2 يصXC ( 69/38مE ا?مر  18كاآليت2 حسب mص املادة 

Gتشف بعد اmتخابه 2 يف و�B تعارä االmتخا� أو عدم القابلية له واملنصوh لسCب حاDل أو م
أو يصU XCا<د بسCب Uقدان Dفة الناخب ينÂCي أن يقدم استقالته يف  16و  15عليها يف املادتني 

مE  55مهلة Fهر وإذا امتنB عE ذلك يعت� مستقيال بقرار مE و}ير الداخلية 2 بينما mصت املادة 
كل mاcب يصXC بسCب طارç بعد اmتخابه يف حالة مE حاالq عدم القابلية " على  67/24ا?مر 

  . 2" لالmتخا� املنصوh عليها يف املواد السابقة يصر� Uورا باستقالته مC> Eل الوايل
يف  18ما يلفت االmتCاه أّن مهلة الشهر اليت تركها املشرع لعضو اnلس الوالcي حسب املادة        

ما هو مصs : الته يف حالة عدم <ابلية االmتخا� أو وgود يف حالة تنايف والسؤال املطرو� تقدæ استق

                                                           

مل يعد رcيس اnلس الشعيب الCلدي يتمتB حب> إعالم الوايل بوgود العضو يف حالة عدم  12/07مE <اmون الوالية  43على عGس ما gاV يف املادة  1
  .<ابلية االmتخا�2 كما أن العضو مل يعد يتمتB حب> اإلعTار

2  äلدي تتعارCب الcمهام النا:  
  . العضو يف سلك العمالة -
- jالضاب.  
- Eالعضو يف سلك ا?م.  
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مE طرف العضو املوgود يف حالة تنايف أو ) Fهر(القراراq اليت طCقت أو mفqT يف هTه اآلgال 
  .sI <ابلية االmتخا� 

   )االستقالة احلكمية(اإلقالة : الفرع الثالث            
مD Eفته كمنتخب ) الCلدي2الوالcي(تعرف ب�~ا eريد عضو مE أعضاV اnلسني الشعCيني      

مE <اmون الCلدية واملادة  245 واليت يرBg سCCها حسب ما gاV يف املادة  1?سCا� wددة <اmوmا 
السنة مE <اmون الوالية إال التÂيب بدون عTر مقCول ?ك@ر مE �ال× دوراq عادية خالل mفس  43

ومE الضروري اإلFارة أن املادتني املTكورتني أFارتا بو�و� إ� التÂيب عE الدوراq العادية ومل تشر 
) 3(يت= استدعاV املنتخب الCلدي املتÂيب ل@ال× ست@ناcية وهي sI مشمولة بالنصني2 و للدوراq اال

عm Eفسه 2 ومE مث يعلE إ� حضور gلسة مساع أمام اnلس لت�ير Iيابه والدUاع  2دوراq عادية 
الÂيا� مE طرف اnلس وخيطر الوايل بTلك 2 ويف حالة Øلف املنتخب عE اHضور جللسة السماع 
رYD =Iة التCليغ 2 يعت� <رار اnلس حضوريا 2 بينما ½د أن املشرع اكتفى ب]�Cاq الÂيا� مE طرف 

وكTا بدون النص على اجلهة أو السلطة  اnلس الشعيب الوالcي دون التمتB حب> الدUاع وت�ير Iيابه
  .اليت Íب إخطارها مE طرف اnلس 

مE <اmون الوالية  43مE <اmون الCلدية واملادة  45ما EGp مالحظاته مE خالل mص املادتني       
عدم التناس> بينهما وإن كان <اmون الCلدية اHايل <د Dنف Dورة التÂيب �مE حالة االستقالة 

 ية دون أن يو�X معناها U]ن <اmون الوالية و�عها يف mطاق التخلي عE العهدة االmتخاباGHمية 2 
بالرI= مE عدم وgود أي Uرق يف املفهومني حيi أن االستقالة اGHمية ت�خT معىن اإل<الة يف حني 

  . 3أmه يف التخلي عE العهدة Gmون أمام و�B استقالة إرادية 

                                                           

قاmون العام 2 كلية �ابيت بوحاmة 2 اجلماعاq اإل<ليمية اجلزاcرية بني االستقاللية والر<ابة 2 الوا<B واآلUاق 2 أطروحة مقدمة لنيل Fهادة دكتوراه يف ال 1
 h 2 ر بلقايد 2 تلمسانGامعة أيب بg 2 قوقH225ا.  

  .است@ىن املشرع الدوراq االست@ناcية 2
3 mساب>�ابيت بوحا Bgة 2 مر  h 2226.  
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      cت االستقالة تلقاmه ) اإل<الة(ية إذا كاm[U ون الوالية السابقنيmلدية و<اCون الmمل ينص عليها <ا
املتعل> بالوالية <د mص Dراحة على إ<الة كل عضو  69/38مE ا?مر ر<=  67بالرgوع إ� املادة 

عندما يتÂيب عضو اnلس الشعيب " بلدي تÂيب عE دورتني عاديتني حيg iاm Vص املادة كاآليت 
ني متعا<Cتني دون عTر مشروع ومقCول مE اnلس يصر� هTا ا?خs باعتCاره الوالcي عE دورت

  " .مستقيال يف آخر gلسة مE الدورة ال@اmية 
كل مØ Eلف مE أعضاV اnلس الشعيب " على أن  67/24مE ا?مر  90بينما mصت املادة 

عا وYDيYا m[Uه ال الCلدي عE تلCية �ال× دعواq حضور متتالية بدون سCب يعت�ه اnلس مشرو 
Íو} بعد تGليفه بتقدæ إيضاحاته 2 التصريX باستقالته مC> Eل عامل العمالة إال إذا طعE يف ذلك 

  .خالل عشرة أيام مE التCليغ أمام اGoمة املختصة 
أن عودة املشرع إ� إgراV أو حالة اإل<الة املنصوh عليها يف  عمار بوضيافير� ا?ستاذ و       

 Eاملنتخب أك@ر على االلتزام  67/24 69/38ا?مري BUا تد~? Eني اجلديديmوmة للقاUمت@الن إ�ا
حبضور gلساq اnلسني وأن يصرUا اbمة ملا ا?مر ويويل gلساq اnلس العناية الال}مة 2 وحuسuنÅا 

 Bو التوسó تش> طريقتها qة وأ~ا <د بدأDعل املشرع ذلك خاU1 لي ويف حالة إ<الة املنتخب اo
U]ن Dفته تزول Aا يؤدي إ� تطCي> أحGام االستخالف املنصوh عليها يف املادة ) الCلدي2الوالcي(

41  Eلدية والوالية اجلديديCو{ الmا> Eم.  
  )على اxلw ككل(النظام التأدييب اجلماعي  :املطلب الثاين           

2 مث اجلهة املختصة  )الفرع ا?ول( سنتطرق مE خالل هTا املطلب إ� أسCا� حل اnلسني      
  .لآل�ار املرتتCة عE هTا اHلسنخصصه  )الفرع ال@الi(2 أما  )الفرع ال@ا{(حبل اnلسني وإgراVاته 

إ~اÅV <اmوmيا ويتم@ل يف eريد أعضاcهما مE ) الCلدي 2 الوالcي ( اHل هو إ~اV حياة اnلسني       
  ة الوDية تؤدي إ� إعدام ÖÖÖÖÖÖل يعت� أداة وآلية خطsة يف يد السلطÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖأن ا2H وÆا 2الصفة اليت dملو~ا

                                                           

1  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 286عمار بو�ياف .  
  .h 2294  مرm Bgفسه 2



 حقوق وإلتزامات املنتخب احمللي ونظامه التأدييب               :          الفصل الثاين 
 

 

 
134 

 .اnلسني لTا وgب على هTه السلطة التقيد با?سCا� واإلgراVاq اoددة <اmوmا اليت تؤدي إ� اHل
 69/38وا?مر املتعل> بالCلدية  g1967اmفي  18املؤرخ يف  67/24ولإلFارة U]ن ا?مر       

إال ) الCلدي والوالcي(املتعل> بالوالية mصا على أحGام حل اnلسني  23/05/1969املؤرخ يف 
أ~ما ركزا على }اوية النتاcج املرتتCة عنه واجلهة املختصة بTلك2 أك@ر مE تركيزمها على الزاوية املهمة يف 

Uقد حددا ا?سCا�  1990ية لسنة 2 على عGس <اmو{ الCلدية والوال1املو�وع وهي أسCا� اHل 
املتممان لقاmو{ الCلدية  05/04و  205/03 واجلهة املختصة بTلك 2 أما ا?مريE 2املؤدية للYل 
وعلى mفس ) الوالcيالCلدي و (تؤدي إ� حل اnلسني  Uقد gاVا حبالة gديدة 1990والوالية لسنة 

 .حاالq مستYد�ة تؤدي إ� حل اnلسنياملنهج <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديm 2Eصا على 
 qل2 وحاالÖÖHي تؤدي إ� اcلدي والوالCلسني الnمشرتكة بني ا qحاال tأن هنا sشm وال ب�س أن

  . خاDة بGل �لس تؤدي إ� ذلك وهTا ما سنYاول دراسته وإبرا}ه
   أسباب حل اxالw احمللية : الفرع األول          

املنصوh عليها يف ) الCلدي والوالcي(مE خالل هTا الفرع سنتطرق إ� حاالq حل اnلسني       
يف  دون إمهال اHاالq املنصوh عليهامE <اmو{ الCلدية والوالية اجلديدي2E  47و46املادتني 

سCا� املستYد�ة يف القواmني السابقة املنظمة للCلدية والوالية وبالتايل إبرا} ا?سCا� اoتفa Ìا وا?
Eني اجلديديmوmالقا.  

  

                                                           

  .املتعل> بالCلدية 2 املعدل واملتم= 2 الساب> اإلFارة إليه  67/24مE ا?مر  115-114- 113-112-111املواد  1
  .ملتم= 2 الساب> اإلFارة إليه 2 املتضمE <اmون الوالية 2 املعدل وا 69/38مE ا?مر  44-43-42املواد  
  :مE <اmون الوالية حاالq اHل وهي 44مE <اmون الCلدية واملادة  33حدد املادة  2
  .بالنسCة لقاmون الوالية 38بالنسCة لقاmون الCلدية و  29عندما يصXC عدد املنتخCني أ<ل مm Eصف عدد ا?عضاV وبعد تطCي> أحGام املادة  -
  .الوالية بالنسCة للم|لس الوالcي –اجلماعية ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي يف حالة االستقالة  -
يعر<ل السs العادي اnلس الشعيب  –يف حالة وgود اختالف خطp sس أعضاV اnلس الشعيب الCلدي dول دون السs العادي bيئاq الCلدية  -

  .الوالcي
  ).حالة موgودة يف <اmون الCلدية Uقj(إداري لسGان  حتويل.... يف حل �= بلدياq لCعضها أو eزcتها  -
  ) .حالة موgودة يف <اmون الوالية(حالة إلÂاV منها يف الmتخا� أعضاV اnلس الشعيب الوالcي  -
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 ).ا حالة مستحدثةلدية والوالية احلالينيX كما أfحالة مشرتكة بني قانوين الب( خرق أحكام الدستور .1

وهTا و�g Bد عادي Uال يتصور اØاذ مو<ف السGوq وعدم التYرt يف حال خرق اnلسني        
الشعCيني الCلدي والوالcي للتشريB ا?ساسي Æا يتمتB به مE رUعة وح|ية ودرgة إلزام U|زاV �الفة 

ولة النص الدستوري Tbا اnلس ?ن النص الدستوري واgب االحرتام مg Eاmب كل مؤسساq الد
  .التشريعية والتنفيTية والقضاcية واgب االحرتام مg Eاmب كل اnالس املنتخCة الوطنية واoلية

ما هي حالة حالة مشرتكة بني القانوننيX بين(مجيع أعضاء اxالw احمللية يف حالة إلغاء انتخاب  .2

 )مستحدثة يف قانوين البلدية اجلديد فقط

خا� يدل داللة <اطعة أن هناt �الفة كsCة  وgسيمة لنصوh وهTا أمر طCيعي U 2]لÂاV اmت      
qتخاباmاال VاÂدار <رار إلDلة يف النزاع إلDية الفاcا لد� بالسلطة القضاÆ qتخاباmون االm1<ا.  

 لعمومية أ~ا gاqV بصفة ا "إلÂاV اmتخا� WيB ا?عضاV  "إّال أmه يتضX لنا مE خالل عCارة  
ة إلÂاV االmتخا� هل إلÂاV االmتخا� يGون داcما أم مؤ<تا ؟ لEG اإلGFال حبيi مل حتدد بد<ة طCيع

2 وهTا ما mستشفه Dراحة مE  90/09مE <اmون الوالية  44ال يطر� عند تطCي> أحGام املادة 
  . 2خالل عCارة يف حالة إلÂاV ~اcي الmتخا� WيB ا?عضاV؟

 ةقانوين البلديحالة مشرتكة بني (3احمللية املمارسنياالستقالة اجلماعية ألعضاء اxالw يف حالة  .3

 ).X وقد نص على هذه احلالة قانوين البلدية والوالية السابقنييةوالوال

إّن االستقالة اجلماعية ?عضاV اnلسني يؤدي إ� إUراIهما مE العنصر الCشري الTي يعت�        
  > الصالحيا�ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ q يعت� ا?داة القاmوmية لتطCيالوسيلة املسsة للم|لسني هTا مg Eهة ومg Eهة أخر 

                                                           

1  h 2<ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 295عمار بو�ياف .  
  .102مرBg ساب> h 2  بلÂامل بالل 2 2
  :اآليت كاملتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه الTي gاV   67/24مE ا?مر  111املادة وهو ما يفه= كTلك مm Eص  -  3
h عليها يف إال أmه Íدد اnلس الشعيب الCلدي بGامله على إ�ر الشعور املتتابB واالستقالة وكل سCب آخر2 وعندما ترتتب يرتتب عE اHاالq املنصو   "

  .وبالربj باملادة ½د أ~ا تتGل= أن االستخالف الناتج عE االستقالة أو الوUاة أو اإل<صاV ... إبدال النوا�  110املادة 
ي أو استقالة WيB أعضاV 2 يف حالة اHل أو Dدور <رار التYديد الGامل للم|لس الشعيب الCلد 67/24مE ا?مر 113ينما mصت املادة ب -  

  ".العاملة
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املخولة bما <اmوmيا وبالتايل وmتي|ة خللو اnلسني مE العنصر الCشري وgب حله وتعويضه Æ|لس 
  .آخر

لإلFارة U]ن املشرع مل يCني لنا mوع هTه االستقالة هل تGون wددة مW EيB ا?عضاV ؟ أم 
Eرديا ؟ ومU ددةw ونGه االستقالة ؟ تTت هC@ي.  

" املتعل> بالوالية املعدل واملتم= ½د أ~ا تنص   69/38مE ا?مر  42وبالرgوع إ� املادة       
Íري الت|ديد الGامل للم|لس الشعيب للوالية إذا أدq أحGام املادة السابقة إ� استCدال mصف 

  ..."أعضاcه بنتي|ة الشوIر املتعا<Cة 
كل عضو يف اnلس الشعيب للوالية كمتوىف أو " ½د أ~ا تنص  41سابقة أي املادة وبالربj باملادة ال

مستقيل أو مفصول Í 2ري استCداله ÆرتXF مm Eفس  الداcرة االmتخابية 2 أي أحGام االستخالف 
تنص به أmه إذا أردq أحGام املادة  42ولEG ما Íب التنويه له هو أن الفقرة ال@اmية مE املادة 

ابقة إ� استCدال أك@ر مE ال@لi أو mصف ا?عضاU Vقj بنتي|ة الشواIر املتعا<Cة m[Uه Íري الس
  .eديده= بطري> االmتخاباq اجلزcية

UمE  42ما يفه= منه أن املشرع و<B يف تنا<ض حسب الفقرة ا?و� والفقرة ال@اmية مE املادة       
املتعاUية حالة مE حاالq حل اnلس ومg  Eهة يعت� أن استCدال mصف ا?عضاV بسCب الشواIر

gهة أخر� ال يعت� كTلك حسب الفقرة ال@اmية وبالتايل اعتماد إgراV االmتخاباq اجلزcية يف حالة 
  .ا?عضاV أو mصف ا?عضاV دون حل اnلس 1/3استCدال 

   81/09مE ا?مر  42إال أن املشرع مE خالل املادة  
dدد اnلس الشعيب الوالcي بGامله إذا أردq (منه   42ت املادة يشرتt اللفÌ املوgود حيm iص 

واليت عدلت هTه املادة مE خالل ا?مر ) أعاله استCدال أك@ر مm Eصف أعضاcه 41أحGام املادة 
أعاله استخالف أك@ر  110بنصها Íدد اnلس الشعيب بGامله إذا ا<تضت أحGام املادة  81/09

  .د رUعت mسCة eديد اnلس الCلدي مE ال@لi إ� النصفمm Eصف أعضاcه وبالتايل Uق
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عندما يكون اإلبقاء على اxلw من شأنه أن يشكل مصدرا لالختالل يف التسيري ويف اإلدارة  .4

 ) حالة مشرتكة بني قانوين البلدية والوالية اجلديدين.(احمللية أو ميw �صاحل املواطن وسكينته

 uأنُ  إال Eخالل ا?مري Eد�ت مYالة استHه اTويلية18املؤرخني يف  05/04و 05/03 هg 
  .1990<اmو{ الCلدية والوالية لسنة  441و 34واعتمدq مE املادتني  2005

mزال<اq اخلطsة اليت عصفت Æنطقة القCاcل واليت بلغ Dداها اإلFارة U]ن هTه اHالة gاm qVتي|ة اال
مE والييت تيزي و}و و �اية 2 حيi ما عرف آTmاt حبركة العرو� للمسمى إ� اnالس اoلية لGل 

م�مة بينهما A 2ا أد� ) بنود االتفا<ية(U 2قد تنGرq هTه اHركة للوعود اليت <طعتها للدولة ) ع�يGا(
للدولة إ� }يادة هTه اHالة لتGون مE حاالq حل اnلسني ?mه Dار مصدر �رر للمنطقة ال 

Bفm ل مصدر اختالل املنطقة وهو ما أد� إ� املماس  مصدرGار يشD لسnب حله إذ اgا وTل
 .Æ2صاحل املواطE والطم�mينة العامة

عندما يصبح عدد املنتخبني يف اxالw احمللية أقل من األغلبية املطلقة بالرغم من تطبيق  .5

 )ينحالة مشرتكة بني قانوين البلدية والوالية اجلديد( 41أحكام املادة 

Uرق بني مصطلm Xصف ا?عضاV املنصوh عليه يف ال  هEGp اعتCارها حالة مستYد�ة ?mال و 
 .القاmوmني السابقني ومصطلX ا?IلCية املطلقة 

على التوايل <د  1990مE <اmو{ الCلدية والوالية لسنة  44واملادة  42وeدر اإلFارة أن املادة       
 ال هوعليه m[U" عندما يصXC عدد ا?عضاV املنتخCني أ<ل مm Eصف ا?عضاV" استعمال عCاريت 

 Xية املطلقة(اختالف بني مصطلCلI?تصور أن) اm الU وبالتايل Vصف ا?عضاm Xيستمر  ومصطل
اnلسني الCلدي والوالcي يف عقد gلساZما ودوراZما و<د Uقدوا ا?داة القاmوmية اليت ÆوCgها 

 .سيفصالن Uيما ُعرuäv عليهما

                                                           

1 Eم�  18املؤرخني يف  03/04و  05/03ا?مريUوm2005  ارة إليهماFلدية والوالية 2 الساب> اإلCو{ الm2 املتضمنني تتمي= <ا.  
  .�296ياف  F 2ر� <اmون الCلدية 2 مرBg ساب> h 2 عمار بو 2
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يف حالة خالفات خطرية بني أعضاء اxلw البلدي تعيق السري العادي هليئات البلدية وبعد  .6

X ومل ينص ة خاصة باxلw الشعيب البلديحال(بة له إنذار يوجهه الوايل للمجلw دون االستجا

 )90/09رغم ورودها يف قانون  12/07املشرع على هذه احلالة يف قانون الوالية 
هTه اHالة تGون IالCا mتي|ة تنوع ا?لوان السياسية داخل اnلس Aا يؤدي إ� وgود اختالف       

وgهاq السياسية لل|هاq اليت تنتمي إليها يف الرؤ� أو يف طريقة تسيs اnلس mتي|ة عدم تطاب> الت
Vا?عضا . 

وEGp أن يGون االختالف mتي|ة تÂليب املصلYة الشخصية لألعضاV على املصلYة العامة Aا       
يؤدي إ� بلوغ درgة كsCة مE االحتقان داخل اnلس A 2ا يؤ�ر سلCا على السs اHسE ملرU> الCلدية 

مصلYة املواطنني وطم�mينته= ولEG اجلديد يف هTه اHالة إن الوايل يقوم وبالتايل اmعGاس ذلك على 
ب]Tmار اnلس وال يست|ب اnلس Uتؤدي عدم االست|ابة للYل وهTه العCارة مل تنص عليها املادة 

 .90/08مE <اmون  32
حالة  Xالواليةانوين البلدية و حالة مشرتكة بني ق( 1أو جتزئتها يف حالة اندماج بلديات أو ضمها  .7

 )مستحدثة يف قانون الوالية اجلديد

بلدية إال أmه mتي|ة  1541كما هو معلوم U]ن عدد الCلدياq املوgودة يف القطر الوطr يCلغ         
يتماFى والظروف  2لظروف سياسية أو ا<تصادية أو اgتماعية يؤدي إ� خل> تقسي= إ<ليمي gديد

الCعض أو eزcتها Aا ين|ر عنه حتويل إداري للسGان Uال  اجلديدة وبالتايل �= بلدياq لCعضها
 لض= يتصور أن تدار Fؤون الCلدية يف حالة الض= Æ|لس بلدية دون أخر� مE الCلديتني املعنيتني با

 Eتها مcزe أو qأن يؤدي إ� �= بلديا EGpلسني 2 و|Æ لدية اجلديدةCوال يتصور أيضا أن تدار ال
  .ة أخر� وبالتايل وmتي|ة للو�B اجلديد dت= حل اnلس الشعيب الوالcيإ<لي= والية إ� والي

                                                           

يف حالة دمج " املتعل> بالCلدية حيg iاm Vصها كاآليت   67/24املعدل لألمر  81/09مE القاmون  07لإلFارة U]ن هTه اHالة mصت عليها املادة  1
  " .أو eزcة الCلدية املن|ر عنها حتويل السGان إداريا UتYل اnالس وgوبا 

أmّه لو كان يف اجلزاcر تعاون مفعل بني اجلماعاq اoلية ملا كنا يف حاgة إ� تقسي= إ<ليمي : بن طيفور نصر الدين يف هTا الصدد ير� ا?ستاذ  2
  .gديد 
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حالة مشرتكة  ( :يف حالة حد́و ظروف استثنائية حتول دون تنصيب اxلw املنتخب .8

 ) مستحدثة يف ظل قانوين البلدية والوالية اجلديدينو 

اليت أوردها املشرع أ~ا gاqV بصيÂة " الظروف االست@ناcية " ما يالحÌ مE خالل عCارة       
ماذا يقصد املشرع بالظروف االست@ناcية ؟ وهل هي : العموم واإلطالق واإلaام وا?سئلة املطروحة

 .wددة ؟ وهل بزوال هTه الظروف Gpننا تنصيب اnلسني ؟
       qتخاباmالس وبالعودة الnة يف تنصيب اsCك qعوباD دواgن الوالة و[U لية السابقةoالس اnا

الCلدية والوالcية mتي|ة االحتقان الsCG بني املنتخCني وحß بني التياراq السياسية املختلفة mتي|ة 
مE <اmون االmتخاباq  80واملادة  12/07مE <اmون الوالية  59التفسsاq املتنا<ضة للمادة 

 .11/10مE <اmون الCلدية  65وتعار�هما على املادة  12/10
وبالتايل السؤال املطرو� هل EGp اعتCار االmزال<اq اخلطsة املصاحCة لعملياq تنصيب اnالس اoلية 

 .ظروف است@ناcية حتول دون تنصيب اnلسني ؟) بسCب هTه التنا<ضاq املTكورة أعاله(
واليت gاm Vصها  11/10الفقرة ال@اmية مE <اmون الCلدية  67ولإلFارة m[Uه بالرgوع إ� املادة       

عند حدو× حالة است@ناcية تعي> تنصيب اnلس الشعيب الCلدي تطC> أحGام املادة : " ... كاآليت 
Æقر الCلدية إال أmه  يعقد اnلس الشعيب الCلدي دوراته 19وباإلحالة للمادة " مE هTا القاmون  13

 اnلس الشعيب الCلدي EGp أن ÍتمB 2حتول دون الدخول إ� مقر الCلدية<وة <اهرة معلنة  يف حالة
يعينه الوايل بعد استشارة رcيس اnلس الشعيب الCلدي 2وبالتايل يفه=  إ<لي= الCلدية خار�GÆان آخر 

ناcية اليت حتول دون تنصيب اnلس هي مm Eص املادتني أن املشرع <صد حدو× الظروف االست@
ر الCلدية أو وبالتايل EGp تنصيب اnلس يف مGان خار� مق 2الظروف اليت تGون يف مقر الCلدية

السلطة التقديرية الواسعة يف إ�Cاq ) السلطة الوDية(2 و<د منX املشرع الوايل خار� إ<لي= الCلدية
  .  الظروف االست@ناcية
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  اجلهة املختصة حبل اxالw احمللية و إجراءاµا : الفرع الثاين 

مE <اmون  47واليت تقابلها املادة  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  47بالرgوع إ� املادة        
U]ن حل اnلسني سواV الCلدي أو الوالcي ال يGون إال Æوgب مرسوم رcاسي بناVا  12/07الوالية 

  :لداخلية وبالتايل Íبعلى تقرير و}ير ا
  .تقدæ تقرير مE و}ير الداخلية -1  
  .1)ينشر يف اجلريدة الرمسية(إDدار مرسوم رcاسي  -2  

مل تvq�ْu يف مGا~ا2 حبيi بفرتä ذكر  12/07مE <اmون الوالية ر<=  47ولإلFارة U]ن املادة       
وهTا ما Uعله املشرع يف . n2لس �اmيا حاالq حل اnلس الشعيب الوالcي أوال مث ذكر أداة حل هTا ا

2 وإذا كان القاmوmان اجلديديE 2 <د رUعا اللCس والÂموä 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  47املادة 
عE اجلهة املختصة يف إgراVاq حل اnلسني U]ن اHقCة السابقة أي <اmو{ الCلدية والوالية لسنة 

  .ة املخولة حبل اnلسني واإلgراVاq املتCعة يف ذلك أسالت الs@G مE ا�H خبصوh اجله 1990
<اmون الوالية  45واليت تقابلها املادة  90/08مE <اmون الCلدية  35حيi ورI= أن املادتني  -

  :حددتا كيفية حل اnلسني الCلدي والوالcي وذلك بواسطة  90/09
  .تقرير و}ير الداخلية -
  داخليةإDدار مرسوم بناV على تقرير و}ير ال-

  .Uما طCيعة هTا املرسوم ؟ أهو مرسوم رcاسي أم تنفيTي ؟

                                                           

  :مE القاmون الCلدي تنص على ما ي�يت  1-121-4وباملقارmة مB الو�B يف Uرmسا  ½د أن املادة  1
“un conseil municipale ne peut être dissous que pour décrit motivé . 
Rendu en conseil des ministres et publié au journal officiel ”. 

 :أي أن حل اnلس الCلدي يف Uرmسا يستلزم �ال× Fروط أساسية هي  -
  . تو<يB مرسوم اHل مE طرف رcيس اجلمهورية -1
  .ال لأن يGون مع -2
  .اgتماع اnلس الو}راVأن يت= يف إطار  -3
-  h 2 <ساب Bgرية 2 مرcلية اجلزاoبعلي 2 اإلدارة ا sÂمد الصw146-147 .  

2  h 2 <ساب Bgا� بالل 2 مرÂ104بل.  
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حيi أXCD كل مE  1989يCدو أن املشرع مل يواكب التطوراq القاmوmية الناWة عE دستور  -
رcاسي بالنسCة لرcيس اجلمهورية 2 مرسوم رcيس اجلمهورية ورcيس اGHومة اH> يف إDدار مرسوم 

 .اGHومة أو مرسوم تنفيTي بالنسCة لرcيس
 112بالنقل اHريف للمادة  1990حيi اكتفى املشرع مE خالل <اmون الCلدية والوالية لسنة  -

 . 2 69/38مE ا?مر  244 و املادة  1 67/24مE ا?مر 
 :EGp أن منيز بني حقCتني ) لل|هة أو أداة حل اnلسني(وبالرgوع إ� الناحية الفعلية والتطCيقية  •
والcية Æوgب رUت هTه الفرتة حل �الس بلدية و و<د ع 1995-1992مE  :ىلاحلقبة األو / 1

  . 3مرسوم تنفيTي

                                                           

  ).ال Íو} حل اnلس الشعيب الCلدي إال Æوgب مرسوم: (حيm iصت الفقرة ا?و� 1
  ).الوالcي إال Æوgب مرسومال Íو} حل اnلس الشعيب : (حيm iصت الفقرة ا?و� 2
   . 12/04/1992املؤرخة يف  27ر<= 2 املتضمE حل اnالس الشعCية الCلدية 2 � ر  11/04/1992املؤرخ يف  92/142املرسوم التنفيTي ر<=  3
    . 12/04/1992بتاريخ  27� ر ر<=  2 املتضمE حل اnالس الشعCية الوالcية 2 11/04/1992املؤرخ يف  92/141املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 08/05/1993املؤرخة يف  30ر<= 2 يتضمE حل �لس والcي 2 � ر  05/05/1993املؤرخ يف  93/105املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 05/03/1995املؤرخة يف  12ر<= 2 يتضمE حل �الس FعCية بلدية 2 � ر  22/02/1995املؤرخ يف  95/63املرسوم التنفيTي ر<=  -
  �لس والcي  �19لس بلدي و 560وب]gراV عملية حسابية ½د أن عدد اnالس الCلدية الوالcية املنYلة Æوgب مراسي= تنفيTية املTكورة أعاله بلغ  -
ملرسوم الرcاسي ر<= مE ا 08ما Íب التنويه أن هTه املراس= التنفيTية استندq مE خالل ت�sFاZا أو مE خالل YUو� مواده= ا?و� على املادة  -

 90/08مE <اmون الCلدية  35و  34املتضمE إعالن حالة الطوارç 2 امللÂى 2 عوä االستناد على املادتني  09/02/1992املؤرخ يف  92/44
  . 90/09مE <اmون الوالية  45و  44واملادتني 

راسي= تنفيTية وليس Æوgب مراسي= رcاسية علما أن اnلس ا?على للدولة وهو والسؤال املطرو� ملاذا Ë حل اnالس اoلية يف الفرتة االmتقالية Æوgب م
اbيئة املستYد�ة مE طرف اnلس ا?على لألمE أسندq له مهمة إDدار مراسي= رcاسية وكTا التشريÆ Bوgب مراسي= ذاq طابB تشريعي حسب 

  ا�ه مE أgل تعويض رcيس اجلمهورية املستقيل وكTا ال�ملان املنYل ؟ املداوالq الصادرة عنه Æعىن أن اnلس ا?على للدولة Ë استYد
هل املرسوم الرcاسي املتضمE إعالن حالة الطوارç <د أسند املهمة للGYومة وهل هTا اإلسناد تعديل لقاmون الCلدية أم : والسؤال اآلخر املطرو�  -

رUت Iيا� املؤسساq الدستورية الرمسية و<يام مؤسساU qعلية ملمارسة الصالحياq املسندة يف تفسsا للÂموä الوا<U Bيها ؟ اHقيقة ال@ابتة أن اجلزاcر ع
ى حد سواV ا?Dل إ� املؤسساq الدستورية الشرعية ومنه Dارq هTه املؤسساq السيما اnلس ا?على للدولة متارس الوظاcف التشريعية والتنفيTية عل

تCاره تعديال للنصوh القاmوmية القاcمة وعلى سCيل امل@ال حيi أmه وÆوgب املادة ال@امنة مE املرسوم الرcاسي ومE هTه التشريعاq وا?عمال ما EGp اع
مE <اmو{  35و  34املتضمE إعالن حالة الطوارç امللÂى Ë 2 إسناد سلطة حل اnالس اoلية إ� اGHومة Aا يعت� تشريعا إ�اUيا لنصي املادتني 

  .يعود إليها حل اnالس اoلية ة اللTان ال يو�Yان بصورة د<يقة اجلهة اليت الCلدية والوالي
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والcية Æوgب مرسوم رUت هTه الفرتة حل �الس بلدية و و<د ع 2005سنة : احلقبة الثانية/ 2
  . 1رcاسي

  اآلثار املرتتبة عن احلل: الفرع الثالث 

مE <اmون الوالية  49واليت تقابلهما املادة  11/10مE <اmون الCلدية  48بالرgوع إ� املادة       
  :النتاcج التالية ) الCلدي والوالcي(يرتتب على حل اnلسني  12/07

عW EيB ا?Fخاh اللTيE كان يتشGل ) الCلدي والوالcي(سYب Dفة العضوية مE اnلسني  -1
ركز القاmو{ املرتتب عE العضوية 2 وذلك دون املساس بوgود الشخصية املعنوية منه= أي إلÂاV امل

 .للCلدية والوالية 
أيام اليت تلي اHل يعني الوايل متصرUا ومساعديE لتسيF sؤون الCلدية وتنتهي  10يف خالل  -2

ان الوايل يعني منه ك 36مهمته بقوة القاmون Æ|رد تنصيب اnلس ويف القاmون الساب> حسب املادة 
تقتصر مهامه وسلطاته على تسيs وتصريف ا?عمال اجلارية وعلى اØاذ القراراq  �2لس مؤ<تا 

                                                           

  . 2005يوليو  20املؤرخة يف  251 يتضمE حل �الس FعCية بلدية 2 � ر ر<=  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/254املرسوم الرcاسي ر<=  1
 E51 حل اnلس الشعيب الوالcي لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 � ر ر<= يتضم 2005يوليو  20املؤرخ يف  05/200املرسوم الرcاسي ر<=  -  

  . 2005يوليو  20املؤرخة يف 
 05/04و 05/03مE ا?مريE  45و  44واملادتني  35و  34ولإلFارة U]ن املرسومني الرcاسيني املTكوريE أعاله <د استندا على YUو� املادتني  -  

  .مE خالل ت�sFاZ= ومادتيهما ا?وليتني  90/09و <اmون الوالية  90/08على التوايل اللTان يتممان <اmون الCلدية 
2 Tم�  3املؤرخ يف  90/344ي ر<= املرسوم التنفيUوm1990  =>ر ر � 7املؤرخة يف  247 يتضمE تنظي= اnلس الCلدي املؤ<ت وتشGيله وعمله 2 

2 حيi كان يض= اnلس الCلدي املؤ<ت �ال× أعضاV منه= الرcيس يعينون بقرار مE الوايل املعr مE �مE موظفي اجلماعاq اoلية m1990وUم� 
ية ذاq الطابB اإلداري التابعة Tbه اجلماعاq 2 كما أن أعضاV اnلس املؤ<ت كاmوا يتقا�ون راتCا مE هيئاZ= ا?Dلية وتعويضاq مE واbيئاq العموم

 Öب qلدية حددCية الmميزا Eهرية مF1000  يس وcة للرCبالنس �  مE املرسوم املTكور أعاله  5-4-3دينار بالنسCة لCا<ي ا?عضاV حسب املواد  600د
أmه بالرI= ولإلFارة Uقد عينت مندوبياq تنفيTية عوä اnالس املؤ<تة املنصوh عليها يف القاmون 2 ويف هTا املقام ير� الدكتور الشيخ سعيدي إ�  -

مE  36تفعيل املادة  مE الظروف اليت كاmت متر aا اجلزاcر واليت استدعت إعالن حالة الطوارç وحل اnالس الشعCية املنتخCة sI أmه كان باإلمGان
  :املنظ= للCلدية دون الل|وV إ� أسلو� املندوبياq التنفيTية و ذلك لألسCا� التالية  90/08القاmون 

 إ� أUريل 1956خالل الفرتة املمتدة مg Eوان ) اجلزاcر(أّن املندوبياq التنفيTية مت@ل امتداد bيئة إدارية استعمارية طCقتها Uرmسا على مستعمراZا -
E ما Íعل اعتمادها يسيV إ� ذاكرة اnتمB اجلزاcري بعد االستقالل 2 كما أن استعمال DياIتها م�F E~ا أن تظهر سطو إرادة اإلدارة وم 1959

  .وراcها السلطة اHاكمة عE إرادة الشعب 
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التYفيظية املستع|لة �ماmا الستمرارية املرU> العام على اعتCار أن اnلس املنتخب هو اجلهة املؤهلة 
  .إلدارة الشؤون العامة

مل تشر إ� تنصيب  1990مE <اmون الوالية لسنة  46و  45و  44ولإلFارة U]ن املواد       
مندوبية والcية يف حال حل اnلس الشعيب الوالcي كما اmه مل ينص على إ<امة أي �لس مؤ<ت mظرا 

  ).الوايل Gpنه اHفاظ على مCدأ استمرارية املرU> العام(لطCيعة اbيئاq املوgودة على مستو� الوالية 
  )البلدي والوالئي(د اxلسني املنحلني إجراء انتخابات لتجدي -3

 12/07مE <اmون الوالية ر<=  49واملادة  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  49حسب املادة       
  :واليت أحاbا املشرع للتنظي= m[Uه بعد حل اnلسني يتBC اإلgراVاq اآلتية 

  :خالل ) الCلدي والوالcي(إgراV اmتخاباq لت|ديد اnلسني  -   
  .1أFهر بالنسCة للم|لس الCلدي  6أgل أ<صاه *       
  . 2أFهر بالنسCة للم|لس الوالcي  3أgل أ<صاه *       

  

                                                                                                                                                                                     

ليت أسست لتrC التنظي= اإلداري اoلي يف اجلزاcر واملتم@لة يف اعتCار DيÂة املندوبية التنفيTية أداة F sIعCية مت@ل تراgعا عE املCادç واالعتCاراq ا-
  .السعي للتم@يل الشعيب مE خالل خل> التنظي= اإلداري اoلي وأgهزته السيما املنتخCة

التنفيTية عGس هTه  اnلس الCلدي املؤ<ت Íد أساسه أDال يف mصوh اجلماعاq اإل<ليمية اليت مل يل> العمل aا طوال بقاV العمل باملندوبية -
ة Fرط ا?خsة ال يوgد أي سند <اmو{ أو <ضاcي bا وال يوgد أي ماd Bmول دون اmتها� DيÂة اnلس الCلدي املؤ<ت يف ظل الظروف االست@ناcي

  معها تGييفها 
-  Bgرا qاملعلوما Eون  الشيخ سعيديملزيد مmالتعددية السياسية 2 أطروحة دكتوراه يف القا Vر على �وcلية يف اجلزاoا q2 الدور التنموي لل|ماعا

  .  h 2134  2006العام 2 كلية اHقوق g 2امعة gياليل اليابس 2 سيدي بلعCاس 2 اجلزاcر 2 
 18املؤرخ يف  67/24مE ا?مر  2115 أما املادة  90/09<اmون الفقرة ال@ال@ة مE  36املنصوh عليها يف املادة ) أFهر  6(وهي mفس اآلgال   1

  .YUددها بشهريg1967  Eاmفي 
املتضمE <اmون الوالية 2 و مE الناحية التطCيقية m[Uه  23/05/1968املؤرخ يف  69/38مE ا?مر  45وهو mفس ا?gل املنصوh عليه يف املادة   2

املتضمE حل اnالس  n05/255الس الشعCية الCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه واملرسوم الرcاسي املتضمE حل ا 05/254بصدور املرسوم الرcاسي 
رور حوايل Fهر الشعCية الوالية لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 الساب> اإلFارة إليه m[Uه mظمت اmتخاباg qزcية wرتمة اآلgال القاmوmية أي بعد م

املتضمE استدعاV اbيئة الناخCة الmتخاباg qزcية nالس FعCية بلدية ووالcية  05/307صدور املرسوم الرcاسي أيام مE تاريخ اHل وذلك ب 06و
 .الساب> اإلFارة إليه 
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  .F1هر ا?خsة مE العهدة االmتخابية  12وال EGp إgراV اmتخاباe qديد اnلسني يف  - 

 Vراgاية إI ة يف عملها ملدة سنة وإ�Cية املنصcوبالتايل استمرار املتصرف ومساعديه واملندوبية الوال
اmتخاباq عامة و<صد املشرع مE خالل هTا اإلgراV اoاUظة على املال العام وعدم اإلmفاق وبTل 

اq عامة تشمل كل اجلهد يف تنظي= اmتخاباg qزcية يف منطقة معينة <Cل سنة مE بدV موعد اmتخاب
 E2الوط .  

-  wلxشهر األخرية من  12أي قبل ) البلدي الوالئي(ويف حالة إجراء انتخابات لتجديد ا

باmتهاV الفرتة ) الCلدي أو الوالcي(m[U 2ه تنتهي عهدة اnلسني اجلديديE  انتهاء العهدة االنتخابية
واملادة  10-11مE <اmون الCلدية ر<=  50املتCقية للت|ديد العام للم|الس وهTا حسب mص املادة 

  .07- 212 الفقرة ال@ال@ة مE <اmون الوالية  49
أFهر  6ولإلFارة m[Uه ال eر� اmتخاباg qزcية لت|ديد اnلس الشعيب الCلدي املنYل يف أgل       

سCة ابتداV مE تاريخ اHل بسCب وgود ظروف است@ناcية تعي> إgراVها إ� أن تتوUر الظروف املنا
أFهر ابتداV مE تاريخ حل اnلس الشعيب الوالcي بسCب  3كما ال EGp إgراVها يف أgل   3لTلك 

  .4املماس اخلطs بالنظام العام إ� Iاية }واله 
         Vالنظام الت�دييب املمارس على أعضا qطاق وآلياm Eم BÃد أن املشرع وس½ <Cا سA طال<اmوا

ة لل|ه( اnالس الشعCية اoلية حيg iاV بصفة العموم والÂموA äا يعطي سلطة تقديرية واسعة 
أعضاV اnالس الشعCية الر<ابة على ( 2 سواV كان هTا النظام الت�دييب يف إ�Cاq هTه اHاالq) الوDية 

                                                           

  Fهر ا?خsة للعهدة  12على هTا اإلgراV املتعل> بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية يف  1990الCلدية والوالية لسنة  مل ينص <اmو{ 1
املتعل> بالCلدية أ<ر بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية <Cل أربعة أFهر مE الت|ديد العادي للم|لس الشعيب  67/24مE ا?مر  115أن املادة  إال -

ا?خsة مm Eيابة  املتعل> بالوالية U]~ا أ<رq بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية يف السنة 69/38الفقرة ال@ال@ة مE ا?مر  43الCلدي 2 أمام املادة 
  .اnلس 

2  h 2 <ساب  Bgون الوالية 2 مرmر� <اF 2 346عمار بو�ياف .  
  .2 الساب> اإلFارة إليه  11/10مE القاmون املتعل> بالCلدية ر<=  50املادة  3
  .2 الساب> اإلFارة إليه  12/07مE القاmون املتعل> بالوالية ر<=  50املادة  4
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2 ولإلFارة ½د أن املشرع <د أ�اف حالة أخر� وهي ) التو<يف 2 اإل<صاV 2 اإل<الة ( Uرديا ) اoلية 
املتعلقني  12/07ور<=  11/10مE القاmوmني ر<=  40حصول ماBm <اmو{ وهTا ما تضمنته املادة 
املنتخب بالوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو  تزول Dفة"بالCلدية والوالية على التوايل بنصها على أmه 

واليت تCقى مCهمة هي ا?خر� U 2ماذا يقصد املشرع حبصول ماBm <اmو{ ؟ ... " حصول ماBm <اmو{ 
رI= خطورته إال أmه هو اآلخر ) حل اnالس الشعCية اoلية ( أما خبصوh النظام الت�دييب اجلماعي 

ما أن هTه اآللية طاملا اُْسُتْخدvمuْت ?Iراä سياسية حبتة بعيدة عE يCقى عاما وsI وا�X املعامل ك
   .الوا<B القاmو{ 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الــخـاتــمـة
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سيما يف العصر اHديZ iدف إ� إFراt املواطنني يف تسيs الشؤون اoلية إذا كاmت الدولة ال      
وذلك بتطCي> mظام الالمركزية اإلدارية اإل<ليمية U]ن mتاcج ا?خTa Tا ا?سلو� ليست على مستو� 
واحد وذلك راBg إ� عدة عوامل مE بينها القناعة وااللتزام الفعلي بضرورة ا?خTa Tا ا?سلو� 

ته و½اعته وكTلك مE خالل العمل على حتقي> ذلك بتوsU متطلCاq هTا اbدف واليت مE لضرور 
بينها منX مGاmة الcقة للمنتخب اoلي تCدأ مE الشروط املطلوبة Uيه وكTا النظام االmتخايب الختياره 

ى مث منYه �موعة مE اHقوق هTا مg Eهة 2 و مg Eهة أخر� �موعة مE االلتزاماq ملقاة عل
عاتقه ويف هTا اإلطار ومE خالل مو<ف املشرع اجلزاcري ½د أmه عاجل مو�وع اكتسا� Dفة 

معاجلة ال ب�س aا وwددة حتديدا د<يقا إ� أبعد ) Dفة املنتخب اoلي ( العضوية يف اnالس اoلية 
الر<ابة 2 رتXFوعون مE الرت2XF إgراVاq الالشروط الواgب توUرها 2 املمن( اHدود وذلك مE خالل 

mظام (ي للمرأة داخل اnالس اoلية تر<ية العمل السياس ارمة املمارسة على ملفاq الرتXF الص
كما أحاط العملياq ) ...الس مE خالل خفض سE الرتXF 2 العمل على تشCيب اn)الGوتا

اإلgراVاq مE  االmتخابية بضماmاq و<يود <صد إبعاد كل CFهة وتزوير <د يشوaا 2 واملتتTb BCه
دور الل|نة االmتخابية  خالل االستYقا<اq االmتخابية السابقة يدرt التطور اإلÍايب bا مE خالل

 �مان حياد اإلدارة  الل|نة االmتخابية الوالcية2 العمل على تفعيل الر<ابة الشعCية والسياسية  الCلدية 
Cقى mا<صة 2 وIامضة يف بعض ا?حيان وm Eó@مE ما <ام به املشرع 2 إّال أن هTه اإلgراVاq ت

خصوDا ما تعل> بشروط <Cول ملفاq الرتXF حيi ½د أن لإلدارة اليد الطويلة يف ذلك م@ل رUض 
 ...)فهوما Iامضا كما رأينا سابقاالTي يCقى م... ملفاq الرتXF بسCب اإلخالل بالنظام العام 

gدر هو إحالة دراسة ملفاq الرتXF إ� ولTلك و<صد إعطاF VفاUية Tbه اآللية املهمة U]ن ا?
  .السلطة القضاcية مCاFرة 

أّما �ماmاq إgراVاq العملية االmتخابية U]ن أول مالحظة EGp إبرا}ها يف هTا الصدد هي       
Dالحياq الوايل يف تعيني أعضاV ورؤساV مراكز ومGاتب التصويت nرد أ~= حاcزون لصفة الناخب  

ابة مE الدرgة الرابعة ?حد املرتYFني U 2]ن أك� خطر <د ي�يت مE الرgال أو وحتت <يد عدم القر 
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ا?عوان املسندة b= إدارة العملية االmتخابية 2 ولTا U]ن مE ا?حسE و<صد إعطاF VفاUية للعملية 
االmتخابية هي بسj الر<ابة القضاcية داخل مGاتب التصويت يف حد ذاZا 2 خصوDا أن السلطة 

ة تعرف تشCعا مE حيi القضاة اإلداريني هTا مg Eهة  2 ومg Eهة أخر� U]ن هTه القضاcي
ال تستلزم mفقاq كsCة لتنقل ( االmتخاباq أي االmتخاباq اoلية ال تدوم سو� يوما يف الÂالب 

  ) .القضاة 
sCة أّما كيفياq اmتخا� رcيسي اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي وما DاحCه مE �|ة ك      

مB <اmون الCلدية ر<=  12/01مE القاmون املتعل> باالmتخا� ر<=  m80تي|ة لتصادم أحGام املادة 
مE <اmون  80مg Eهة 2 ومg Eهة أخر� تصادم أحGام التعليمتني املنظمتني للمادة  11/10

  مE <اmون الوالية مB بعضهما ومB أحGام <اmون االmتخاباq  59االmتخاباq واملادة 
  11/10وmعتقد أن سCب هTا التنا<ض والÂموä ملختلف القواmني سواV <اmون الCلدية ر<=       

راBg أن هTه ...  212/07 و<اmون الوالية ر<=  12/01القاmون العضوي املتعل> باالmتخاباq ر<= 
كاmت mتي|ة ظرف ما مسي بالربيB العريب لTلك ) أو ما عرف باإلDالحاq السياسية ( القواmني 

Cوليس اي sيÂل التgأ Eم sيÂدو أن املشرع كان مهه الوحيد التsضYالت Bم sيÂلي�يت الت sلك  2لتنظTل
تعديل هTه القواmني 2 وعuلuى ُكلþّ وUيما خيص كيفية اmتخا�  د أن الs@G مE ا?Dواq تنادي إ�½

Vراgا اإلTب هYس Eه ال بد مm[U يcلدي والوالCيني الCلسني الشعnيسي اcر  qتخاباmون االmا> Eم
?ن مهمة هTا ا?خÍ sب أن تقتصر على �jC العملياq االmتخابية وسsها Uقj   12/01ر<= 

سواV تعل> ا?مر باmتخا�  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  65وبالتايل العودة إ� أحGام mص املادة 
Gام هTه املادة تعت� ترWة Uعلية رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو رcيس اnلس الشعيب الوالcي ?ن أح

مE <اmون  80إلرادة الشعب وكTلك لتفادي حاالq االmسداد واملشاكل اليت أ�ارها تطCي> املادة 
2 وهو ما اeه إليه املشرع مE خالل إلÂاcه املادة مE <اmون الوالية 59االmتخاباq واليت تقابلها املادة 

  .16/10مE <اmون االmتخاباq اجلديد ر<=  80
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       Vعدد أعضا Eم BUأن املشرع ر Ìالحm ليoاملنتخب ا qمو�وع حقوق والتزاما hأّما خبصو
اnالس ومm Eوا� الرcيس ورؤساV الل|ان مقارmة بالقاmوmني القدpني ومg Eهة أخر� مشل هTه 

 qأي عالوا qبامتيا}ا qالفئا ) qتعويضا ( Eهي يف تطور مستمر مU qه التعويضاTيمة ه> ßوح
حيi القيمة منT الدخول يف عهد التعددية كما أن <اmو{ الCلدية والوالية gاVا بقاmون أساسي 
للمنتخب اoلي 2 وهTا يعت� يف رأينا ت@مني لو�عية املنتخب اoلي وتقوية ملركزه القاmو{ وEó بدورmا 

  : اBg لعدة أسCا� منها m@مE ما <ام به املشرع إال أmه يCقى mا<صا ومCهما يف بعض ا?حيان وذلك ر 
  .<لة عدد مواده وعدم د<تها وو�وحها  -
  .ك@رة اإلحالة على التنظي= وهي خاDية <اmون الCلدية والوالية اجلديديE كما رأينا سابقا  -
-   qقوق وااللتزاماHة اUلدية والوالية ملعرCون الmك@رة اإلحالة على مواد أخر� يف <ا.  

ماq القاmوmية والسياسية ½د أ~ا sI مطCقة وبعيدة كل الCعد عE اآلUاق أّما Uيما خيص االلتزا      
واآلمال املرgوة CUالنسCة لاللتزاماq القاmوmية ½د أن املواد املنظمة bا سواV يف <اmون الCلدية أو الوالية 

تزاماq اإل<امة أو اoالة على التنظي= تCقى <ليلة وIامضة ومدعاة الحتيال املنتخCني اoلني خصوDا ال
  .ب]<لي= الCلدية بالنسCة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي 

  .للو<اية مE الفساد ومGاYUته التزاماq بتصريX املنتخCني اoليني ÆمتلGاZ= أمام اbيئة الوطنية  -
       Eا ال بد مTون بوعوده= لUني ال يوCالسياسية ½د أن معظ= املنتخ qااللتزاما hأّما خبصو
  ) .العقوبة ( ا× <اmون DريX يلزم املنتخب اoلي بالوUاV بتعهداته وذلك حتت إحد

العمل على تر<ية العمل السياسي داخل اnالس اoلية والعمل على التوUي> بني �تلف ا?طياف  -
 EGp هmأ iحي Eة املواطYزبية الضيقة والعمل على مصلHالسياسية ا qساباHنب اeالسياسية و

  .و االستقالة مE حزبه دون أن يؤ�ر على بقاVه يف اnلس ?ي عض
  ) . وذلك ب]Fراt املواطنني يف تسيs الشؤون اoلية( العمل على توسيB الر<ابة الشعCية  -
-  Eعل العال<ة املستمرة ومgسني العال<ة بينهما وYاتصال بني املنتخب والناخب لت qنوا> Vشاmإ

  . دي@ة وسهلة الوDول إليها اإلذاعة واجلراcد واoليةا?Uضل أن تGون هTه الوساcل ح
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أّما خبصوh النظام الت�دييب املطC> على املنتخب اoلي ½د أن املشرع وسB ك@sا مE هTه اآللية       
ن هTه الر� أن املشرع عمد لTلك mحيi ) حل اnالس اoلية ( اعي خصوDا النظام الت�دييب اجلم

 Åا  اآللية تعت� سالحاÅظرmبا� الطاعة وبالتايل و Eع �يف يد الدولة لرتويض اnالس اoلية حß ال Øر
  .د<يقا مفصالÅ و لÖخطورة هTا اإلgراm Vطالب مE املشرع حتديد أسCا� اHل حتديدا 

ويف ا?خm sقرت� و�B <اmون أساسي dدد بد<ة وو�و� حقوق والتزاماq املنتخب اoلي       
متB بقدر  توتوsU له اجلو املالc= ملمارسة وظيفته التم@يلية مB دع= يف ا?خs لل|معياq املدmية ?~ا ت

 ßؤون املواطنني حF =على تنظي sCك=b EGp  قراطي مشاكله= ب�سلو� طر�pد.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـالحـــــق قــــائمـة امل  
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:الملحق ا+ول   

رد المديرية العامة للوظيفة العمومية على ا�ستفسار حول كيفية انتداب ا�عوان  -
.المتعاقدين في المجالس المنتخبة   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 رئاسة الجمھورية

 ا+مانة العامة للحكومة 
 المديرية العامة للوظيفة العمومية

2013أوت  04: الجزائر في                  2013/ م ف م / م ت م / م ع وع /  446/ رقم   

 

 السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي
الجلفةلبلدية سد رحال و$ية   

.ي استفسار /ف -:الموضوع   
  2013جويلية  10المؤرخة في  469مراسلتكم رقم  -:المرجع 

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليھا في المرجع أع5ه ، با�ستفسار عن إمكانية انتداب      
.أعوان متعاقدين بعقود محددة أو غير محددة المدة ، لشغل عھدة انتخابية   

ھذا الصدد ، إلى أن مصالح الرقابة المالية رفضت التأشير على قرارات انتداب وتشيرون ب     
.المعنيين   

المؤرخ في  308-07ردا على ذلك ، يشرفني أن أنھي إلى علمكم أن المرسوم الرئاسي رقم     

، المحدد لكيفيات توظيف ا�عوان المتعاقدين وحقوقھم وواجباتھم والعناصر  2007سبتمبر  29

ة لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسييرھم وكذا النظام التأديبي المطبق عليھم ،لم يسمح بانتداب المشكل
ا�عوان المتعاقدين ، غير أنه واعتبارا لممارسة المعنيين عھدة انتخابية ، فإنني أبدي الموافقة 

قود غير على تعليق عقد توظيفھم إلى غاية انتھاء ھذه العھدة ، شريطة شغلھم لمناصب عمل بع
محددة المدة ، أما بالنسبة للمتعاقدين بعقود محددة المدة فإنه يتعين فسخ عقودھم إن اختاروا 

.ممارسة مھاما انتخابية   
تقبلوا ، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ، عبارات التقدير وا�حترام        

 عن ا�مين العام للحكومة
 وبتفويض منه     

العموميةالمدير العام للوظيفة   
بوشمال   . ب   

 

 

 

        
 نسخة لIع5م إلى السيد 

.رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لو�ية الجلفة   
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: الثانيالملحق   
عن وزير الداخلية  2012ديسمبر  05الصادرة بتاريخ  3538التعليمة رقم  -

المؤرخ  12/01رقم من القانون العضوي  80المحددة لكيفيات تنفيذ أحكام المادة 
. 12/07من القانون رقم  59والمادة  2012فبراير  21في   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

ا  .بـــرقـــية عـــاجـــلـــة جـــّدً  

.ا�مانة العامة  –السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية : المرسل   

  2012ديسمبر  05                              .السيدة والسادة الو�ة : المرسل إليھم   

:المرسل إليھم لIع5م   

.السيد الوزير ا�ول  -    

.السيد مدير الديوان لرئاسة الجمھورية  -  

.السيدة رئيسة مجلس الّدولة  -  

2012/    3538: النص رقم     

ا على التساؤ�ت المطروحة بخصوص كيفيات تنفيذ أحكام المادة            Wمن  80رد

المتعلق بنظام ا�نتخابات  2012يناير  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم 

المتعلق بالو�ية  2012فبراير  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  59والمادة 

يس المجلس الشعبي البلدي ورئيس والمتضمنتين على التوالي كيفيات انتخاب رئ

من بين القوائم الحائزة على  –المجلس الشعبي الو�ئي قف � سيما في حالة وجود 

 35ما بين ( بالمائة وأكثر من المقاعد  35قائمة واحدة حائزة على نسبة  –مقاعد 

قف يشرفني أن أوضح لكم فيما يلي الكيفية التي يجب العمل بھا ) بالمائة  50بالمائة و 

  :لتفادي أي انسداد محتمل 

بالمائة وأكثر  35في حالة عدم انتخاب المترشح المقدم من طرف القائمة الحائزة على 

  .قفبا+غلبية المطلقة ل3صوات ) بالمائة  50بالمائة و  35ما بين ( لمقاعد من ا
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ساعة ) 48(ويتم تنظيم انتخاب آخر خ5ل الثماني وا�ربعين . يعد محضر بذلك قف 

الموالية قف وفي ھذه الحالة يمكن جميع القوائم الحائزة على مقاعد تقديم مترشح قف 

  .لى أغلبية ا+صوات قف ويعلن فائزا المترشح المتحصل ع

  :في حالة تساوي ا+صوات المحصل عليھا 

 80وفقا �حكام المادة ( يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح ا�صغر سنا  -

المتعلق بنظام  2012يناير  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم 

  قف ) ا�نتخابات 

من القانون  59المادة ( لمترشح ا�كبر سنا يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الو�ئي ا -

  .قف ) المتعلق بالو�ية  2012فبراير  21المؤرخ في  12-07

أطلب منكم إفادتي بكل الصعوبات المحتملة التي قد تعترض سبيل تنفيذ ھذه     

  .ا\جراءات قف إمضاء وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قف وانتھى 

  
  
  

  داخلية والجماعات المحليةوزير ال
  دحو ولد قابلية           
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: الثالثالملحق   
ديسمبر  06الصادرة بتاريخ  3560رقم  )المحررة باللغة الفرنسية( التعليمة - 

من القانون  80عن وزير الداخلية المحددة لكيفيات تنفيذ أحكام المادة  2012
من القانون  59والمادة  2012فبراير  21المؤرخ في  12/01العضوي رقم 

. 12/07رقم   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MESSAGE TRES URGENT 

EXPEDITEUR : LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES 

COLLECTIVITES 

LOCALES – SECRETARIAT GENERAL . 

DESTINATAIRES : MADAME ET MESSIEURS LES WALIS . 

COPIE POUR INFORMATION :  

- MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE . 

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CABINET DE LA PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE . 

- MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ETAT .                06-12-2016 

                               

                                   TEXTE N : 3560 / DGLPAJ / DOEE / 2012 . 

    ADDITIVEMENT A MON MESSAGE N 3538 DU 5 DECEMBRE 2012 

RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS 

DE L’ARTICLE 80 DE LA LOI ORGANIQUE N 12-01 DU 12 JANVIER 

2012 RELATIVE AU REGIME ELECTORAL REGISSANT LES 

MODALITES D’ELECTION DU PRESIDENT D’APC ET L’ARTICLE 59 DE 

LA LOI N 12-07 DU 21 FEVRIER 2012 RELATIVE A LA WILAYA STOP 

HONNEUR VOUS INFORMER QUE DANS LE CAS OU AUCUNE LISTE 

N’A OBTENU 35% AU MOINS DES SIEGES STOP OU DANS LE CAS OU 

LE CANDIDAT DE LA LISTE AYANT OBTENU 35% AU MOINS DES 

SIEGES N’A PU ETRE ELU A LA MAJORITE ABSOLUEDES SIEGES 

STOP TOUTES LES LISTES AYANT OBTENU DES SIEGES Y 

COMPRIS LES LISTES INDEPENDANTES  STOP PEUVENT 

PRESENTER UN CANDIDAT ( UN CANDIDAT POUR CHACUNE DES 

LISTES EN PRESENCE ) A L’ELECTION AU POSTE DE P/APC OU DE 

P/APW STOP A CET EFFET VOUS DEMANDE D’ASSURER UNE LARGE 

DIFFUSION DES PRESENTES PRECISIONS EN DIRECTIONS DES 

LISTES CONCERNEES STOP SIGNE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET 

DES COLLECTIVITES LOCALES STOP DAHOU OULD KABLIA STOP 

IMPORTANCE ET URGENCE SIGNALEES STOP ET FIN . 

 

MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 DES COLLECTIVITES LOCALES  

DAHOU OULD KABLIA 
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: الرابعالملحق   

التي تحدد  10/10/2013المؤرخة في  06التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 2013فبراير / 25المؤرخ في  13/91كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

.الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم   
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  الجمھوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

  رئاسة الجمھورية                      وزارة المالية    الداخلية                       وزارة 

  ا�مانة العامة للحكومة                                  والجماعات المحلية                    

 

تحدد كيفيات تطبيق  2013أكتوبر  10مؤرخة في  06مشتركة رقم تعليمة وزارية 

الذي يحدد شروط انتداب  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13المرسوم التنفيذي رقم 

  المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم

ھذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى تقديم توضيحات حول بعض ا�نشغا�ت  تھدف

طرف مسيري المؤسسات وا\دارات العمومية ، وكذا ھيئات الرقابة ،  المطروحة من

الذي يحدد  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .شروط انتداب المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم 

  :اط التالية وفي ھذا ا\طار ، يبدو من الضروري توضيح ا�نشغا�ت التي تمس النق

إلى  133بالنسبة للمندوب البلدي والمندوب الخاص المنصوص عليھما في المواد - 1

يوضع  :والمتعلق بالبلدية  2011يونيو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  138

المنتخبون المحليون المعينون بھذه الصفة في حالة ديمومة بموجب قرار بناءا على طلب 

شعبي البلدي ويتبع ھذا القرار بوضع المعنيين في وضعية انتداب من من رئيس المجلس ال

  . طرف الھيئة المستخدمة لھم طيلة مدة انتدابھم وھذا بالنسبة للمنتخبين ا�جراء قبل انتخابھم

إن الراتب المنصوص عليه في المادة  :بالنسبة لتحديد العناصر المكونة للراتب وا+جر - 2

والمذكور أع5ه ،  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13من المرسوم التنفيذي رقم  7

تعويض الخبرة + الراتب ا�ساسي أو ا�جر القاعدي (يتكون من مجموع عناصر الراتب 

باستثناء  )الع5وات بما فيھا الع5وات والتعويضات غير الشھرية+ التعويضات + المھنية 

من  2العناصر غير الخاضعة �شتراكات الضمان ا�جتماعي ، كما ھو محدد في المادة 

الذي يحدد كيفيات تطبيق  1996يونيو  5المؤرخ في  208- 96المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد أساس  1995يناير  21المؤرخ في  01- 95أحكام المادة ا�ولى من ا�مر رقم 

  .لضمان ا�جتماعي اشتراكات وأداءات ا
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يجدر ا\شارة إلى أن ھذا ا�جر يوافق الوظيفة ا�ساسية للمعني فقط دون النشاطات التي 

  .يمارسھا بصفة ثانوية 
بالنسبة للمنتخبين المحليين الدائمين غير ا+جراء ، الذين كانوا يمارسون قبل انتخابھم - 3

� من التعويضات المنصوص غليھا � يستفيد المعنيون إ :مھنا حرة أو نشاطات تجارية 
المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم ) حسب الحالة 6والمادة ( 5و  4في المواد 

وعليه � يمكن صرف أي تعويض أو راتب آخر . ، المذكور أع5ه  2013فبراير  25
  .نشاطھم قبل انتخابھم بعنوان 

و  5و  4لمنصوص عليھا في المواد بالنسبة لIقتطاعات التي تطبق على التعويضات ا- 4
 :، المذكور أعIه  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم  6

ا�جتماعي ويطبق عليھا سلم الضريبة على تخضع ھذه التعويضات �شتراكات الضمان 
  .بالمئة  10الدخل ا\جمالي بد� من النسبة المحررة المحددة بـ 

طاعات التي تطبق على العIوة الشھرية للتمثيل المنصوص عليھا في بالنسبة لIقت- 5
المذكور  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة 
تخضع ھذه الع5وة �قتطاعات الضمان ا�جتماعي وتطبق عليھا النسبة المحررة  :أعIه 

  .بالمئة 10المحددة بـ 
المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  فيما يخص تطبيق أحكام- 6
تطبق ھذه المادة على المنتخبين المحليين ا�جراء فقط  :المذكور أعIه  2013فبراير  25

، أما بالنسبة �شتراكات الضمان ا�جتماعي فيخضع المنتخبون المحليون الذين � يشملھم 
خبون المحليون غير ا�جراء قبل انتخابھم الضمان ا�جتماعي عند مباشرة مھامھم والمنت

من المرسوم التنفيذي السالف  12من المادة  2إلى أحكام الفقرة ) المھن الحرة،التجار(
  . الذكر
من المرسوم  07بالنسبة لمفھوم الراتب قبل ا$نتخاب المنصوص عليھا في المادة - 7

يوافق ھذا الراتب  :Iه المذكور أع 2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13التنفيذي رقم 
من ھذه التعليمة ، للسنة التي  2، كما ھو محدد في النقطة ) 1/12(متوسط الراتب السنوي 

  .تسبق ا�نتخاب 
يتوقف صرف ھذا الراتب بالنسبة للمنتخبين ا�جراء في القاطع ا�قتصادي الخاص ، على 

ي مصادق عليھا من طرف تقديم شھادة توقيف الراتب مرفوقة بشھادة تثبت مداخيل المعن
ھيئات الضمان ا�جتماعي المختصة ، يعود لمصالح البلدية أو الو�ية ، حسب الحالة طلب 

  .ھذه الشھادة لفائدة المعني 
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الوظيفة العمومية ، القطاع ا�قتصادي (بالنسبة للمنتخبين ا�جراء في القطاع العمومي 

ادة توقيف الراتب المعدة من طرف ، يتوقف صرف ھذا الراتب على تقديم شھ) العمومي

  .مستخدم المعني 

� يمكن  :بالنسبة للجمع بين التعويض الشھري الخاص بالتمثيل مع الراتب السابق - 8

صرف التعويض الشھري الخاص بالتمثيل بصفة منفصلة عن التعويضات ا�خرى ، وعليه 

عليھا في المرسوم  ، يمكن للمنتخب المحلي أن يستفيد من مجموع التعويضات المنصوص

أو ) 4،5،6المواد (، والمذكور أع5ه  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13التنفيذي رقم 

من الراتب أو ا�جر الذي كان يتقاضاه المعني بعنوان منصب عمله في ھيئته ا�صلية قبل 

  .انتخابه ، إذا كان أكثر نفعا 

ة أو الراتب ا�كثر نفعا يتم استنادا وفي ھذا ا\طار ، فإن الحق في ا�ختيار بين الع5و

للمبلغ ا\جمالي الموافق لمجموع التعويضات المدفوعة للمنتخبين المحليين الدائمين على 

  .مستوى البلدية أو الو�ية 

 :بالنسبة للمنتخبين المحليين الدائمين المتواجدين في وضعية تقاعد قبل انتخابھم - 9

يمكن للمعنيين أن يجمعوا بين منحة التقاعد والتعويضات المنصوص عليھا في المرسوم 

المذكور أع5ه ، حيث � يمنع  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13التنفيذي رقم 

  .التشريع ساري المفعول ھذا الجمع 

طاعات وفي ھذه الحالة ، يخضع صرف ھذه التعويضات ، إلى نفس القواعد المتعلقة با�قت

، كما ھي محددة في النقطة ) الضمان ا�جتماعي والضريبة على الدخل ا\جمالي(القانونية 

  .من ھذه التعليمة  4

بالنسبة للجمع بين التعويضات المخصصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس - 10

�  :المجلس الشعبي الو$ئي و نوابھما مع التعويضات الممنوحة لرؤساء اللجان الدائمة 

  .يمكن الجمع بين ھذه التعويضات إذا ما تم تعيين المعنيين بصفة رؤساء اللجان الدائمة 

 

   وزير المالية        والجماعات المحلية وزير الداخلية       وزير الدولة  

 



 املالحققائمة 
 

 

 
163 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخامسالملحق   
23/01/2014بتاريخ  091553رقم ) الغرفة الخامسة ( قرار مجلس الدولة   
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  مجلس الدولة
  

  الغرفة الخامسة
  

  :ملف رقم -
�9���3  
  

  :فھرس رقم -
�4�  
  

  :قرار بتاريخ -
�3/��/���4  

  
  :قضية -

)X(  
  

  :ضد -
)X(  

  
  

  )أحزاب(

  - الجمـــــــــھورية الجزائريـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــــة -
  -الشعــــــــــب الجزائـــــــــريبـــــــــــاسم  -

  - قــــــــــــــــــــــــرار -

  :فصI في الدعوى المرفوعة -
  :نــــــــــــبي -

  
- )X(  

  ةــــــــــــن جھــم -
  :نـــــــــوبي-

-)X(  
  

  رىـة أخــمن جھ -
  :إن مجلس الدولة -
من شھر جـــــانفي الثالث والعشرين : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ -

  .سنـــــة ألفيــــن وأربعة عشر
 1419صفــــر  04المؤرخ في  01-98بمقتضى القانون العضوي رقم  -

والمتعلــق باختـــــصاصات مجلــس الدولــة  1998ماي  30الموافـــق لـ 

  .وتنظيمــــه وعمله ، المعدل والمتمم
الموافــــق  1429فـر ص 18المــؤرخ في  09- 08بمقتضى القانون رقم  -

المتضمن قـانون ا\جراءات المدنية وا\دارية، � سيمـا  2008فبراير  25

  .منه 916و  915،  899،  898،  889،  888،  884،  876المواد 

بعد ا�ستماع إلى السيد حمدان عبد القادر مستشار الدولة المقرر في  -
  .ت5وة تقريره المكتوب

قرير المكتوب للسيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة بعد ا\ط5ع على الت -
  .وا\ستماع إلى م5حظاته الشفوية

  :وبعد المداولة القانونية اصدر القرار اVتي -
.../...  
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  )ت  –ك (  091553: رار رقمــــمن الق) 02(ص 
  :راءاتـــــــائع واYجـــــالوق -

عريضة طعن مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة ا\دارية با�غواط بتاريخ  بموجب حيث أنه
ضد و�ية ) ف -ر (نيابة عنه محاميته ا�ستاذة  )م - ھـ (من طرف  11/04/2013

ا�غواط ممثلة في واليھا إلتمس من خ5لھا قبول طعنه شك5 وفي الموضوع إلغاء الدور 
نتيجة وب 12/12/2012ئي الموافق ليوم و�الثاني لعملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي ال

والقول أنه  08/12/2012على صحة عملية الدور ا�ول الذي جرت بتاريخ  ا\شھاد
صاحب ا�غلبية المطلقة وإعتباره ھو الفائز بمنصب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي بد� 

و�ئي لو�ية وتأسيسا لذلك أوضح بأنه تم إنتخابه كعضو بالمجلس الشعبي ال) ع - ب (من 
مقعدا وقد تم  39وھو المجلس المتكون من  29/11/2012نتخابات اا�غواط في 

ويومھا  08/12/2012إستدعائھم \جراء إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي يوم 
  :كانت النتائج المعبر عنھا كالتالي

 .صوت 39صوتا من أصل  38عدد ا�صوات المعبر عنھا  -
 .18عدد ا�وراق الملغاة  -
صوتا ، على أن قائمة  16صوت تحصل منھا على  20عدد ا�صوات المعبر عنھا  -

 35حزب التحرير الوطني المنتمي إليھا كانت الوحيدة التي تحصل على أزيد من 
من أصوات الناخبين وبد� من تنصيبه كرئيس للمجلس الشعبي الو�ئي قامت % 

ويومھا ترشح ممثل قائمة  12/12/2012الو�ية بإجراء دور إنتخاب ثان بتاريخ 
من % 33.33التي كانت قد تحصلت على ) ع - ب (حزب التجمع الوطني المدعو 
 .أصوات الناخبين وفاز بالعملية

ملتمسة رفض الدعوى لسبق ) ح -ع (حيث أن و�ية ا�غواط أجابت نيابة عنھا محاميھا 
أو لعدم  12/498،  12/490،  12/460،  12/459الفصل فيھا بموجب القضايا 

التأسيس ذلك بأن المدعي كان قد ترشح وحيدا في الدور ا�ول بإعتبار قائمته الحزبية ھي 
من أصوات الناخبين ونظرا لكونه لم يتحصل في الدور % 35التي تحصلت على أكثر من 

مقعد  16على أغلبية المقاعد �نه لم يتحصل إ� على  08/12/2012ا�ول المجرى يوم 
تحت  06/12/2012قعد وتطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية المؤرخة بتاريخ م 39من أصل 

وفيھا فاز ممثل قائمة  12/12/2012فإنھا قامت بإجراء دور ثان بتاريخ  3560رقم 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد ، وتم تنصيبه كرئيس للمجلس الشعبي 

رت المحكمة حكما علنيا حضوريا يقضي أصد 12/06/2013حيث أنه بتاريخ  . الو�ئي
بقبول الدعوى شك5 وفي الموضوع إلغاء الدور الثاني لعملية إنتخاب رئيس المجلس 

  .الشعبي الو�ئي
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  )ت  –ك (  091553: رار رقمــــمن الق) 03(ص 
  

وبالنتيجة القضاء بصحة إنتخابات الدور ا�ول  12/12/2012لو�ية ا�غواط بتاريخ 
وقد فعلت المحكمة ذلك لعدة أسباب منھا ا�صوات الملغاة  08/12/2012بتاريخ الذي تم 

صوتا والمدعي تحصل منھا على  �20 يعتد بھا و طالما أن ا�صوات المعبر عنھا قد بلغ 
  .صوتا فإنه يعتبر قد تحصل على ا�غلبية المطلقة التي يشترطھا القانون 16

مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ حيث أنه بموجب عريضة طعن با\ستئناف 
إلتمست من ) ح  –ع ( من طرف و�ية ا�غواط نيابة عنھا محاميھا  16/06/2013

خ5لھا قبول ا\ستئناف شك5 وفي الموضوع إلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من 
 29/04/2013جديد بعدم قبول الدعوى بعد إثبات أن المدعي قيد دعوى موازية بتاريخ 

حول نفس الموضوع وإحتياطيا رفض الدعوى  089754أمام مجلس الدولة تحت رقم 
لعدم التأسيس ، وتأسيسا لذلك تمسكت بدفوعھا المقدمة امام المحكمة وأضافت عنھا بأن 

  .المستأنف عليه وافق على إجراء الدور الثاني
ملتمسا تأييد الحكم  )م -م (حيث أن المستأنف عليه أجاب نيابة عنه محاميه ا�ستاذ 

  .المستأنف
حـيث أن محافظ الدولة إلتمس إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض        

  . الدعوى لعدم التأسيس
  

  –وعليـــه فـــإن مجلـــس الدولـــة  -
  :من حيث الشكل -

  .حيث أن ا\ستئناف الحالي حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله
  :الموضوعمن حيث  -

نتخاب المستأنف عليه كرئيس للمجلس الشعبي الو�ئي احيث أن المنازعة الحالية تتعلق بمدى صحة 
ومدى شرعية الدور الثاني الذي أمرت به الو�ية وجرى يوم  08/12/2012لو�ية ا�غواط يوم 

12/12/2012.  
من قانون الو�ية وفي حالة  59ة حيث أن عملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي تحكمھا الماد    

  .وجود تعليمة وزارية مخالفة لھذه المادة فيتعين على القضاة عدم ا�خذ بھا
حيث أنه بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر نجدھا قد أوضحت وأن عملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي  

  :الو�ئي تكون كاfتي
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  )ت  – ك(  091553: من القـــرار رقم) 04(ص 

  

� يتقدم في البداية للترشح \نتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي إ� من كانت  - 1
 .قائمته قد تحصلت على ا�غلبية المطلقة للمقاعد

إذا لم تتحصل أية قائمة على ا�غلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على  - 2
 .على ا�قل من المقاعد تقديم مرشح 35%

عدم حصول أية قائمة على خمسة وث5ثين بالمائة على ا�قل يمكن جميع في حالة  - 3
 .القوائم تقديم مرشح عنھا

يكون ا\نتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الو�ئي المترشح الذي تحصل  - 4
 .على ا�غلبية المطلقة لgصوات

 إذا لم يحصل أي مترشح على ا�غلبية المطلقة لgصوات يجري دور ثان بين - 5
المترشحين الحائزين المرتبتين ا�ولى والثانية  ويعلن فائزا المترشح على أغلبية 

 .ا�صوات و في حالة تساوي ا�صوات المحصل عليھا يعلن الفائز ا�كبر سنا 
حيث واضح من قراءة المادة السالفة الذكر أن الدور الثاني \نتخاب رئيس المجلس     

� إذا لم يتحصل أي من المترشحين على ا�غلبية المطلقة الشعبي الو�ئي � يلجأ إليه إ
  .لgصوات وليس على ا�غلبية المطلقة للمقاعد كما تدفع بذلك المستأنفة

صوتا من أصل  16حيث أن المستأنف عليه كان في الدور ا�ول قد تحصل على     
قد تحصل على صوتا المعبر عنھا بعد عدم ا\عتداد با�وراق الملغاة وبذلك فإنه  20

ا�غلبية المطلقة لgصوات ولم يعد ھنالك أي مبرر قانوني \جراء الدور الثاني مما 
  .يتعين تأييد الحكم المستأنف دون الحاجة للرد على باقي الدفوع لعدم جديتھا

  .  حيث أن المستأنفة معفاة من المصاريف القضائية
  

.../...  
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  )ت  –ك (  091553: من القـــرار رقم) 05(ص 
  

  لھــــــــــــــــــــــذه ا+سبــــــــــــــــــاب
 .يقــــــرر مجلس الدولة علنيا حضوريا نھائيا -
 .قبول ا\ستئناف: في الشكــــــل  -
 .تأييد الحكم المستأنف: في الموضوع  -
  .إعفاء المستأنفة من المصاريف -

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث  -     
والعشرين من شھر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر ، من قبل الغرفة الخامسة المشكلة 

  :من السادة
  

  بن عبيد الــــوردي        الـــــــــــرئيـــــــــــس
  ولة المقررحمــدان عبد القادر        مستشار الد

  دالــــــي الھــــادي        مستشــــار الدولـــــــة
  

بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيــــدة سعيد سعاد أمينة 
  الضبط

  أمينة الضبط -مستشار الدولة المقرر                      - الرئيس                         -
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  :قــــــائــــمة املَـــــراجـــــــع 

  :املؤلفات العامة : أوال 

  :املراجع باللغة العربية / 1

  :الكتب العامة / أ

 مصر 2 دار الGتا� اHدي2iالطCعة ال@اmية2 أسس و<واعد القاmون اإلداري2 السعيد السيد علي -
2009  .  

-  wاجلامعية  بوكرا إدري qوعاCعة2 ديوان املطCر 2 بدون طcيس اجلمهورية يف اجلزاcتخا� رmظام اm 2
 . 2007اجلزاcر 2 

مE الدستور املصري مقارmة  262 ح> املشاركة يف اHياة السياسية دراسة حتليلية املادة  داوود الباز -
 Bندرية 2 مGر اجلامعي 2 اإلسGعة 2 دار الفCسا 2 بدون طmرU 2002النظام يف .  
2 الطCعة " 06/03دراسة يف ظل ا?مر "2 الوظيفة العامة يف التشريB اجلزاcري 2  عمار بوضياف -

 . 2015ا?و�2 دار gسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر 
عة ال@ال@ة g 2سور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر  2 الوgيز يف القاmون اإلداري 2 الطC عمار بوضياف -

2015 . 
2 الطCعة ا?و� 2 دار اجلسور للنشر  )القس= ال@ا{( 2 املرBg يف املنا}عاq اإلدارية عمار بوضياف -

  . 2013والتو}يB 2 اجلزاcر2 
2 الطCعة  2 القاmون اإلداري 2 ترWة بيار دولفولفيه 2 منصور القا�ي 2 اجلزV ال@ا{فودال جورج  -

 . 2011ا?و� 2 املؤسسة اجلامعية للدراساq والنشر والتو}يB 2 لCنان 2 
2 إدارة اHمالq االmتخابية طريقك للفو} باالmتخاباq 2 الطCعة ا?و� 2 دار الف|ر منري حجاب  -

  .  2007للنشر والتو}يB 2 مصر 2 
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اجلزاcر   2دار �دد للنشر والتو}يB 2 سطيف2 الوgيز يف القاmون اإلداري2 الطCعة الرابعة 2 ناصر لباد -
2004 .  

  :الكتب اخلاصة ) ب
املركز 2والدول املقارmة2 الطCعة ا?و� 2 اإلدارة اoلية وتطCيقاZا يف العراقسامي حسن جنم عبد هللا -

 .2014القومي لإلDداراq القاmوmية2 ا?ردن 2 
2 النظام االmتخايب يف اجلزاcر مقاربة حول املشاركة السياسية يف النظام عبد املؤمن عبد الوهاب  -

  . 2011االmتخايب اجلزاcري2 الطCعة ا?و�2 دار ا?ملعية النشر والتو}يB 2 اجلزاcر2 
  . F 22012ر� <اmون الCلدية 2 الطCعة ا?و� g 2سور للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2 عمار بوضياف  -
2 الطCعة "  �U2012اير  21املؤرخ يف  12/07القاmون " F 2ر� <اmون الوالية عمار بوضياف  -

  . 2012ا?و� 2 دار gسور للنشر والتو}يB اجلزاcر 2 
 عة 2 دار العلوم للنشر والتو}يB بدون طCة يف القاmون اإلداري اجلزاcري 22 الواليحممد الصغري بعلي  -

  . 2013اجلزاcر 2 
   2013 العلوم للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2 اإلدارة اoلية اجلزاcرية2 دون طCعة2 دار حممد الصغري بعلي -
 دية والوالية يف اجلزاcر2 د م � 2 أسس اإلدارة اoلية وتطCيقاZا على mظام الCلمسعود شيهوب  -

  . 1986اجلزاcر2 
ماعاq اoلية يف اجلزاcر 2 دون طCعة 2 دار 2 االeاهاq القاmوmية املعاDرة واجلمكلكل مزيان  -

  . 2014ا?Dول للطCاعة والنشر 2 اجلزاcر2 
  :باللغة الفرنسية / 2

− André de Laubadere, Traité de droit administrative, 6
ème

 Edition, Paris 

1973 . 

− J.M. Auby et Ducos-Ader , Institutions administrative  Paris 1971 .  

− Jean Claude masclet , droit électoral, P.U.F.Paris ,1989. 
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− Jean Hourticq, problèmes de personnels posés par les restrictions 

communales , revue administrative , paris , 1966 . 

− Jean Paul JACQUE, droit constitutionnel et institutions politiques,3e 

edition , paris , les editions Dalloz, 1998. 

− Marcel Prélot , les institutions politique et le droit constitionnel , 4ème 

edition ,  Paris  , 1969. 

  الرسائل ومذكرات املاجستري  : ثانيا  

  :رسائل الدكتوراه / 1

 زاcر على �وV التعددية السياسية 2 الدور التنموي لل|ماعاq اoلية يف اجل الشيخ سعيدي -
 2 اجلزاcر 2 سيدي بلعCاساليابسg 2امعة gياليل لعام 2 كلية اHقوقأطروحة دكتوراه يف القاmون ا

2006.  
كلية اHقوق2   دكتوراه دولة يف القاmون العام2 املنا}عاq االmتخابية 2 أطروحة بن سنوسي فاطمة -

  . g2011/2012امعة اجلزاcر2 
2 أطروحة اللية والر<ابة2 الوا<B واآلUاق2 اجلماعاq اإل<ليمية اجلزاcرية بني االستق حانةثابيت بو  -

 . 22014/2015 تلمسان  ة اHقوقg 2امعة أيب بGر بلقايد2 كليدكتوراه يف القاmون العام
القاmون  2 مCدأ تدر� املعايs القاmوmية يف النظام القاmو{ اجلزاcري 2 رسالة دكتوراه يف راحبي أحسن -

  .  2005-2006العام2 كلية اHقوق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر 2 
 شريB اجلزاcري والتشريB الفرmسي 2 اHمالq االmتخابية دراسة مقارmة بني الت حممد بوطرفاس -

  . 2010/2011أطروحة دكتوراه يف القاmون العام2 كلية اHقوقg 2امعة منتوري 2 <سنطينة 2 
Fهادة  2ية السياسية يف التشريB اجلزاcرياnالس الشعCية اoلية يف ظل النظام التعدد2  مزياين فريدة -

  . 2005/2006 يف القاmون العام2كلية اHقوقg 2امعة منتوري <سنطينة دكتوراه دولة
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  :مذكرات املاجستري / 2
2 مTكرة اجلزاcريmون 2 دور وDالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف القا بلعباس بلعباس -

  .    2003-2002ماgستU sرع إدارة ومالية 2 كلية اHقوق 2 بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 
اgست2s يف م2 مTكرة  212/07 إDال� اجلماعاq اإل<ليمية الوالية يف إطار القاmون  بلغامل بالل -

بE عGنونg 2امعة  إطار مدرسة الدكتوراهØ 2صص الدولة واملؤسساq العمومية2 كلية اHقوق2
  .  2012/2013اجلزاcر2 

2 مTكرة 22012 التYضs للعملية االmتخابية على �وV <اmون االmتخاباq اجلديد  جدو نوال -
sماحست Eقوق2 بHالعمومية 2 كلية ا qصص الدولة واملؤسساØ 22 يف إطار مدرسة الدكتوراه

   . 2012/2013عGنونg 2امعة اجلزاcر2 
اgستs يف اإلدارة مالنظام االmتخايب للم|الس الشعCية اoلية يف اجلزاcر 2 مTكرة  2 عيسى توملوت -

  . 2001/2002واملالية2 كلية اHقوق2 بE عGنون2 اجلزاcر2 
اgستs 2 كلية م 2 مTكرةجلزاcر2 اHماية الدستورية للYقوق السياسية للمرأة يف اغامن حلسن  -

  . h 279-80  2013-2012اHقوق بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 
اgستs يف القاmون   م2 املركز القاmو{ للوايل يف النظام اإلداري اجلزاcري 2 مTكرة اهلادي  فتحي عبد -

  . 2011-2010كلية اHقوق g 2امعة <سنطينة 2 
اgستs م2 مTكرة  g2011وان  22املؤرخ يف  211/10 الCلدية يف القاmون ر<=  قاضي كمال -

 qنونيف إطار مدرسة الدكتوراه 2 دولة ومؤسساGع Eقوق 2 بHر عمومية 2 كلية اcامعة اجلزاg 2
2013/2014    

  املقاالت العلمية: ثالثا 

2 القاmون االmتخايب اجلزاcري بني القوة والضعف 2 �لة االgتهاد 2 حCة عفافأقوجيل نبيلة -
  .بسGرة القضاcي 2 العدد الرابg 2 Bامعة wمد خيضر
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2 النظام القاmو{ ?هلية االmتخا� وأهلية الرتXF الmتخاباq اnالس النيابية أمني سالمة العضالية -
 2Bلد اخلامس عشر2 العدد الرابn2 اqو× والدراساYCلية يف ا?ردن2 مؤتة للoالس اn2000وا  

  . gامعة مؤتة2 ا?ردن 
�لة 2اcر إGFالياq <اmوmية ودpقراطيةnالس املنتخCة يف اجلز 2 تر<ية مت@يل املرأة يف اتيسمبان رمضان -

  .  22012 ديسم�  13معارف 2 العدد 
2 �لة االgتهاد ) املراحل االmتخابية(دور اإلدارة اoلية يف مرا<Cة العملية االmتخابية  2حسينة شرون -

  .  g 22009امعة بسGرة2  06القضاcي 2 العÖÖÖدد 
2 خطوة óو اإلDال� أم تقييد املمارسة 212/03 القاmون العضوي الزهراءرمضاين فاطمة  -

  .g 2امعة أبو بGر بلقايد2 تلمسان  22014 1السياسية يف اجلزاcر 2 �لة اHقوق واHرياq 2 العدد
 العدد 22 �لس ا?مةة الفGر ال�ملا{2 �لcية للنظام االmتخايب يف اجلزاcر2 اHماية اجلناعقيلة خال¢ -

  . 22004 سنة  16
<ضية بE خدة �د و}ير الداخلية منوذgا 2 " 2 �وابj إmشاV القا�ي اإلداري للقاmون  مراد بدران -

  .g 2امعة أبو بGر بلقايد 2 تلمسان  �10/2010لة العلوم القاmوmية اإلدارية والسياسية 2 ر<= 
 21990 أي استقاللية لل|ماعاq اoلية اجلزاcرية يف ظل مشروعي gوان  نصر الدين بن طيفور -

  . 22003 اجلزاcر 2  22لقاmو{ الCلدية والوالية 2 �لة املدرسة الوطنية 2 العدد 
2 مضمون النظام العام باعتCاره <يد على حرية التعsC 2 �لة اHقوق  نصر الدين بن طيفور -

  . 2014 2تلمسانأبو بGر بلقايد g 2  2امعة01واHرياq 2 العدد 
  النصوص التشريعية والتنظيمية : رابعا 

  :   الدساتري / 1

املتضمE التعديل الدستوري لسنة  07/12/1996املؤرخ يف  96/438املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 08/12/1996املؤرخة بتاريخ  276 � ر ر<=  1996
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 14ضمE تعديل الدستور2 � ر 2 ر<= املت2 206/03/2016 املؤرخ يف 16/01القاmون ر<=  -
  .07/03/2016املؤرخة يف 

  :القوانني العضوية /  2

ر<=  22 � رg2012اmفي  212 املؤرخ يف  2 املتعل> باالmتخاباq 12/01القاmون العضوي ر<=  -
  . 214/01/2012 املؤرخة يف 01

حالة تنايف مB العهدة d 2دد  g2012اmفي  12املؤرخ يف  12/02القاmون العضوي ر<=  -
  . 14/01/2012املؤرخة يف  01ال�ملاmية 2 � ر2 ر<= 

2 املتعل> بتم@يل املرأة يف اnالس  g2012اmفي  212 املؤرخ يف  12/03القاmون العضوي ر<=  -
  . 14/01/2012املؤرخة يف  01املنتخCة 2 � ر 2 ر<= 

2 املتعل> باإلعالم 2 � ر2 ر<=  g2012اmفي  212 املؤرخ يف  12/05القاmون العضوي ر<=  -
  . 15/01/2012املؤرخة يف  02

� ر2 بنظام االmتخاباq 2 2 املتعل>  2016 اوq 225 املؤرخ يف  16/10القاmون العضوي ر<=  -
  . 28/08/2016املؤرخة يف  50ر<= 

  :القوانني العادية / 3

ا?سرة 2 املعدل واملتم= با?مر املتضمE <اmون  1984يوmيو  09املؤرخ يف  84/11القاmون ر<=  -
  . �U2005اير  225 املؤرخ يف  05/02ر<= 

2 املتضمE ت�gيل االmتخÖاباq لت|ديد اÖÖÖÖnالس  11/12/1989املؤرخ يف  89/17القاmون ر<=  -
  . 211/12/1989 املؤرخة يف 52الشعCÖÖÖÖÖية الCلÖÖÖÖدية2 � ر 2 ر<= 

2 املتضÖÖمE ت�gيل االmتخÖÖÖاباq لت|ديد اÖÖÖÖnالس  11/12/1989املؤرخ يف  89/18القاmون ر<=  -
  .211/12/1989 املؤرخة يف 52الشÖÖÖÖعCية الÖÖوالcية 2 � ر 2 ر<= 

  . 28/03/1990املؤرخة يف  213 � ر ر<=  1990مارس  27املؤرخ يف  90/06القاmون  -
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املؤرخة يف  15ر2 ر<= 2 �  07/04/1990املتعل> بالCلدية 2 املؤرخ يف  90/08القاmون  -
  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990

املؤرخة  215 � ر2 ر<= 07/04/1990املتعل> بالوالية 2 املؤرخ يف  90/09القاmون  -
   .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990يف
املؤرخة  214 � ر2 ر<= عل> بالو<اية مE الفساد ومGاYUته�Uاير املت 20املؤرخ يف  06/01<اmون  -

 .2 املعدل واملتم= 2006 03 08يف 
 املؤرخ 156-66 ر<= ا?مر ويتم= يعدل 2 2006-12- 20 يف املؤرخ 23-06 ر<= قاmونال -
  .    2006 ديسم� 24 يف املؤرخ 84 ر<=  ر � العقوبا2q <اmون املتضمE 1966 يوmيو 8 يف
املؤرخة يف  237 � ر2 ر<=  2011يوmيو  222 املتعل> بالCلدية 2 املؤرخ يف  11/10القاmون ر<=  -

03/07/2011 . 
2 املؤرخة  212 � ر2 ر<=  221/02/2012 املتعل> بالوالية 2 املؤرخ يف  12/07القاmون ر<=  -

 . 29/02/2012يف 
� ر 2 ر<=  210/08/2014 املتعل> باخلدمة الوطنية 2 املؤرخ يف  14/06القاmون ر<=  - 240 

  . 10/08/2014املؤرخة يف 
  : األوامر

  .2 املتضمE <اmون العقوباq 2 املعدل واملتم=  08/06/1966املؤرخ يف 66/156ا?مر  -
2 املتضمE <اmون الCلدية 2 املعدل واملتم= 2 � ر ر<=  08/01/1967املؤرخ يف  67/24ا?مر  -

  .  208/01/1967 املؤرخة بتاريخ  06
الوالية 2 املعدل واملتم= 2 � ر2 ر<= 2 املتضمE <اmون  23/05/1969املؤرخ يف  69/38ا?مر  -

  . 23/05/1969املؤرخة يف  44
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2 املتضمE <اmون اجلنسية املعدل واملتم= لألمر ر<= 15/12/1970املؤرخ يف  70/86ا?مر ر<=  -
  .227/02/2005 املؤرخة يف 215 � ر2 ر<= 227/02/2005 املؤرخ يف 05/01

املؤرخ  69/38ضمE تعديل وتتمي= ا?مر ر<= 2 املت 14/01/1981املؤرخ يف  81/02ا?مر  -
  .18/01/1969املؤرخة يف  6واملتضمE <اmون الوالية2 � ر 2ر<=  23/05/1969يف 
-  Eويلية   18املؤرخني يف  203/04  05/03ا?مريg2005  لديةCو{ الmاملتضمنيني تتمي= <ا

 .g2005ويلية  19املؤرخة يف  19والوالية 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE القاmون ا?ساسي العام للوظيفة  2006يوليو سنة  15املؤرخ يف  06/03ا?مر  -

  . 16/07/2006املؤرخة يف  46العمومية 2 � ر 2 ر<= 
  :املراسيم / 4

2 تضمE استدعاV سلك الناخCني  07/03/1990املؤرخ يف  90/76املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 10ر<= لت|ديد اÖÖÖÖnالس الشعCية الوالcية 2  � ر2 

يتضمE حل اnلس الشعيب الوالcي  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/200املرسوم الرcاسي ر<=  -
 . 2005يوليو  20املؤرخة يف  51لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 � ر2 ر<= 

 2 يتضمE حل �الس FعCية بلدية  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/254املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 2005يوليو  20املؤرخة يف  51� ر2 ر<= 

2 املتضمE استدعاV الناخCني  25/08/2005املؤرخ يف  307-05املرسوم الرcاسي ر<=  -
 . 225/08/2005 الصادرة بتاريخ 25الmتخاباg qزcية nالس FعCية بلدية ووالcية 2  � ر2 ر<= 

توظيف ا?عوان dدد كيفياq  29/09/2007املؤرخ يف  07/308املرسوم الرcاسي ر<=  -
املتعا<دون وحقو<ه= وواCgاZ= والعناDر املشGلة لرواتCه= والقواعد املتعلقة بتسيs النظام الت�دييب 

  . 30/09/2007الصادرة يف  61املطC> عليه= 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE استدعاV اbيئة االmتخابية  2012أوq  31املؤرخ يف  320-12املرسوم الرcاسي ر<=  -

 . 02/09/2012الصادرة بتاريخ  48أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية ر<= الmتخا� 
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2 املتضمE تنظي= الصفقاq  226/09/2015 املؤرخ يف  15/247املرسوم الرcاسي ر<=  -
  .20/09/2015املؤرخة يف  50العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 � ر2 ر<= 

2 يتضمE إmشاV املرDد الوطg2016  rاmفي  07 املؤرخ يف 16/03املرسوم الرcاسي ر<=  -
 .g2016اmفي  13املؤرخة يف  02للمرU> العام 2 � ر2 ر<= 

2 يتضمE تنظي= اnلس الCلدي  m1990وUم�  3املؤرخ يف  90/344املرسوم التنفيTي ر<=  -
  .m1990وUم�  7املؤرخة يف  47املؤ<ت وتشGيله وعمله 2 � ر2 ر<= 

- Tية  11/04/1992املؤرخ يف  92/141ي ر<= املرسوم التنفيCالس الشعnحل ا E2 املتضم
  . 12/04/1992بتاريخ  27الوالcية 2 � ر2 ر<= 

2 املتضمE حل اnالس الشعCية  11/04/1992املؤرخ يف  92/142املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 12/04/1992املؤرخة يف  27الCلدية 2 � ر2 ر<= 

 2 يتضمE حل �لس والcي 2 � ر 05/05/1993املؤرخ يف  93/105املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 08/05/1993املؤرخة يف  30ر<= 

  ر �2ة بلدية2 يتضمE حل �الس FعCي22/02/1995املؤرخ يف  95/63املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 05/03/1995املؤرخة يف  12ر<= 

d 2دد GFل وFروط إعداد  �U2012اير  206 املؤرخ يف  30-12املرسوم التنفيTي ر<=  -
   . �U2012اير  15املؤرخة يف  8الوكالة للتصويت يف االmتخا� 2 � ر ر<= 

d 2دد Fروط تسخs املستخدمني U2012يفري  6املؤرخ يف  31-12املرسوم التنفيTي ر<=  -
� ر 2 ر<=   2 qتخاباmاير لسنة  15املؤرخة يف  08خالل اال�U2012.   

2 يتعل> بشروط تعيني أعضا�U2012  Vاير سنة  6املؤرخ يف  12/32ر<= املرسوم التنفيTي  -
املؤرخة  8مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاف أو الطعE القضاcي بش�~= 2 � ر2 ر<= 

 . �U2012اير  15يف 
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d 2دد <واعد سs الل|نة اإلدارية  U2012يفري  212 املؤرخ يف  81/ 12املرسوم التنفيTي  -
  . U2012يفري  15املؤرخة يف  08الmتخابية 2 � ر2 ر<= ا

d 2دد كيفياq أداV اليمني مE 211/04/2012 املؤرخ يف  12/178= املرسوم التنفيTي ر< -
 . 15/04/2012املؤرخة يف  22طرف أعضاV مGاتب التصويت 2 � ر2 ر<= 

د لقواعد تنظي= مركز 2 اoد2012أUريل  211 املؤرخ يف  12/179املرسوم التنفيTي ر<=  -
 . 2012أUريل  215 املؤرخة يف  22ومGتب التصويت وسsمها 2 � ر ر<= 

2 املتعل> بتنظي= أعضاV �لس ا?مة  09/12/2012املؤرخ يف  12/412املرسوم التنفيTي ر<=  -
 .2012ديسم�  12املؤرخة يف  67املنتخCني وسsه= 2 � ر2 ر<= 

2 يتعل> YÆضر تسلي= مرU> بني  16/12/2012املؤرخ يف  12/429املرسوم التنفيTي ر<=  -
املؤرخة يف  70� ر2 ر<=  املنتهية عهدته والرcيس اجلديد2 رcيس اnلس الشعيب الCلدي

23/12/2012.  
2 يتضمE النظام الداخلي  2013مارس  17مؤرخ يف  13/105املرسوم التنفيTي ر<=  -

  . 17/03/2013مؤرخة يف  15= النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 � ر2 ر<
2 يتضمE النظام الداخلي  g2013وان  18مؤرخ يف  13/217املرسوم التنفيTي ر<=  -

  . 23/06/2013ؤرخة يف امل 23النموذgي للم|لس الشعيب الوالcي 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE إmشاD Vندوق تضامE  2014-03- 24املؤرخ يف  116-14املرسوم التنفيTي ر<=  -

   02/04/2014املؤرخة يف  219 ر<= ل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه2 � رو�مان ل
2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq  24/03/2014املؤرخ يف  14/117املرسوم التنفيTي ر<=  -

 qتاباGلفني بGواملسئولني امل Eواملقرري qي= املسابقاGوجلان حت qجلان الصفقا Vها ?عضاYمن
� ر 2 ر<=  2 q20/04/2014املؤرخة يف  19الل|ان  الصفقا .  
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  :القرارات : خامسا 

الصادر عE الÂرUة ا?و� للمGYمة اإلدارية  12/06/2013بتاريخ  00125/13القرار ر<=  -
 . لوالية ا?Iواط sI 2 منشور 

  . الصادر عE �لس الدولة sI 2 منشور  23/01/2014بتاريخ  091553القرار ر<=  -
  :التعليمات واملناشري : سادسا 

عE و}ير الداخلية اoددة لGيفياq  2012سم� دي 05الصادرة بتاريخ  3538التعليمة ر<=  -
 59واملادة  �U2012اير  21املؤرخ يف  12/01مE القاmون العضوي ر<=  80تنفيT أحGام املادة 

  . 12/07مE القاmون ر<= 
عE و}ير  2012ديسم�  06الصادرة بتاريخ  3560ر<= ) اoررة باللÂة الفرmسية(التعليمة  -

 21املؤرخ يف  12/01مE القاmون العضوي ر<=  80فياq تنفيT أحGام املادة الداخلية اoددة لGي
  . 12/07مE القاmون ر<=  59واملادة  �U2012اير 

اليت حتدد كيفياq تطCي> املرسوم  10/10/2013املؤرخة يف  06التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  - 
  .  25/02/2015املؤرخ يف  13/91التنفيTي ر<= 

2 املتعل> بالGيفياq واإلgراVاq املتعلقة 2013ماي 15املؤرخ يف  002/2013ر<=  املنشور -
  .بالتصريX للممتلGاq اخلاDة لرؤساV وأعضاV اnالس املنتخCة اoلية

   :اجلرائد : سابعا 
 .g09/03/2014ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
  .g16/02/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
  .g11/09/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
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.....................................................................GFر وعرUان -  
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   .......................................... اbيئة املستخدمةاHقوق اeاه : الفرع ا?ول -
  . ..........................................................اH> يف االmتدا� : أوال  -
  .. .......................................اH> يف الÂيا� عE اbيئة املستخدمة : �اmيا  -
  .... .................ح> املنتخب يف االستفادة مE اHقوق املرتCطة Æساره املهr : �ال@ا  -
  ...ح> املنتخب يف اHماية مW EيB أmواع التهديداq أ�ناV أو ÆناسCة ت�دية مهامه : رابعا  -
  ......................................................... اHقوق املالية : الفرع ال@ا{ -
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  .................. .........................................اH> يف االستقالة : أوال  -
  ...........................تعيينهما اH> يف تعيني رcيسي اnلسني يف حالة تعTر : �اmيا -
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  ..................................) .....................خاDة باnلس الشعيب الCلدي
 ............. ..............................اH> يف اكتسا� عضوية gديدة : سادسا -
- Bي: الفرع الرابcلس الشعيب الوالnة باDحقوق خا ................................... 
  ...................................حقوق مستYد�ة يف ظل <اmون الوالية اجلديد : أوال -
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 : امللخص

مGاmة املنتخب اoلي  Zدف هTه الدراسة إ� منا<شة إGFالية مد� ½ا� املشرع اجلزاcري يف تعزيز
مE خالل معاجلته لشروط وكيفياq اmتخا� أعضاV اnالس اoلية وإgراVاq سs العملية االmتخابية 
هTا مg Eهة و مg Eهة أخر� إÍاد آلياq للتوا}ن بني اHقوق وااللتزاماq مB النظام الت�Öدييب 

oالس اnا Vق> ذلك سيساه= يف أداÖÖÖذا حت[U له BÖÖÖلي للدور اخلا�oلية اليت ينتمي إليها املنتخب ا
  .املنوط aا 

  .املنتخب اoلي 2 املرتXF 2 االmتخا� 2 النظام الت�دييب  :تاحية فالكلمات امل
  

: Résumé  

Cette étude vise à débattre la problématique suivante : 

      A quel point le législateur algérien est arrivé a consolider la place de l’élu 

local a travers le traitement des conditions et modalités d’élections des membres 

des conseils locaux aussi des procédures du processus électoral d’une part 

d’autre part l’instauration de mécanisme d’équilibre entre les droits et 

obligations avec un régime disciplinaire adéquat . En cas de concrétisation , cela 

contribuera à améliorer la performance des conseils locaux dont fait partie l’élu 

local . 

      Mots clés : L’élu local – la candidature , l’élection – régime ou système 

disciplinaire . 

 

 

Abstract : 

      This study aims to discuss the success of the Algerian legislature in 

promoting the status of the locally elected members through dealing (with) and 

examining conditions and modalities of the members’ election of local councils 

and procedures of the electoral process on the one hand , and on the other hand , 

find mechanisms to ensure a balance between rights and obligations with the 

disciplinary system under its authority . if this succeeds it will contribute in 

enhancing the performance of local councils , which belongs to the locally 

elected member for the role assigned to it . 

      The Key words : the locally elected member , the nomination , the election , 

the disciplinary system  
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املركزية اإلدارية : إلداري على دعامتني أساسيتني مهاالدولة اليوم يف تنظيمها ا مدتعت        
2 أي ارس الوظيفة اإلدارية يف الدولةية وحدة السلطة اليت متوالالمركزية اإلدارية ويقصد باملركزية اإلدار 

2 يطل> عليها حدةحصر مظاهر النشاط اإلداري بصوره املتعددة وأمناطه املختلفة يف يد سلطة إدارية وا
وليس  I2الCا اGHومة املركزية 2 تCاFر بنفسها مE عاDمة الCالد أو باملشاركة مA B@ليها يف ا?<الي=

U 2هTا يف ل الدولة جلميB ا?عمال اإلداريةمعىن ذلك احتGار Fخص واحد أو هيئة واحدة داخ
السلطة  حتGاراحG= املستYيل 2 ولEG املعىن الصYيX واملتف> عليه مW EيB الفقهاV للمركزية هو 

ت هTه الفروع ال تتمتB الواحدة  يف الدولة للوظيفة اإلدارية ب]داراZا املركزية وUروعها املختلفة ما دام
ومادامت التCعية  2لسلطة املهيمنة على Fؤون اإلدارةبالشخصية املعنوية املستقلة عF Eخصية تلك ا

الرcاسية تربطه= داcما وأعماa =bا Uاملركزية تقوم إذن على توحيد العمل اإلداري و<صر مCاFرته على 
دة السلطة املركزية وعدم eزcتها2 ?ن ح> التقرير وحالسلطة املركزية والنظام املركزي dق> Taه الصورة 

2 وسلطة الiC يف ا?مور تGون مE اختصاh اGHومة املركزية ب]دارZا املوgودة يف العاDمة النهاcي
  . 1وUروعها يف ا?<الي= اليت يرتa jCا برابطة التCعية 

أما mظام الالمركزية Uيوgد عند تطCي> الدpقراطية اoلية يف اnتمB 2 واmتصار الفGر الداعي       
إلFراt املواطنني يف تسيs الشؤون العمومية 2 واليت تعr توسيB السلطاq اإلدارية يف الدولة بني 

الية املستقلة ولGنها سلطة مركزية 2 وبني هيئاq عمومية wلية تتمتB بالشخصية املعنوية والvTمuة امل
  . 2تعمل حتت ر<ابة السلطة املركزية 

gاmب سياسي يتم@ل يف متGني ا?gهزة اoلية املنتخCة مC> Eل : ولالمركزية اإلدارية gاCmان       
 Bي{يت|سد يف توU }وmب القاmقراطية اإلدارية أما اجلاpدأ الدCق> مd اA ؤو~ا بيدهاF sالشعب وتسي

 دارية يف الدولة بني ا?gهزة املركزية و اbيئاq املستقلة ذاq الطابB املرUقي أو املصلYي مE الوظيفة اإل

                                                           

  . h 298  2009السعيد السيد علي 2 أسس و<واعد القاmون اإلداري 2 الطCعة ال@اmية 2 دار الGتا� اHديi 2 مصر 2  1
2 qعة ا?و� 2 املؤسسة اجلامعية للدراساCال@ا{ 2 الط Vة بيار دولفولفيه 2 منصور القا�ي 2 اجلزWون اإلداري 2 ترm2 القا �والنشر والتو}يU   Bودال gور

  . h 218  2011لCنان 2 
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  . g1هة �اmية 2 وهو ما مm�F Eه أن يقر� اإلدارة أك@ر مE اجلمهور 
وتعت� اnالس اoلية املنتخCة gوهر ورو� الالمركزية اإل<ليمية U 2ال EGp تصور الالمركزية بدون       

 مE عدم  �vq اoلية املنتخCة مل تu �لس منتخب وال Fك أن هTه القيمة واملGاmة اليت حتتلها اnالس 
كلية يف الCلدية حبيi   اعتمدq <اعدة االmتخا� بصفة و<د Ta2ه املGاmة  وذلك العرتاف الدستور

 ) رcيس اnلس الشعيب الCلدي(Tي 2 والتنفي)للم|لس الشعيب الCلدي(ويل ينتخب اجلها} التدا
2 واجلها} التنفيTي منتخب) اnلس الشعيب الوالcي( وبصفة gزcية يف الوالية حيi اجلها} التداويل

   .4ا?ساس الضروري والTي ال Iىن عنه2 و 3حيi يعد االmتخا� أه= دعاc= الالمركزية ) املعني(الوايل 
 EيTال الgون ملقاة على عات> الرGن املسؤولية ت[U 2 ه ا?مهيةTa ليةoالس اnت اmوإذا كا

لتزاماq 2 كما أوكل إليه= �موعة مE االمنb X= املشرع �موعة مE اHقوق لTلكينتخCون لتسيsها 
وبCقاV  252 كما gاV �زاVاq يف حالة �الفته= للتشريB والقواmني املعمول aا أ�ناV عهدZ= االmتخابية

اHقوق (2 حيi أخT مو�وع 1999درا� ال�ملان منg Tوان أمشروعي تعديل القاmوmني يف 
qاVواجلزا qعلى مستو� ال�ملان 2 أو ) وااللتزاما Vالنقا� سوا Eا مsCلي حيزا كoاملتعلقة باملنتخب ا

وإذا كاmت كل ....) املنتخCني اoليني و رgال القاmون مE أساتTة وباح@ني وطلCة (ملستو� على ا

                                                           

  .h 2170  22015  عمار بو�ياف 2 الوgيز يف القاmون اإلداري 2 الطCعة ال@ال@ة g 2سور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر 1
املؤرخة بتاريخ  276 � ر 2 ر<=  1996املتضمE التعديل الدستوري لسنة  07/12/1996املؤرخ يف  96/438املرسوم الرcاسي ر<=  2

ب عمل اnلس املنتخب هو اإلطار الTي يع� Uيه الشعب عE إرادته و يرا<"الفقرة ال@اmية منه على ما يلي  14و اليت mصت املادة  08/12/1996
  " .p@ل اnلس املنتخب <اعدة الالمركزية ومGان مشاركة املواطنني يف تسيs الشؤون العمومية " على ما يلي  16بينما mصت املادة " السلطاq العمومية

2 �لة اإلدارة الوطنية 2 العدد  لقاmو{ الCلدية والوالية m1990صر الديE بE طيفور 2 أي استقاللية لل|ماعاq اoلية اجلزاcرية يف ظل مشروعي gوان  3
  .h 2   22003 اجلزاcر 2  22

الوgيز يف " يف مؤلفها املشرتt بعنوان   J.M.Auby et Ducos-AderوهTا املو<ف متrC مE الs@G مE الفقهاTm Vكر منه= الفقيهني  -  4
 ... "االmتخا� يGون معيار الالمركزية : "حيi كتCا أن " النظ= اإلدارية 

- J.M. Auby et Ducos-Ader , Institutions administrative , Paris , 1971 , p 85 . 
االmتخا� بواسطة سGان املنطقة اoلية 2 يشGل يف " 2 حينا اmتهى إ� ت�كيد أن André De Laubadereوهو mفس ما ذهب إليه الفقيه  -

  ... "تGون ال مركزية عندما تGون منتخCة الدpقراطية إgراV إل½ا} الالمركزية اإلدارية U 2السلطة 
- André de Laubadere, Traité de droit administratif , 6ème Edition , Paris, 1973 , p 90 . 

  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990املؤرخة يف  215 املتعل> بالCلدية 2 � ر 2 ر<=  07/04/1990املؤرخ يف  90/08القاmون  -  5
  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990املؤرخة يف  215 املتعل> بالوالية 2 � ر ر 2 ر<=  07/04/1990املؤرخ يف  90/09القاmون  -  
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 Ã2 إال qقوق وااللتزاماHإ� تلك ا qارFية السابقة أmوmالقا hلدية ر<= النصوCون اجلديد للmأن القا 
وكTلك  ''القاmون ا?ساسي للمنتخب الCلدي '' هو الTي أUرد عنواmا خاDا aا هو  11/101

القاmون ا?ساسي للمنتخب ''حيi خصص عنوان  12/072الش�ن بالنسCة لقاmون الوالية ر<= 
للداللة على تلك اHقوق وااللتزاماq وال Fك أن '' وDالحياq اnلس الشعيب الوالcي وeديده 

همته wاولة معرUة املركز القاmو{ للمنتخب اoلي سيساعد على التعرف على <درته على أداV م
االmتخابية Æا dق> رUاهية السGان الTيE اmتخCوه 2 هTه ا?مهية الsCGة للمو�وع أعطتr داUعÅا ذاتيÅا 

U 2مE ا?سCا� الTاتية ن مو�وع حبi مTكريت يف املاgستsوآخر مو�وعيÅا الختيار هTا العنوان ليGو 
يقة والقابلة للiYC أما الداBU هو الرCIة يف الiYC يف هTه املوا�يB خاDة وأ~ا مE املوا�يB الش

  .املو�وعي Uهو ك@رة الGالم و<لة الGتابة حول املركز القاmو{ للمنتخب اoلي 
وعند <يامنا Taه الدراسة واgهتنا الs@G مE الصعوباq خاDة اmعدام املراBg لTلك اعتمدmا       

2 وبالرI= مE وgود هTه الصعوباq على �تلف التنظيماq اليت bا عال<ة Æو�وعنا وwاولة حتليلها 
   :إال أmنا حاولنا معاجلة مو�وع املركز القاmو{ للمنتخب اoلي مE خالل طر� اإلGFالية التالية 

القوانني والتنظيمات هل استطاع املشرع اجلزائري فعًال تعزيز مكانة املنتخب احمللي من خالل 

  ؟ذات الصلة 

وذلك  التYليلي ملعاجلة مو�وع املTكرة االستنCاطياملنهج  تBCألإلgابة على هTه اإلGFالية و 
باالعتماد على السرد وحتليل ا?GUار واملعلوماq اليت تضمنها مو�وع املTكرة 2 وهTا مE أgل 
 Ë الية املطروحة 2 كماGFابة على اإلgصل لإلm ا سوفa يل واليتDالتفا BيW يف hوÂوال iYCال

وهTا مE أgل تدعي= الiYC وكTا إمGاmية سد ال@Âراq يف النصوh  االعتماد على املنهج املقارن
mوmال القاCية مستق.  

                                                           

  . 03/07/2011املؤرخة يف  237 � ر ر<=  g2011ويلية سنة  22املؤرخ يف  1
  . 29/02/2012املؤرخة يف  212 � ر ر<=  U2012يفري سنة  21املؤرخ يف  2
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Gيفية اكتسا� وارت�ينا أن تGون دراستنا مقسمة إ� Uصلني حبيi خصصنا الفصل ا?ول ل      
2 وهTه الفGرة بدورها مقسمة إ� gزأيE تطر<نا يف الفGرة اجلزcية ا?و� إ� Dفة املنتخب اoلي

طريقة الفو} اه ل2 أما املiYC ال@ا{ Uخصصنmتخاباq اoلية وهTا كمiYC أولXF لالالرت 
mوعملية تنصباال qلستخاباnاملنتخب يب ا qيه إ� حقوق والتزاماU تطر<ناU }2 أما الفصل ال@ا
oظامه الت�دييب لي اmنيو@YCسمناه أيضا إ� م> iيه إ� حقوق حيU 2 ا?ول منه تطر<نا qوالتزاما

  .لنظام الت�دييب املمارس عليه لوال@ا{  املنتخب اoلي
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كتسا� Dفة العضوية يف اnالس اoلية حددq القواmني ذاq الصلة �موعة مE الشروط إل         
 ÅVه الشروط إبتداTعلى ه Ì2 ويالح XFرها يف الناخب واملرتUب تواÍ لية واملو�وعيةGهو  االش

خضوعها للتعديل املستمر �F~ا يف ذلك �Fن بقية النصوh املنظمة للعملية االmتخابية 2 وبتواUر 
 .هTه الشروط والفو} يف العملية االmتخابية يGتسب املرتD XFفة املنتخب اoلي 

  . الرتشح لالنتخابات احمللية: املبحــث األول            

�موعة مE الشروط الواgب توUرها يف املتعل> باالmتخا�  16/10ي ر<= و�B القاmون العضو        
يف الناخب مضاف إليها  املرتXF لعضوية اnالس اoلية 2 هTه الشروط هي ذاZا الشروط املطلوبة

2 ا?مر الTي يستدعي التطرق إ� الشروط املطلوبة يف الناخب أوال والشروط اإل�اUية Fروط أخر�
التزاماq مث mتطرق إ� حقوق و 2 ) املطلب ا?ول(ضوية اnالس اoلية الكتسا� Dفة املرتXF لع

 XFاملطلب ال@ا{(املرت (.  
  . كيفية الرتشح: املطلب األول           

تواUرها يف كل مE الناخب واملرتXF يف الÂالب متطابقة وال تتس=  إن الشروط الواgب        
  . 1حالة املرتXF والناخب يف آن واحد بالتنا<ض بسCب وحداmية التشريB الTي ينظ=

  .الشروط املتعلقة بالناخب : الفرع األول           
        BيW Vأمسا Eتخابية واليت تتضمmمة االcالقول أن الناخب هو الشخص املس|ل بالقا EGp

معينة ا?Fخاh الTيA =b <d Eارسة ح> التصويت أو اال<رتاع بالCلدية وذلك mظرا لتواUر Fروط 
  .2مو�وعية وأخر� GFلية2 متEG مE اHصول على بطا<ة الناخب

املؤرخ يف  16/10مE القاmون العضوي ر<=  m03صت املادة : الشروط املوضوعية  أوالً           
25 qعلى 3 2016 أو qتخاباm2 املتعل> باال "Cاخm يعد Åالعمر   ا Eرية بلغ مcزاgري وcزاg 18كل 

                                                           

 .G2014h 256لGل مزيان 2 االeاهاq القاmوmية املعاDرة واجلماعاq اoلية يف اجلزاcر 2 دون طCعة 2 دار ا?Dول للطCاعة والنشر 2 اجلزاcر2 م 1
 .w2013  h 252مد الصsÂ بعلي2 اإلدارة اoلية اجلزاcرية2 دون طCعة2 دار العلوم للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2  2
 ا?مر مE 5واملادة  12/01القاmون  مE 203 واملالحÌ أن أحGام هTه املادة هي mفسها املادة  28/08/2016ملؤرخة يف 2 ا 50� ر 2 ر<=  3

  . 80/08مE القاmون  04واليت تتطاب> هي ا?خر� مB املادة  89/13مE القاmون  03وهTه ا?خsة هي mفسها مE املادة  97/07
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اال<رتاع وكان متمتعا حبقو<ه املدmية والسياسية ومل يوgد يف إحد� حاالU qقدان سنة كاملة يوم 
مE خالل هTا النص mستخلص الشروط املو�وعية اليت يتعني ''  ا?هلية اoددة يف التشريB املعمول به

  : تواUرها يف املرXF وهي 

   :التمتع باجلنسية اجلزائرية/ 1
مE اخلصاcص العامة للYقوق السياسية وعلى رأسها ح> التصويت أن Aارستها تGون <اDرة       

على مواطr الدولة وحده= ومعىن ذلك أن املواطنني وحده= ه= الTيE ُيGوmvون هيئة املشاركة بعد 
ة السياسية 2 هTه الفGرة مل تعد <اعدة أو خاDياستفاV الشروط اليت dددها <اmون مCاFرة اHقوق 

املشاركة يف االmتخاباq العمل يف بعض الدول ا?وروبية السما� لألgاmب املقيمني  أعامة Uقد بد
U 2م@ال يف Uرmسا U]ن متتB ا?gنيب بصفة املواطE الفرmسي تGون مm Eتاc|ها التمتB باHقوق اoلية 

صفة املواطE الفرmسي يت ترتjC باليت ترتTa jCه الصفة وبالتايل ال gدو� مE حرماmه مE اHقوق ال
ا أن يعت� sI أهل ملمارسة أحد اHقوق ا?ساسية املرتCطة بصفة املواطنة 2 ويف هTه اHالة ال مu وإ

  .1يGون مE املالc= منYها له 
  :  مطلقا Fرط اجلنسيةولإلFارة U]ن املشرع <د gعل       
ذلك TCm لنظرية التفر<ة اليت تشرتط Uهو مل pيز بني اجلنسية ا?Dلية واجلنسية املGتسCة ويف       

وgود  أنu  2 إالu 2بالنسCة للمت|نس مرور Uرتة }منية معنية تGون اختCارا ملد� والcه وتعلقه بوطنه اجلديد
ا?gاmب يف إ<لي= الدولة ملدة طويلة ال يGفي الكتسا� Dفة الناخب وAارسة التصويت UاHصول 

  . 4تb X= السCيل إ� Dنادي> اال<رتاع هو الطري> الوحيد الTي يف 3على اجلنسية 
  

                                                           

مE الدستور املصري مقارmة مB النظام يف Uرmسا 2 بدون طCعة 2 دار الفGر  62ة السياسية دراسة حتليلية املادة داوود الCا} 2 ح> املشاركة يف اHيا 1
 .h 2171 2002اجلامعي 2 اإلسGندرية 2 

2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw53  h54. 
� ر2 ر<= 227/02/2005 املؤرخ يف 05/01تم= با?مر ر<= 2 املتضمE <اmون اجلنسية املعدل وامل15/12/1970املؤرخ يف  70/86ا?مر ر<=  3 2

 .227/02/2005 املؤرخة يف 15
4  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC109داود ال 
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  :مثانية عشرة سنة سن بلوغ/ 2
         Eب املشرع بلوغ سgتخا� أوmسنة كاملة يوم اال<رتاع 18ملمارسة ح> اال.  
         sيÂا� يف عملية التCئة الشU tراFه هو إUهد Eا السTb ن حتديد املشرع[U 2ا السياقTويف ه

 Öدد بoد املد{ اFالر Eس Eلك ينقصه بسنة واحدة عTالد2 وهو بCتماعي للgسنة  19السياسي واال
  . 1مE القاmون املد{  40طCقا للمادة 

 uإن  qاهاeد السياسي إ� ال@امنة عشر2 يرتتب عليه إحدا× توا}ن يف اFالر Eفيض سØ
 qاهاeي2 واالcظة اليت يعز}ها التصويت النساUاoا qاهاeني بني االCهيئة الناخ Vالتصويت ?عضا

  .املتطلعة إ� التطور والتÂيs واليت تقويها حيوية الشCا� 
 uد السياسي إ� ا إنFالر Eس hقاmد× اتساعا يف هيئة املشاركة بدخول إd ل@امنة عشر

 Eس Eم Vلك دخول النساTا� إليها وكC18(الش(  Åطاق املتمتعني حب>  عاماm وتعت� ظاهرة اتساع
  .التصويت أو املشاركة يف اHياة السياسية ظاهرة طCيعية بصفة عامة

 uا إن Eس Eبني كل م jخالل عدم الرب Eطاق هيئة املشاركة مm د السياسي واملد{ اتساعFلر
 qواDأ Eتخابية وذلك باالستفادة مmة ا?حزا� املتصارعة على السلطة االYتوظيفه ملصل EGp

  . 2دي@ي السE يف املعركة االmتخابيةالشCا� ح
  :التمتع باحلقوق السياسية واملدنية / 3

  يسÖÖÖلب منه ح> االmتÖÖÖخا�إن كل gزاcري أو gزاcرية تسلب منه حقو<ه املدmية أو السياسية2       
 Åظرm اTخص وهF املعقول أن يلعب sI EمU تخا� وأمهيتهmالناخب(ا لقدسية اال ( Åا يف رس= دور

 iحي sÂها وهو �رم يف ح> ال|cتاm يف sياة السياسية والت��Hصاmرر  9املادة  تGا?مر  1م Eم
 :ما ي�يت 2 املتضمE <اmون العقوبا2q املعدل واملتم=2 على  66/156
 :يتم@ل اHرمان مA Eارسة اHقوق الوطنية واملدmية والعاcلية يف  -     

                                                           

1 h 2<ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw53-54.  
2  h 2<ساب Bgا} 2 مرCداود ال Bgرا qاملعلوما E179-178ملزيد م.  
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 .العزل أو اإل<صاV مW EيB الوظاcف واملناDب العمومية اليت bا عال<ة باجلرpة) 1      
 اHرمان مE ح> االmتخا� والرتXF ومE محل أي وسام ) 2      
      3 ( Åون مساعدGعدم ا?هلية ?ن ي Åلفاw 2ا ÅsC2 أو خ ÅاهدF ا أو ÅاهدF ا أمام ا على أي عقد2 أو

 .القضاV إال على سCيل االستدالل
اHرمان مE اH> يف محل ا?سلYة2 ويف التدريس2 ويف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة ) 4      

 Åفه أستاذDللتعلي= بو Åا أو مدرس ÅC>ا ا أو مرا. 
      5 (Dون وGعدم ا?هلية ?ن ي Åي Åا أو <يما. 
Í 2ب على ي يف حالة اGHومة بعقوبة gناcية2 أسقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها) 6      

القا�ي أن ي�مر باHرمان مE ح> أو أك@ر مE اHقوق املنصوh عليها أعاله ملدة أ<صاها عشر 
 سنواq 2 تسري مE يوم اmقضاV العقوبة ا?Dلية أو اإلUرا� عE اGoوم عليه) 10(
  :عدم التواجد ضمن قائمة احملرومني من االنتخاب / 4

املتعل> باالmتخا� Wاعة مE ا?Uراد مE  16/10مE القاmون العضوي  05استCعدq املادة       
  :Aارسة ح> االmتخا� لفقدا~= ا?هلية القاmوmية وذلك لألسCا� التالية

- Eريرية مضاد ملصاحل الوطYال@ورة الت Vص   سلك سلوكا أ�ناØ كورة أ~اTص املطة املm Eما يفه= م
ا?Uراد الTيE عايشوا �ورة التYرير اnيدة �د االستدمار الÂاF= 2 ويفه= كTلك أن اإل�Cاq يتو<ف 

مE هي اجلهة : ر إ� أذهاmنا داC?سئلة اليت تتعلى عدم القيام ب�ي عمل �د ال@ورة التYريرية لEG ا
F فيGذلك ؟ وهل ت qاCاملطلو� يف ذلك ؟املخولة إل� Eذلك ؟ وما هو الس qاCهادة الشهود إل�  

  .ومل يرد اعتCاره )مهما بلÂت العقوبة(حG= عليه يف gناية  -
 14مGرر و 9 تنيgنYة معا<ب عليها باCHس مB حرمان مA Eارسة ح> االmتخا� طC> للماد -

 2 qون العقوباmا> Eصها كاآليت مm Vاg مة عند '' : واليتGYو} للمÍ ة 2 أو يفYنg ها يفcضا>
اHقوق الوطنية  مEح> أو أك@ر ن حتظر على اGoوم عليه Aارسة اHاالq اليت dددها القاmون أ

  .سنواq ) 5(2 ذلك ملدة  ال تزيد عÝ Eس   1مGرر  09املTكورة يف املادة 
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  . 1م عليهوتسري هTه العقوبة مE يوم اmقضاV العقوبة السالCة للYرية أو اإلUرا� عE اGoو 
ويقصد EÆ أFهر إUالسه هو املديE الTي تو<ف عE الدBU إذ خيضB  أFهر إUالسه ومل يرد اعتCاره

2 وسقوط اH> القاmون2 وتستمر هTه اoظوراq يف مYظوراq وسقوط اH> املنصوh عليهاملديE لل
  . <اcمة حß رد االعتCار 2 ما مل توgد أحGام <اmوmية Øالف ذلك

  القضاcي أو اH|ر عليهË اH|ز 
 ة اليت تضمE حرياq وحقوق ا?Fخاhنية وU> إgراVاq معينويGون اH|ز لضرورياq أمْ       

 Aا ال يسمX له مE مCاFرة حقه االmتخايب) اCHس املؤ<ت(وEGp ح|ز أي Fخص بصورة <ضاcية 
  ).االعتقال اإلداري(ولإلFارة Uان القاmون اجلديد مل يشر إ� اH|ز اإلداري 

املعدل واملتم= با?مر  84/11مE <اmون ا?سرة ر<=  101يقصد باH|ر حسب mص املادة       
بلغ سE الرFد وهو �نون أو معتوه أو سفيه أو طرأq عليه إحد� اHاالq " مE  05/02ر<= 

  ."d|ر عليه  املTكورة بعد رFده
       Åماcتخابية ليس داmقدان ا?هلية االU ن[U ارةFاستعادوا "إذ  ولإل EيTال hخاF?يس|ل ا

إ�ر  16/10مE <اmون االmتخاباq  11أهليته= االmتخابية أmفسه= يف القواc= االmتخابية وUقا للمادة 
U 2العفو ال يرتF tيئا <اcما مE 2ُهْ= شuمuلu يإعادة االعتCار b= أو رBU اH|ز عليه= أو بعد إgراV عفو 

EGp رBU اH|ر إذا }الت أسCابه بناV على " مE <اmون ا?سرة  2108 بينما mصت املادة 3اإلداmة 
مE <اmون اإلgراVاq اجلزاcية ½دها تنص Íو} رد  676وبالرgوع إ� املادة " طلب اo|ور عليه 

  ".مg Eهة <ضاcية باجلزاcر اعتCار كل Fخص Gwوم عليه �ناية أو gنYة 
 qحرمان ا?هليا Eادية وما ½= عنها مÖÖÖة العmل كل آ�ار اإلداCار يف املستقCو رد االعتYpو.  

  

                                                           

� ر   1966يوmيو  8املؤرخ يف  156-66يعدل ويتم= ا?مر ر<=  2 2006-12-20املؤرخ يف  23- 06القاmون ر<=  1 2qون العقوباmا> Eاملتضم
      .2006ديسم�  24املؤرخ يف  84ر<= 

2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw56 .  
3  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC223داوود ال . 
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  : الشكليةثانيا الشروط           
 و<د 2يف التس|يل بالقاcمة االmتخابية للYصول على بطا<ة الناخب تتم@ل الشروط الشGلية      

ا آخر يتعل> بوgو� املتعل> باالmتخا� FرطÅ  16/10أ<رq املادة الرابعة مE القاmون العضوي ر<= 
 rإ<امة املع Eلدية موطCمة الcصالتس|يل يف القاm Bم <Uون املد{  36املادة  وهو ما يتواmالقا Eم

  ".الTي يوgد Uيه مقر سGناه الرcيسياملوطE هو املGان  "اليت تنص على أن 
أو وا<عة مادية على خالف املوطE الTي p@ل حد× أو  اإال حد�Å تلف عE اإل<امة اليت ليست وهو خي

وا<عة <اmوmية ويطل> عليه اDطالحا املوطE االmتخايب للداللة على اجلهة اإلدارية املس|ل aا الناخب 
ي A 2ا يدل على ويف حالة عدم وgوده dل wله مGان اإل<امة العاداليت يقوم Uيها باإلدالV بصوته و 

  . 1أن املشرع اعتمد على االرتCاط اجلÂرايف 
 Åتتعل> أساسا Eتخا� باملوطmاط االCعلى <اعدة ارت qاVعدة است@نا qقد وردU ارةFحبالة كل  لإل:   

Eم  �حيi عاجل املشرع حالته= بنوع مE املروmة <صد }يادة الوعÖÖÖاV اجلزاcريني املقيمني باخلار
  .االmتخايب
 Vأعضا tية2 مستخدمي اجلمارmماية املدH2 اrالوط Eالشعيب2 ا?م rالوط ãالنظامية2 اجلي qيئاbا

Xcا الشراTيعة عمل هCظرا لطm الوطنية2 مصاحل الس|ون2 وذلك.  
مE <اmون االmتخاباq ر<=  08و 04حيb EGp iؤالV يف حالة عدم توUر Fروط تطCي> املادة 

16/10 Ö2 التس|يل إما ب:  
  مسقj الرأس بلدية  
 Eأو بلدية آخر موط  
  أو بلدية مسقj أحد ا?Dول 

                                                           

اgست2s يف إطار مدرسة الدكتوراهØ 2صص الدولة م2 مTكرة g2012دو mوال 2 التYضs للعملية االmتخابية على �وV <اmون االmتخاباq اجلديد  1
 .h 237 2012/2013واملؤسساq العمومية 2 كلية اHقوق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر2 
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بطا<ة الناخب اليت "بعد التس|يل يف القواc= االmتخابية يGون مE ح> الناخب اHصول على       
Fرط للYصول على الCطا<ة U 2القيد يف القاcمة االmتخابية هو Ø1ول له Dالحية التصويت 

اcه إ� الشخص عضوية هيئة الناخCني و<رينة <وية على عدم اmتمدليل على اكتسا� و االmتخابية 
 مE القيد مE القاcمة االmتخابية والTيE ت@Cت يف حقه= ماBm مE مواBm التصويت واليت طاcفة اoرومني

  .2ورد حuْصرuهاu يف التشريB االmتخايب 
ب�ن تCلغ الل|نة االmتخابية املعنية  3الفقرة ا?خsة النيابة العامة 05و<د كلف املشرع يف املادة       

Uور اUتتا� مرحلة مراgعة القواc= االmتخابية بقاcمة ا?Fخاh املمنوعني مE االmتخا� واملTكوريE يف 
 qس  4232225املطاCHوم عليه= بعقوبة اGoار واCاالعت =b وم عليه= يف اجلناية ومل يردGo2 أي ا

 ÅقاUتخا� وmارسة ح> االA Eر م|Hيها باU =Gd اليت Xرر  09 للمادتني يف اجلنG14و  1م  Eم
qون العقوباmه<اFأ EيTار2 والCاالعت =b السه= ومل يردUر إ Ìفلت املطة ا?أن امل واملالحIو� ادة أ

رI= " ورة التYريرية مضاد ملصاحل الوطUEا<دي ا?هلية لGل مE سلك سلوكا أ�ناV ال@" شs إ�اليت ت
m[Uنا mعتقد أن املشرع أسقj هTا الشرط  80/08<اmون االmتخاباq ر<=  أن هTا الشرط mص عليه

 واكب تلك اHقCةمE  أن يتقدما 2 ومg Eهة أخر� m[Uه mادرÅ هTا مg Eهة قوط العقوبة بالتقادملس
 .لالmتخاباq اoلية حبG= السE  الرتXFوسلك سلوكا أ�ناV ال@ورة التYريرية  اnيد مE تارخينا

  الشروط املتعلقة باملرتشح: ثاين الفرع ال           

الرتXF هو ح> كل Fخص تتواUر Uيه الشروط اليت طلCها القاmون2 يف أن يُعلuEv عE رCIته        
2 والرتXF  ا2q بÂرä تويل مناDب wلية أو وطنية mيابية أو رcاسيةÖÖÖÖÖÖÖÖللمشاركة يف االmتخابالصرdة 

  .dمل معىن اإلUصا� عE اإلرادة السياسية للمسامهة يف اHياة السياسية

                                                           

1  ÅرطاF صت املادة  ملمارسة إّال أّن بطا<ة الناخب ليستm iل@ةالفقرة ال@ا 46ح> التصويت 2 حي  qتخاباmون االmا> Eعند "2 على  16/10م
عريف استYالة تقدæ بطا<ة الناخب EGp 2 أي mاخب Aارسة حقه يف التصويت إذا كان مس|ال يف القاcمة االmتخابية وÍب عليه تقدæ بطا<ة الت

 ".الوطنية أو أي و�يقة رمسية أخر� ت@Cت هويته 
2  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg43 
 ....)تطلB السلطة القضاcية( املتعل> باالmتخا� 2 اليت مل حتدد بد<ة اجلهة املختصة بالتCليغ بنصها  97/07مE ا?مر  07وهTا خالÅÖUا لنص املادة  3
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الكتسا� Dفة املرتXF بعضها مو�وعي واآلخر GFلي يف املادة  اÅ و<د حدد املشرع Fروط
لشعيب الCلدي أو الوالcي يشرتط يف املرتXF إ� اnلس ا : " مE <اmون االmتخاباq اليت gاU Vيها 79

  :ما ي�يت
يف  مE هTا القاmون العضوي ويGون مس|الÅ  3أن يستويف الشروط املنصوh عليها يف املادة  -

  .الداcرة االmتخابية اليت يرتU XFيها 
-  Åا �ال�اÂون بالGأن ي  Eسنة على ا?<ل يوم اال<رتاع ) 23(وعشري.  
  .زاcرية gنسية gأن يGون ذا  -
  .أن ي@Cت أداVه اخلدمة الوطنية أو إعفاVه منها  -
حبG= ~اcي الرتGا� gناية أو gنYة سالCة للYرية ومل يرد اعتCاره باست@ناV  أال يGون GwومÅا عليه -

  .اجلنX الsÂ عمدية 
  :مو�وعية وأخر� GFلية يف املرتXF و هي  يستخلص مE هTا النص �رورة تواUر Fروط

  Xالشروط املوضوعية: أوال           

2 ويGون mتخاباqمE القاmون العضوي لال 3أن يستويف الشروط املنصوh عليها يف املادة  /1
  لصفة الناخب على التفصيل الساب>cرة االmتخابية اليت يرتU XFيها أي يGون مGتسCا مس|ال يف الدا

  شرط السن / 2

        ÅاÂون بالGاال<رتاع سنة على ا?<ل يوم) 23( أي أن ي  Åالنص منس|ما Vاg معظ=  و<د Bم
XFالناخب و املرت Eاليت تفرق بني س qتخايب إ�  1التشريعاmاال Eفيض السØ Ë طاملاU18  سنة

Öد املد{ واملقرر بFالر Eون أيض سنة 19 دون سGيU الnا XسU يعيCالط Eا� ا مCئة الشU اقYاللت
و<د كان السE املطلو� للرتXF يف ظل القاmون العضوي لالmتخاباq  بتقليص السE املطلوبة باnلس
أن التعديل اجلديد خيدم أك@ر عنصر الشCا� أو التشCيب  على سنة Aا يدل )25( 1997لسنة 

                                                           

لس النيابية واnالس اoلية يف ا?ردن2 مؤتة للYCو× أمني سالمة العضالية2 النظام القاmو{ ?هلية االmتخا� وأهلية الرتXF الmتخاباq اnا 1
 2Bلد اخلامس عشر2 العدد الرابn2 اq2000والدراسا  h 2امعة مؤتة2 ا?ردنg 2135. 
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اeاه آخر ير� أmه مE إال أن هناt 2 ورI= ت�ييد الs@GيE لتخفيض سE الرتXF  1داخل اnلسني
سنة ?mه السE الTي يتواUر Uيه املرتXF على اخل�ة العملية الGاUية ) 30(ا?gدر رBU سE الرتXF إ� 

والت|ربة الال}مة ملمارسة مهامه باإل�اUة إ� أن االعتCاراq املنطقية تتطلب مE املرتXF التمتB باخل�ة 
مهامه2 باإل�اUة إ� أن االعتCاراq العملية 2 تتطلب مE العلمية الGاUية والت|ربة الال}مة ملمارسة 

  .2املرتXF سالمة النظر وDوا� الرأي وحسE التقدير لعظي= املهام امللقاة على عاتقه 
  :شرط اجلنسية / 3

أن يGون ذا gنسية gزاcرية 2 وهTا Fرط طCيعي 2 إذ أuنÃ ا?مر يتعل> حب> سياسي أال وهو ح>       
Eون مGيU XFنسية الدولة دون سواه=  الرتg املنطقي <صره على حاملي.  

ا ب�ن Uرä اجلنسية ا?Dلية وا�Yا مE خالل Fرط اجلنسية أن املشرع مل يEG متشددÅ  ويCدو      
 XFرية ح> الرتcتسيب اجلنسية اجلزاGا} ملgلية2 بل أoالس اnا qتخاباmال XF2 كما أن املشرع 3للمرت

  .ت|نس حß يGتسب ح> الرتXF مل يضF Bرطا }منيا بعد ال
مGتسيب (املالحÌ أن املشرع تعامل بنوع مE املروmة والCساطة مE خالل إgا}ته لألgاmب       

r أعتقد أن اFرتاط اجلنسية ا?Dلية مE ولو� االmتخاباq اoلية كمرتYFني إال أm) اجلنسية اجلزاcرية
طرف أحد أعضاV اnلسني الشعCيني  رcاسة الدولة مE يGون أحسE بسCب إمGاmية أن يرتأس

2 وبالتايل إمGاmية )�لس ا?مة(?ن اnلسني يعت�ان طريقان الكتسا� Dفة عضو ) الCلدي والوالcي(
بسCب وgود ماBm  )يف حالة اmتخابه رcيسا للم|لس( رcاسة الدولة مE طرف عضو �لس ا?مة

الCلدي (E ا?gدر أن يشرتط يف أعضاV اnلسني لرcيس اجلمهورية أو يف حالة الشÂور وبالتايل m[Uه م
اجلنسية اجلزاcرية ا?Dلية دون سواها لGي يقCل ترYFه= وهTا حß تتطاب> مB أحGام ) والوالcي
  وال تتصادم معهما يف حالة و<وع الفر�ية 2 4 2016مE التعديل الدستوري لسنة  87و 63املادتني 

                                                           

 .h 2174  2012عمار بو�ياف F 2ر� <اmون الCلدية 2 طCعة واحدg 2سور للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2  1
2  h 2 <ساب Bgا} 2 مرC382داوود ال. 
 .2 الساب> اإلFارة إليه 05/01املتعل> باجلنسية 2 املعدل واملتم= با?مر ر<=  270/86 مE ا?مر  13-12-11- 10-مGرر9-9: املواد  3
  . 2016مارس  207 املؤرخة يف214 املتضمE تعديل الدستور2 � ر ر<= 206/03/2016 املؤرخ يف 16/01القاmون ر<=  4
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  .املTكورة
  :وطنية أو اإلعفاء منهااخلدمة ال شرط إثبات أداء/ 4

مث }وال  ا وعضوا aماÖمنتخÅC ) الCلدي2الوالcي(Uال يتصور التYاق Fخص باnلسني الشعCيني       
باستدعاcه للخدمة الوطنية واستخالUه بعضو آخر 2 ال Fك أن هTه الطريقة وا?سلو�  الصفة عنه

 XFب على املرتgا وTلية2 لoالس اnدم استقرار اØ ه أن الVه للخدمة الوطنية أو إعفاVت أداC@ي
املتعل> باخلدمة  2014أوq  9املؤرخ يف  06- 14مE القاmون ر<=  08حيm iصت املادة  1منها 

كل مواطE مدعو لشÂل وظيفة أو منصب مسؤولية يف مؤسساq الدولة واbيئاq التابعة " 2الوطنية 
أن هTا الشرط  الu إ 2" تزاماq اخلدمة الوطنية bا أو لتويل مهمة اmتخابية Íب أن يGون متYررا مE ال

Yذا كان وا�[U 2 امشو� بعدم الد<ة  Vمل مدة أداGه مل يm? XFله الرت <d ند الnا Eأن املواط
 ه=و  EGp أن يشمله= اHرماناخلدمة الوطنية وهو sI معفى منها U 2]ن طاcفة أخر� مE املواطنني 

يف حالة ت�gيل أو الTيE مل ُتسuوu و�عيته= ولعدم <يد أمساcه= يف مراكز اخلدمة  ا?Fخاh الTيE ه=
الوطنية أو لعدم تلقيه= ?ي استدعاV للت|نيد للخدمة الوطنية بعد استدعاcه= أو الفاريE مE مراكز 

  . 3الت|نيد بعد التYا<ه= aا 
 اعتباره يرد ومل للحرية سالبة جنحة أو جناية الرتكاب fائي حبكم عليه حمكوًما يكون أال / 5

  :عمدية الغري اجلنح باستثناء

 إنهTا الشرط مF Eروط اكتسا� Dفة الناخب اليت <منا بشرحها سابقا ويف هTا املقام 
خابية mتي|ة إعادة االعتCار mسيب Uم|رد استعادة هTه الطاcفة ?هليته= االmتUقدان هTا الشرط له أ�ر 

 =b ر ع|Hا BUعفو يشمله= أو ر Vراgليه= 2 أو بعد إXFنه= الرتGp ا حسب املادةT206 وه  Eم
  .2 كما بينا سابقاÅ املتعل> باالmتخاباq 16/10القاmون العضوي ر<= 

                                                           

1 mيز يف القاgعمار بو�ياف 2 الو h 2 <ساب Bg274ون اإلداري 2 مر. 
  . 2014أوq  10املؤرخة يف  48� ر ر<=  2
 .m 22007  h 229ظام اmتخا� رcيس اجلمهورية يف اجلزاcر 2 بدون طCعة2 ديوان املطCوعاq اجلامعية 2 اجلزاcر 2 بوكرا إدريس 3
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 qتخاباmون اmان املشرع يف ظل <اU ارةFون  16/10ولإلGرطا وهو أن ال يF jد اسق>
   .لنظام العام أو اإلخالل بهلالشخص املرتGw XFوما عليه حبG= ~اcي بسCب Zديده 

ومل يEG منصوh عليه يف القواmني m12/10 2تخاباq ال<اmون اهTا الشرط و<د mص على       
 2002وإن كاmت اإلدارة على مستو� الوالياq <د استندq إليه يف اmتخاباq له االmتخابية السابقة 

العام ويف هTا الصدد Ë رUض ترXF إلبعاد الs@G مE ا?Fخاh بتهمة خطر على النظام  2007و 
2 حيi رBU عريضة 2007عضو مE <اcمة الت|مB الوطr الدpقراطي يف االmتخاباq اoلية لسنة 

�د املدعي عليه وايل والية الCليدة باعتCاره  20/10/2007لد� الÂرUة اإلدارية االستع|الية بتاريخ 
للم|الس الCلدية �مE <اcمة الت|مB  2007 رUض ترXF أحد املرتYFني لالmتخاباq اoلية لسنة

الوطr الدpقراطي رI= استيفاcه لGل الشروط القاmوmية2 كما اعت� املعr ب�ن القرار الصادر مE وايل 
الرUض هو اإلخالل  sI مسCب و�الف للقاmون2 ?ن سCب 19/10/2007والية الCليدة يف 

  .Â1اV القرار املطعون Uيه وبقCول ترYFه لCلديتهوبالتايل يطلب Dاحب الدعو� ب]ل بالنظام العام
 uوا� يف  إنg كرةTأودع م iذلك2 حبي Eت عGّني ب�ن  22/10/2007الوايل مل يسCت

التYقيقاq أ�Cتت أن املدعي ينتمي إ� عاcلة أIلCية أUرادها متورطني يف اجلماعاq اإلرهابية املسلYة2 
مس�لة التقدير هي مD Eالحياq الوايل طCقا للمادة  وأن ترYFه مm�F Eه أن خيل بالنظام العام وأن

املتعل> حبالة الطوار2ç وبالتايل Uالقرار املطعون Uيه Fرعي و<اmو{ وال يشوبه  92/44مE املرسوم  04
  . أي عيب مE عيو� املشروعية Aا Íعل طعE املدعي sI مؤسس Aا يتعني رUضه

عي على أساس اإلخالل بالنظام العام وهTا رUض ترXF املدهTا ما أد� Æ|لس الCليدة إ� 
Eمصاحل ا?م Eالواردة م qقيقاY2بعد الت .  

اليت يرأسها (تعد الل|نة ا?منية الوالcية  يودع Æقر الوالية بعد ذلكملف الرتU XF]ن  ولإلFارة
وبالتايل رUض ملف الرتXF  ) سلCية(أي <Cول ملف الرتXF أو تقارير ) إÍابية(تقارير إما ) الوايل

                                                           

املشار  لدpقراطي �د وايل والية الCليدةمA E@ل <اcمة الت|مB الوطr ا 20/10/2007الصادر عE �لس <ضاV الCليدة يف  01035/07<رار ر<=  1
   .h 2168 2011/2012 عام2 كلية اHقوقg 2امعة اجلزاcر2 املنا}عاq االmتخابية 2 أطروحة دكتوراه دولة يف القاmون البن سنوسي فاطمةإليه2 

  .2168 مرBg ساب> h 2 بE سنوسي Uاطمة 2
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 ÅاCCون مسGي يTب اإلخالل بالنظام العام(  والCل املستعملة ) بسcالوسا B½أ Eم Vراgا اإلTويعت� ه
C> ضUطرف اإلدارة لتقييد و ر Eم Xن مصطل? Vراgا اإلTابية هC� =Iر XFالرت qالنظام (ول ملفا

النظام (لفGرة  اÅ د<يق امصطلU Xضفاä وsI مفهوم ßYU 2 املشرع تعTر عليه إعطاcنا حتديدÅ ) العام
2 أما الفقه مل 1الTي يCقى واحدا مE ا?GUار الsÂ �ابتة واليت تتsÂ حبسب الزمان واملGان ) العام

w sI 2دد املعامل 2 كما  أن معظ= يuعت�v النظام العام مفهوم Iامضحال سابقه Uهو عE  هخيتلف حال
 ÅاUعل منه هدe اإلداري2  تعاريفه jCللض iاملقصود بالنظام " أن  عوابدي عمارير� ا?ستاذ حي

العام يف مفهوم القاmون اإلداري هو اoاUظة على ا?مE العام والصYة العامة والسGينة العامة واآلدا� 
العامة بطريقة و<اcية وذلك عE طري> القضاV على كل املخاطر وا?خطار مهما كان مصدرها اليت <د 

  ".Z2دد عناDر ومقوماq النظام هTه 

  :وعا من الرتشح زمانيا ومكانيا أال يكون ممن/7

       Åتخابية أب حفاظاmعلى مصدا<ية العملية اال XFالرت Eف معينة مcارسون عد املشرع طواp EيTال
أو حبG= تدخله= الوظيفي يف  =حبG= هيCته A3ارسة �Âوطاq على الناخCني إ�مهام تؤدي 

  . 4اإلFراف على االmتخاباq أو حبG= وظيفته= بالوحداq اoلية ومراUقها
و<د اعتمد املشرع على هTا النوع مE اHرمان يف القواmني االmتخابية اليت عرUتها اجلزاcر كما هو مCني 

  .يف اجلدول
  
  
  
  

                                                           

  تلمسان g 2امعة أبو بGر بلقايد201 �لة اHقوق واHرياq 2 العدد م باعتCاره <يد على حرية التعmsCصر الديE بE طيفور 2 مضمون النظام العا 1
2014  h 219. 

 .2h 2159  2004ر والتو}ي2B سطيف 2 اجلزاcر m 2اDر لCاد2 الوgيز يف القاmون اإلداري2 الطCعة الرابعة2 دار �دد للنش 2
3
 Jean Claude masclet , droit électoral, P.U.F.Paris ,1989,p99. 

 . h 239-40 1986مسعود Fيهو� 2 أسس اإلدارة اoلية وتطCيقاZا على mظام الCلدية والوالية يف اجلزاcر2 د م � 2 اجلزاcر2  4
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احملرومون يف ظل القانون 

 12/01العضوي 

يف ظل األمر احملرومون 

97/07 

احملرومون يف ظل القانون 

89/13 

احملرومون يف ظل القانون 

80/08 

 .الوالة ورؤساV الدواcر -

 qتا� العامون للوالياGال.  

أعضاV اnالس التنفيTية  -

qللواليا.  

  .القضاة -

- rالوط ãراد اجليUأ.  

- Eا?م tموظفو أسال.  

  wاسCو أموال الCلدية -

- Vوالعامون ا?منا

qلدياCلل. 

 الوالة ورؤساV الدواcر -

  .ا?مناV العامون للوالة -

أعضاV اnالس  -

qية للوالياTالتنفي.  

  .القضاة -

-  rالوط ãاجلي Vأعضا.  

-  Eا?م tالÖÖموظفو أس.  

  .wاسCو أموال الCلدية  -

 .مسئولو مصاحل الCلدية -

 الوالة ورؤساV الدواcر -

ا?مناV العامون  -

qللواليا  

أعضاV اnالس  -

  التنفيTية للوالية

  القضاة -

- rالوط ãاجلي Vأعضا  

- Eا?م tموظفو أسال  

  wاسCو أموال الCلدية -

 مسئولو مصاحل الCلدية -

- qالقسما Vأمنا 

- qاتب القسماGم Vأعضا  

  مهندسو الCلدية -

  wاسCو أموال الCلدية -

-  qمسئولو الوحدا

  اال<تصادية الCلدية

سئولو النقاباq ما بني م -

qلدياCال  

 أعوان الشرطة الCلدية -

 76نص املادة  82نص املادة  98نص املادة  81نص املادة 
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 16/10احملرومون يف ظل القانون العضوي 

  احملرمون من انتخابات اxالw الشعبية البلدية   احملرمون من انتخابات اxالw الشعبية الوالئية  

  الوايل  −
  الوايل املنتد�  −
  رcيس الداcرة  −
  ا?مني العام للوالية  −
  املفتã العام للوالية  −
  عضو اnلس التنفيTي للوالية  −
  القا�ي  −
  إUراد اجليã الوطr الشعيب  −
−  Eا?م tموظف أسال  
  أمني خزينة الوالية  −
  املرا<ب املايل للوالية  −
  ا?مني العام للCلدية  −
 ية التنفيTيةرcيس مصلYة ب]دارة الوالية وباملدير  −

 

  الوايل  −
  الوايل املنتد�  −
  رcيس الداcرة  −
  ا?مني العام للوالية  −
  املفتã العام للوالية  −
  عضو اnلس التنفيTي للوالية  −
  القا�ي  −
  أUراد اجليã الوطr الشعيب  −
−  Eا?م tموظف أسال  
  أمني خزينة الCلدية  −
  املرا<ب املايل للCلدية  −
  ا?مني العام للCلدية  −
 مستخدمو الCلدية  −

  81نص املادة   82نص املادة 

  
 uإن hخاF?مة اcة لقاCإبداؤها بالنس EGp رومني أول مالحظةoون العضوي اmيف ظل القا 

أن املشرع وسB مm Eطاق املمنوعني مE الرتXF مقارmة بالقواmني القدpة وذالك eنCا لGل  16/10
CFهة وإعطاV أك@ر مصدا<ية 2 ويف اعتقادmا يعت� منB مستخدمو الCلدية مE ولو� اnالس الCلدية أمر 

خاDة دميها sI موU> مE املشرع الن تسيs مرU> مE ح|= الCلدية dت= االستفادة مE خ�ة مستخ
  .رؤوساV املصاحل

بل مرتjC بالزمان واملGان إليه أن حرمان هTه الفئاq ليس مطلقا  sI أن ما Íب اإلFارة
Uهؤالw Vرومون مE الرتXF مادامو يف وظاcفه= وخالل السنة اليت تلي Øليه= عE تلك الوظاcف 
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وظاcفه= أو سC> أن مارسوا Uيها هTه لTلك ه= wرومون مE الرتXF يف الدواcر اليت pارسون Uيها 
  . الوظاcف

  الشروط الشكلية : ثانيا 

  : وتتم@ل هTه الشروط Uيما يلي      
  :الرتشح يف قائمة واحدة ويف دائرة انتخابية واحدة / 1

 ال EGp ?ي Fخص أن يGون مرYFاÅ '' مE <اmون االmتخاباq على  76حيm iصت املادة       
Uضال عE العقوباq املنصوh عليها يف املادة . ة اmتخابيةيف أك@ر مE <اcمة أو يف أك@ر مE داcر 

  .<واc= الرتFيYاq املعنيةمE هTا القاmون العضوي 2 ترUض بقوة القاmون  202
يعr أن املرتXF مس|ل يف أك@ر  ولو بشGل احتياطي إن الرتXF يف أك@ر مE <اcمة واحدة

 2 وبالتايل U]ن املرتXF املعr سل= و�يقتني إداريتني تتم@الن يف Fهادة التس|يل أوالÅ  مE <اcمة اmتخابية
والنتي|ة أmه ال <Cول مللف املرتXF املعr كما أmه يGون حتت طاcلة العقوبة 2 مث بطا<ة الناخب �اmيا 

املتعل> باالmتخاباq واليت gاqV   16/10ر<=  مE القاmون العضوي 202املنصوh عليها يف املادة 
 4000 اربعة االفسنواq وبÂرامة مE  3أFهر إ� �ال×  3مE �ال�ة باCHس  يعا<ب" :كاآليت 
<ام برتFيm Xفسه يف أك@ر مE <اcمة أو يف أك@ر مE داcرة اmتخابية  مEكل  ...د� 40.000د� إ� 
  ."واحد يف ا<رتاع

ة أو املصاهرة سواء بالقراب من شخصني من أسرة واحدةكثر عدم الرتشح يف قائمة واحدة أل/ 2

  :من الدرجة الثانية

) 2(اFرتط القاmون عدم إمGاmية احتواm Vفس القاcمة االmتخابية على أك@ر مE مرتYFني ا�نني       
مE احتمال  هينتميان إ� أسرة واحدة سواV بالقرابة أو املصاهرة مE الدرgة ال@اmية هTا النص له ما ي�ر 

راZ= �د املصلYة العامة وتوgيه <را و رو� القرابة على أعمال اnلس اoلي 2سيطرة الرو� العاcلية أ
ولEG رI= ذلك m[Uه EGp أن تفر} االmتخاباq أك@ر مE ا�نني يف اnلس الواحد مE عاcلة  اoلية

2 كما أmه EGp تلفة<واc= اmتخابية � وهTا يف حالة وgود عال<ة <رابة بني UاcزيE ينتميان إ� 2واحدة
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وmاCcه مE عاcلة واحدة وهو Uراغ <اmو{ كsC ) الCلدي 2 الوالcي (أن يGون رcيسي اnلسني الشعCيني 
سواV يف <اmون  حتمالاالو<U Bيه املشرع اجلزاcري2 حيi ال يوgد mص EGp أن pنB و<وع هTا 

 qتخاباmلدية أاالCون الmون أو <اm1الواليةو <ا.  
  : الجيوز الرتشح إال ضمن قائمة انتخابية  /3

املشرع اجلزاcري mظام االmتخا� بالقاcمة الmتخا� أعضاV اnالس اoلية وهTا ما gاV يف  عتمدا      
قة اال<رتاع النسيب سنواq بطري) 5(ينتخب اnلس الشعيب الCلدي ملدة  ''املطة ا?و�  m65ص املادة 

وبناV على ذلك ال EGp للمرتXF إال أن يGون �مE <اcمة اmتخابية والقاcمة  ''على القاcمة 
 إحد�لك حسب وذحز� أو عدة أحزا� سياسية تزكى Dراحة مE طرف  أنÍب االmتخابية 

  : الصيغ التالية 
 أربعة مE أك@ر على ا?خsةالسياسية اليت حتصلت خالل االmتخاباq اoلية  ا?حزا�مE طرف  أما
 .Uيها املرتXF االmتخابية الداcرة يف عنها املع� ا?Dواq مE املاcة يف
 الشعCية اnالس يف ا?<ل على منتخCني عشرة على تتوUر اليت السياسية ا?حزا� طرف مE وإما -

  .املعنية للوالية اoلية
 أو أعاله2 املTكوريE الشرطني أحد على يتوUر ال سياسي حز� رعاية حتت <اcمة تقدæ حالة يف-

 <اcمة بعنوان <اcمة تقدæ حالة يف أو االmتخابا2q يف مرة ?ول يشارt سياسي حز� رعاية حتت
 خيص Uيما املعنية2 االmتخابية الداcرة mاخيب مE تو<يعا خبمسني ا?<ل على يدعمها أن عليه Íب حرة2
  .ÂFله مطلو� مقعد كل

 االو� وال@اmية مm Eص املادة املTكورة اعالهالفقرتني إن أول مالحظة EGp إبداؤها مE خالل 
ا ح> الظهور �ددا وتطوير رتb tالفتية ومل تباإلعدام السياسي على هTه ا?حزا�  تحGم أ~ا

تو<يB مm Eاخيب الداcرة االmتخابية Fرط مCالغ  250 كما أن اFرتاطه أن تدع= القواc= اHرة بm Öفسها

                                                           

 واملالية2 كلية اHقوق2 بE عGنون اجلزاcرماgستs يف اإلدارة  عCية اoلية يف اجلزاcر 2 مTكرةاالmتخايب للم|الس الشعيسي توملوq 2 النظام 1
2001/2002h 287-88. 
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عضو لE تقل عE  13و<يعاq املطلوبة nلس بلدي يتGون مU Eيه وDعب املنال 2 حيi أن عدد الت
450   qوD.  

أن تGون  حرة <اcمةلقCول ترXF املتعل> باالmتخاباq اFرتط  12/01وبالرgوع ا� القاmون 
 Bتخابية 2كما % 5مدعمة بتو<يmرة االcاخيب الداm Eد  إنعلى ا?<ل مHبعدد  ا?دىناملشرع حدد ا

 g72اV يف mص املادة ما mاخب  هTا حسب ) 1000(mÖاخCا واHد ا?<صى ب) Ö)150التو<يعاq ب
املتعل> باالmتخاباq وهي النسب اليت   12/01ر<=  مE الفقرة ا?و� وال@اmية مE القاmون العضوي

املتعل> باالmتخاباq  89/13القاmون  إ�ما بالرgوع أ2  1997كان منصوh عليها يف <اmون 
مm Eاخيب الداcرة %  10 بÖ دu دvّ التو<يعاq حُ  مBW E عدد ا?حرارملرتYFني Uن|د أmه اFرتط على ا

 qعلى أال يقل عدد التو<يعا E50ع  Eوال يزيد ع Bمنه 66حسب املادة ( 500تو<ي( .  
Fرتاط يف إ 12/01ظل القاmون  ما mالحظه مE خالل هTه النسCة هو عدم تشدد املشرع يف

سهلة اHصول عليها   %  5لالmتخاباq اoلية 2 حيi تCقى mسCة تو<يعاm qاخيب الداcرة بالنسCة 
مقارmة بالقاmون  97/07أو ا?مر  12/01كما أن املشرع خفض هTه النسCة سواV يف القاmون ر<= 

 .%10اليت كاmت  89/13
وسيلة لتفادي ماهي إالu  )للمرتYFني ا?حرار(وال ب�س أن mشs أن اFرتاط  هTه النسب 

  .1على هيCة االmتخا� لواهية والفلGلورية حفاظاÅ الرتFيYاq ا

  :شرط التقيد بالنسب املخصصة للنساء يف قوائم الرتشيحات/ 4
اليت تؤكد على �رورية تقييد  2008مGرر مE التعديل الدستوري لسنة  31بناÅV على املادة       

Dدر القاmون العضوي ر<= 2 مشاركة املرأة يف اnاالq السياسية وبالتYديد يف اnالس املنتخCة 
  اoدد لGيفياq توسيB خصوh مت@يل املرأة يف اnالس  12/01/2012ؤرخ يف 2ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ امل 2 12/03

  
                                                           

1 Jean Paul JACQUE, droit constitutionnel et institutions politiques,3e ed , paris , les éditions 
Dalloz, 1998, p150 

  . 206/03/2012 املؤرخة يف  12� ر ر<=  2
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  ) الGوتا(وهو ما عرف بنظام 12املنتخCة 
- Quota  )وتاGال ( Ìل تلفD?ة العربية وهي كلمة التينية اÂود له يف اللgال و Xمصطل

  . Quoto =بالفرmسية   Quota= باإل½ليزية 
واليت تعr اHصة أو النصيب وعليه U]ن mظام الGوتا النساcية Æدلوله السياسي يعØ rصيص حصة أو 

س املنتخCة أي هو حصة mساcية wددة mصيب أو mسCة أو عدد مE املقاعد مE اbيئاq أو اnال
  . 2مسCقا البد مÂF Eلها على ا?<ل 

½ده <د حدد يف املادة ال@اmية اHصص املTكور آmفا  12/03وبالرgوع إ� القاmون العضوي ر<= 
  :اخلاDة بالنسCة لGل mوع مE االmتخاباq وبالنسCة لالmتخاباq اoلية gاV التYديد كاآليت 

1  wالxالشعبية الوالئية ا:  

  .مقعدا 47و 43و 39و 35كYد أدىن عندما يGون عدد املقاعد %  30 :احلالة األوىل
ا  �35لس Fعيب والcي ذو - Å10= مقعدVساm.  
ا  �39لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 12= مقعد.  
ا  �43لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 13= مقعد.  
ا  �47لس Fعيب والcي ذو - Åة امرأ 14= مقعد.  

  .مقعدا 55إ�  51كYد أدىن عندما يGون عدد املقاعد   % 35 :احلالة الثانية

                                                           

مE الدستور اليت تضمE املساواة يف اHصول على الوظاcف واملناDب  51مل يشر يف ت�sFاته إ� املادة  12/03واملالحÌ أن القاmون العضوي ر<=  1
2 القاmون رمضاين فاطمة الزهراءد مE املعلوماq را2Bg جلميB املواطنني دون أي Fروط أخر� sI تلك اoددة بواسطة القاmون Ö ملزي... داخل الدولة

 g 2امعة أبو بGر بلقايد 22014 1د2 العديد املمارسة السياسية يف اجلزاcر2 �لة اHقوق واHريا2q خطوة óو اإلDال� أم تقي12/03العضوي 
 h 2183تلمسان.  

أّن اnلس الدستوري أبد� رأيه حول القاmون النص الدستوري بالرI= مE و صطدم وما EGp مالحظته أّن هTا النص <د ال dق> GUرة املساواة Æا ي -
<اmون عضوي dدد كيفية توسيB حظوظ املرأة يف :  ومد� مالcمته مB الدستور و<ام ب]عادة DياIة العنوان على النYو اآليت  03- 12العضوي ر<= 

مطابقة  مE القاmون العضوي sI 08ما اعت� املادة كاعاة التYفÌ املشار2  للدستور Fريطة مر  اnالس املنتخCة واعت� اnلس أن املواد ا?خsة مواUقة
2 اHماية الدستورية للYقوق غامن حلسن2 ملزيد مE املعلوماq راg2012  Bgاmفي  15الصادرة بتاريخ  202 � ر ر<= للدستور Uهي <ابلة للفصل

 . F2012-2013  h 279 -80هادة املاgستs 2 كلية اHقوق بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 السياسية للمرأة يف اجلزاcر 2 مTكرة لنيل 
 .h72 22012 ديسم�  13معارف 2 العدد  تيسمCان رمضان2 تر<ية مت@يل املرأة يف اnالس املنتخCة يف اجلزاcر إGFالياq <اmوmية ودpقراطية 2 �لة 2
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ا  �51لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة 15= مقعد.  
ا  �55لس Fعيب والcي ذو - Åامرأة  19= مقعد.  

  :اxالw الشعبية البلدية 

دياq اليت يزيد عدد كYد أدىن يف اnالس الشعCية الCلدية املوgودة Æقراq الدواcر والCل  % 30 
  .mسمة ) 20000(سGا~ا عE عشريE ألف 

ا  �13لس Fعيب بلدي ذو  - Å4= مقعد  Vساm.  
ا  �15لس Fعيب بلدي ذو  - Å4= مقعد  Vساm.  
ا  �19لس Fعيب بلدي ذو  - Å7= مقعدVساm.  
ا  �33لس Fعيب بلدي ذو  - Å10= مقعد  Vساm.  
ا  �43لس Fعيب بلدي ذو  - Åامرأة  13= مقعد. 
  . �1مE املرتYFني الداcمني للقاcمة Gون ترتيب النساV املرYFاq مEوÍب أن ي -
  ) :احرتام اآلجال(شرط التصريح بالرتشح / 5

يعت� إيداع القاcمة اليت تتوUر Uيها الشروط املطلوبة <اmوmا لد� الوالية تصرdا بالرتXF 2 ويقدم هTا 
  :يتضمE هTا التصريD Xراحة على أنوريE يف القاcمة وÍب التصريX اجلماعي أحد املرتYFني املTك

االس= واللقب أو الGنية أن وgدq 2 اجلنس 2 تاريخ ومGان امليالد 2 املهنة والعنوان الشخصي  -
cمة الداcالعلمية 2 ترتيب كل واحد منه= يف <ا qسةواملؤهالUتخابية املعنية باملناmز� رة االH2 تسمية ا

Cاملقدمة حتت رعاية حز� سياسية للقو أو ا?حزا� بالنس =cني اYFة للمرتCمة بالنسc2 عنوان القا
  . 2ا?حرار 

                                                           

1  - Cالس الشعnا Vني ?عضاYFلدية 2 ليوم اخلميس دليل املرتCية لو}ارة الداخلية  29/11/2012ية الmوmاملديرية العامة والشؤون القا E2 الصادر ع
  .واجلماعاq اoلية 

2 مE 200يف <واc= الرتFيYاq يف اnالس املنتخCة 2 خصوDا بعد ما mصت املادة ) كوتا(وباملقابل m[Uنا mنادي بضرورة حتديد mسب للشCا�  -  
2 املتضمE تعديل الدستور2 على إحدا× �لس أعلى للشCا�2 وهو هيئة استشارية تو�B لد� رcيس اجلمهورية2 يض= اnلس A@لني  16/01القاmون 

 .   عE الشCا� وA@لني عE اGHومة وعE املؤسساq اGHومية املGلفة بشؤون الشCا�
 .باq 2 الساب> اإلFارة إليه 2 املتعل> باالmتخا 216/10 مE القاmون العضوي ر<=  72املادة  2
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باإل�اUة إ� و�يقة التصريÍ Xب تقدæ ملف ترXF مW EيB املرتYFني سواV أكاmوا أساسيني أو  -
Eون امللف مGمستخلفني حتت رعاية حز� سياسي أو أحرار 2 يت:  

  .مستخر� Fهادة ميالد -
  .مYD Eيفة السواب> العدلية Dادرة منT �ال�ة أFهر  3مستخر� ر<=  -
  .Fهادة اجلنسية اجلزاcرية  -
  .Fهادة اإل<امة  -
  . mسخة طC> ا?Dل مE بطا<ة التعريف الوطنية أو أي و�يقة ت@Cت اbوية -
  .mسخة طC> ا?Dل مE بطا<ة الناخب أو Fهادة التس|يل يف القاcمة االmتخابية -
  .أداV اخلدمة الوطنية واإلعفاV منهاFهادة  -
- Hبا hامج اخلاmال� Eسخة مmتخابيةmملة اال.  
  .مشسيان واحدة منهما يف GFلها ا?Dلي إلعادة استخراgها)D)2ورتان  -
  ويسل= املصر� 1) مديرية التنظي= والشؤون العامة(لوالية ملفاq الرتXF على مستو� ا يت= إيداع -

يوما مE تاريخ  60اإليداع وÍب تقدæ التصرdاq بالرتFيYاC> qل  Cني تاريخ وتو<يتيوDل 
 .اال<رتاع

  الرقابة على ملفات الرتشح : ثالثا           

2 الTي يقوم بتشGيل 2الوايل  إ�أسندq مهمة دراسة ملفاq الرتXF لالmتخاباq اoلية       
بفYص  انتGلفاnلس الوالcي اللتان  باmتخا�اnلس الCلدي وال@اmية  ا?و� خاDة باmتخا� تنيخلي

cلس الشعيب الوالnلدي واCلس الشعيب الnة باDاخلا qاYيFيه=2 اليت يشرتط يمشروعية الرتU  أن
 Eوا مmوGيqاإلطارا   sUتو Bم Vل كل ا?كفاcيستيةالوساgاللو  uهvامuهuعلى أكمل  =الال}مة ملمارسة م

                                                           

 .دليل املرتYFني الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية 2 مرBg ساب>  1
Íب أن تت= دراسة ملفاq ترXF االmتخاباq يف ظل االحرتام " على  16/10الفقرة ال@اmية2 مE القاmون العضوي ر<=  164حيm iصت املادة 2

 " q القابلية لالmتخا�الصارم ?حGام هTا القاmون العضوي السيما تلك املتعلقة بالو�اc> املGوmة للملفاq واملطلوبة <اmوmيا احرتام ا?حGام املتعلقة حباال
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مر<مني ومو<عني مE طرف الوايل يت= Uيها تس|يل WيB س|لني  =وgه كما يو�B حتت تصرUه
  .املعلوماq املتصلة بتسيs العملية االmتخابية 

       vهvتuيvسُؤولuالوايل وحتت م hاختصا Eم XFص مشروعية الرتYU hة خبصوTاملتخ qون القراراGت
أيام لدراسة واØاذ ) 10(عشرة لة مه اإلدارة دة يف القاmون االmتخايب اليت متنXمB مراعاة اآلgال اoد
hا اخلصوTa اZتاريخ إيداع2 1<رارا Eم ÅVوذلك ابتدا  XFملف الرت.  

أيام مE ) 3(<ابال للطعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا خالل �ال�ة  يGون <رار الرUض      
Yت يومني Uقj 2 وهو <د من 97/07مE ا?مر  3الفقرة  86تاريخ تCليغ القرار بينما ½د املادة 

  .2دليل على إعطاU VرDة أطول للمعنيني <صد متGينه= مE رBU دعو� أمام اGoمة اإلدارية
أيام مE تاريخ رUض )  5(ة املختصة إ<ليميا يف الطعE خالل Ýس احملكمة اإلداريةتفصل 

 Eدو ?ول وهلة أن املشرع  الطعCو<د ي Eال الطعGFأ Eل مGF ابل ?ي> sI مةGoا =Gون حGوي
أيام مE تCليغ القرار إن هTا ا?gل يتناىف مB ما هو مقرر  3اجلزاcري يفرä رBU دعو� إللÂاV خالل 

ضاcي أFهر للطعE الق 4مE <اmون اإلgراVاq املدmية واإلدارية 2 واليت حددq مدة  829يف املادة 
  .�د القراراq اإلدارية

هTا اخلرو� على القواعد العامة له ما ي�ره وله أسCابه املو�وعية Uال يعقل تطCي> ا?gل  sI أنّ       
أFهر وا?مر يتعل> باmتخاباw qلية  )4(العام اoدد يف <اmون اإلgراVاq املدmية واإلدارية أال وهو

م الرcاسي املتضمE إستدعاV هيئة الناخCني وينÂCي أن تGون يف حدد رcيس اجلمهورية تارخيها يف املرسو 
  ددة Æا ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖدولة2مث إن هناt محلة اmتخابية UرتZا ÖÖÖÖwل أgزاV ومناط> إ<لي= الÖÖÖÖد على مستو� كÖÖÖÖيوم واح

  
                                                           

أيام كاملة )  10(يCلغ هTا القرار حتت طاcلة الCطالن خالل عشرة '' على  16/10عضوي ر<= ال@اmية مE القاmون الالفقرة  78حيm iصت املادة  1
XFبالرت Xتاريخ إيداع التصري Eم Vابتدا "  

  2 وكان أUضل لو<jC� B النصواسطة wضر <ضاcي أو بوسيلة أخر�sI أن النص املTكور مل dدد بد<ة وو�و� GFل التCليغ إما إذا يت= بال�يد آو ب 2
2 السيما وان عدد اoضريE القضاcيني يف كل الوالياq <د يد �ابj عمومي هو اoضر القضاcيمنعا ?ي تعسف مE هTا اجلاmب بفرä التCليغ على 

 نا}عاq اإلدارية2 املرBg يف املعمار بوضياف2 ملزيد مE املعلوماq راBg - وسيلة ا}داد يف اآلوmة ا?خsة Æا EGp اجلهاq اإلدارية مE الل|وTb Vه ال
 .h 2260  22013 الطCعة ا?و� 2 دار اجلسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر2  )القس= ال@ا{(
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  .1يفرä الCت يف مصs الدعوة االmتخابية املتعلقة بالرتXF يف أgال <صsة 
  حقوق والتزامات املرتشح : املطلب الثاين           

وهTا  2ليه �موعة مE االلتزاماUqرä عمنX املشرع اجلزاcري �موعة مE اHقوق للمرتXF كما       
  .ما سنتطرق إليه مE خالل هTا املطلب 

 احلقوق : أوال           

       qاgواإليديولو qهاgون على تعت� حقوق مشرتكة وعامة بني �تلف التوmالسياسية وأ<ر القا
 .أ�ناV استعماbا ) املرتYFني(وgو� املساواة بني املتناUسني 

  :احلق يف التجمعات و املهرجانات االنتخابية  -/1

اإلgراVاq اليت Øضb Bا االgتماعاq نفس الطرق و لت|معاq واملهرgاmاq االmتخابية لØضB ا      
 179املادة  حسب والتظاهراq العمومية <اmون االgتماعاqواملظاهراq العمومية يف إطار أحGام 

  .16/10ي املتعل> بنظام االmتخاباq ر<= مE القاmون العضو 
املتعل> باالgتماعاq واملظاهراq  1989-12- 31املؤرخ يف  28-89واملالحÌ أن القاmون       

املتعل> باالgتماعاq  1991-12-02املؤرخ يف  19-91العمومية املعدل واملتم= بالقاmون 
 qتماع العمومي واملظاهراgعرف االU العمومية qتماع العمومي واملظاهراgرق بني االU ه : <دmب�

ينظ= خار� طري> العمومي يف مGان مÂل> يسهل لعموم الناس  بينه=eمB مؤ<ت ?Fخاh متف> 
  .التYاق به <صد تCادل ا?GUار أو الدUاع عE مصاحل مشرتكة 

eمعاq أFخاh وبصورة عامة   املظاهراq العمومية ب�~ا مواكب واستعرا�اq أوبينما اعت�
 BيW ري على الطري> العموميe اليت qالتظاهرا.  

 Åون كالmالقا Bولقد أخض  Xالتصري qاVراgالعمومية إل qالعمومية واملظاهرا qتماعاgاال Eم
  .املسC> الTي خيتلف يف كلتا اHالتني بسCب اختالف طCيعة كل منهما 

                                                           

1  h 2 <ساب Bgاإلدارية 2 مر qيف املنا}عا Bg261-260عمار بو�ياف 2 املر . 
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أن املالحظة أن اH> يف الت|معاq واملهرgاmاq ال يتميز بالليوmة اليت تتماFى وتنس|= مB  إالّ       
اية السياسية Uتتدخل اإلدارة لتت|او} اHياد املفرتä به االmدUاع واHماس الTي يصYب عادة الدع

 qتماعاgه االTأن ه iال حيnا اTدا يف هg رية اإلدارة واسعةYU فاظ على النظام العامHحب|ة ا
<Cلرتخيص مس BضØ1  اعوذلكCالتالية  ب]ت qاخلطوا:  

2 مGان ماع العموميوهي اbدف مE االgت 04التصريW Xلة مE الCياmاq حددZا املادة dمل 
اbيئة املقضية به عند  2 عدد ا?Fخاh املقرر حضوره= 2ليوم وساعة الTي عقد Uيها2 مدتهإgراcه 2 ا
Vاال<تضا Xا التصريTه B>يه= اإل<امة يف الوالية اليت يعقد يف  �ال×2 على أن يوU يشرتط hخاFأ

  .الوطنية و املدmية  ه=إ<ليمها االgتماعي باإل�اUة إ� �رورة متتعه= حبقو<
  .2ويت= بتصريX االgتماع �ال�ة أيام كاملة على ا?<ل <Cل تاريخ اmعقاده 

  .يل بالنسCة للCلدياq مقر الوالية االو  -
  .يل بالنسCة للCلدياq والية اجلزاcر العاDمة االو  -
  .يل أو مE يفو�ه بالنسCة للCلدياq ا?خر� االو  -

يTكر Uيه أمساV املنظمني وألقاa= وعناوينه= وكTلك ر<= بطا<ة التعريف  تسل= الوالية وDل
 hخاF?تماع وعدد اgاال Eدف مbة إ� اUهة 2 باإل�اg Eه مmاGل ومDالوطنية وتاريخ تسلي= الو

على أن يستظهر  يعقد Uيها ومدته مg Eهة أخر� املرتقب حضوره= Uيه ومGاmة وتاريخ و ساعة اليت
لوDل للسلطة عندما تطلب منه= ذلك وب]تCاع هTه اإلgراVاU q]ن <درة السلطة املنظمون هTا ا

يشGل عاcقا أمام اHملة  الشيV الTي <د التنفيTية ها اإلدارية على رUض ترخيص bا Æوgب سلطت
االmتخابية أو منفTا للتمييز بني �تلف املرتYFني ÆنX الرتخيص للCعض ومنعه للCعض اآلخر ?سCا� 

  .ا باملساس بالنظام العام وا?مE مE السهل ت�يرهخفية 

                                                           

نشر للملعية  النظام االmتخايب اجلزاcري2 الطCعة ا?و�2 دار ا?عCد املؤمE عCد الوها� 2 النظام االmتخايب يف اجلزاcر مقاربة حول املشاركة السياسية يف 1
  . h 2147  2011والتو}يB 2 اجلزاcر2 

  .املتعل> باالgتماعاq واملظاهراq 2 الساب> اإلFارة إليه  19-91مE القاmون  05املادة   2
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تو}يB املناsF واملراسالq االmتخابية دون أن dدد 1 29-12أبا� املرسوم التنفيTي ر<= ولقد       
التفاDيل املتعلقة aا سواV مE حيi ح|مها GF 2لها أو wتواها أو حß اآلgال الواgب احرتامها 
ÆناسCة إرساbا إ� الناخCني على خالف ما هو وارد يف القاmون الفرmسي الTي يضمE وDول هTه 

 La commissionهمة إرساbا إ� جلنة خاDة تسمى بل|نة الدعاية املراسالq إ� الناخCني ب]سناد م

de la propagande   qواملراسال sFة إ� ذلك ر<ابة مد� مطابقة تلك املناUاليت تتو� باإل�ا
 .2للمواDفاq اليت حددها القاmون االmتخايب

  :متويل نفقات احلملة احلق يف  -/2

العضوي املتعل> باالmتخاباq ½د أ~ا حددq مصادر متويل مE القاmون  203بالرgوع للمادة       
 Eتملة مw ا مساعدةsوأخ XFسامهة ا?حزا� السياسية 2 مداخيل املرتÆ تخابية وذلكmملة االHا

إذا كان املشرع <د حدد  اoدد لنفقاq اHملة االmتخابية و<د اFرتط املشرع عدم eاو} السقف الدولة
m[Uه أIفل ذلك بالنسCة  4والتشريعية  m3تخابية يف االmتخاباq الرcاسية سقف mفقاq اHملة اال

بالرI= مE أن النفقاq االmتخابية تGتسي أمهية خاDة <د تGون أك@ر خطورة يف . لالmتخاباq اoلية 
 الفراغ القاmو{ ال يقيد املرتYFني لالmتخاباq اoلية يف الل|وV إ� مصادر متويل خاDةUهTا املستو� 

مقابل التواطؤ يف حالة الفو} يف االmتخاباq ب]عطاVه امتيا}اq خاDة لتلCية حاgياq الCلدية أو 
للمتعاملني اال<تصادية واملقاولني الTيE يضعون ك@s مE ) عقود التوريد و Dفقاq ا?ÂFال(الوالية 

  .5ا?موال يف يد املرتXF أو اHز� خالل اHملة االmتخابية الوالcية أو الCلدية
  
  

                                                           

� ر ر<=  U2012يفري  06املؤرخ يف   1 2 qياYFهار الرتFإ qيفياGدد لoيفري  15املؤرخة يف  208 اU2012 .  
  149املؤمE عCدالوها� 2 مرBg ساب> h 2  عCد  2
  .الساب> اإلFارة إليه  22 املتعل> باالmتخا� 16/10مE القاmون العضوي ر<=  192املادة   3
  .2 املTكور أعاله  16/10مE القاmون العضوي ر<=  194املادة   4
5   h 2<ساب Bgد الوها� 2مرCع Eد املؤمC158ع .  
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  :الوسائل السمعية والبصرية  يف عايةحق الد -/3

 g20121اmفي  12املؤرخ يف املتعل> باإلعالم  05-12 ر<= بالرgوع للقاmون العضوي      
mاملادة ال@ا Eيف إحسب الفقرة التاسعة م <Hا E2عالم كامل ومو�وعيية اليت تعطي املواط  sتسخ Ë
عاية االmتخابية بÂية متGني الناخب مE تشGيل <ناعاq متEG مE الوساcل السمعية الCصرية لÂرä الد

وإتاحة الفرDة للمرتXF ليقوم بالت��s على إرادة 2 االختيار أ�ناA Vارسة حقه يف التصويت مg Eهة 
gهة أالناخب لتوg Eه مHخر�يهها إ� التصويت لصا .  

) 191(على Iرار املادة  16/10مE القاmون العضوي ) 178(ويف هTا الصدد كرست املادة       
Eون  مmون  126واملادة  07-97ا?مر و  12/10القاmالقا Eل  13-89مcح> استعمال وسا

 Eني اليت تعت� مYFتخابية وأ<رن <اعدة املساواة بني املرتmملة االHصرية خالل اCاإلعالم السمعية وال
كو~ا مE أ<و� وأخطر الوساcل الدعاcية ر إ�  العملية االmتخابية بالنظ ةمسالالضماmاq اجلوهرية ل

 qتخاباmة لالCا بالنسTني بالتساوي وهYFإعالمية للمرت qرتاU صيصØ =يت iعلى اإلطالق حي
 EيTني الYFعا لعدد املرتCصص املمنوحة تHا اbون خالGالتشريعية اليت ت qتخاباmاسية دون االcالر

حزا� <د يGون bا تواgد أك� يف بعض يرYFه= كل حز� أو �موعة أحزا� ذلك أن بعض ا?
الدواcر االmتخابية مقارmة ب�حزا� أخر� Aا يعطي أUضلية لتلك اليت تتمتB حبضور واسB يف الساحة 

االmتخاباq اoلية أما الدعاية يف 2 2السياسية وهو ما gعل حصص بعض ا?حزا� أك@ر مsI Eها 
 �لس والcي �48لس بلدي و  U1541سة على للعدد الضخ= للقواc= االmتخابية املتناوmظرا 

عالمية يف اجلزاcر Aا يؤ�ر سلCا على اإل املؤسسةسCب �عف ب وبالتايل Dعوبة �Cطها مg Eهة 
لGل املرتYFني وأن هTه الدعاية االmتخابية IالCا توكل لألحزا� السياسية  �jC موا<يت دعاية

  . 3عوä املرتYFني

                                                           

  2012- 01-15املؤرخة يف  2� ر ر<=  1
2  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg140 .  
الTي dدد Fروط إmتا� بر�ة وبi املؤسساq العمومية للتلفزيون واإلذاعة Hصص  1997سCتم�  23املؤرخ يف  351-97املرسوم التنفيTي  3

  . 1997سCتم�  24الصادرة بتاريخ  262 � ر ر<=  1997اكتوبر  23باHملة االmتخابية ليوم  التعsC املCاFر اخلاDة
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  :  )الرتشيحات ( الالصقات عليق وإشهار تاحلق يف  -/4

اoدد لGيفياq إFهار  16/10ي و مE القاmون العض 177الفقرة ا?خsة مE املادة  أحالت      
qاYيFا ويتعل> ا?مر   2الرتbهار ا?خر� اليت مل يتناوFاإل qعلى تنظي= مس�لة تعديد طرق وكيفيا

  :و�عها وعدد ا?ماكE اخلاDة aا ب]Fهار الرتFيYاq وتعلي> امللصقاq والالUتاq وUرتة 
  :فرتة تعليق الالصقات  - /أ

اoدد لGيفياq إFهار الرتFيYاq  29-12مE املرسوم التنفيTي ر<=  03بالرgوع مE املادة       
 <Cل تاريخ اال<رتاع إ� Iايةيوم  U25]ن عملية التعلي> تCدأ مB اmطالق اHملة االmتخابية 2 أي <Cل 

أيام سابقة على يوم اال<رتاع ويGون التعلي> ~ارا CÆادرة املرتYFني مE الساعة السابعة  )3( �ال�ة
شر إ� اللÂة مل ي املرسوم التنفيTي املTكور أعاله CDاحا حß الساعة ال@امنة مساV لإلFارة U]ن

qواملعلقا qرير امللصقاYاملستعملة لت.  
  :تقسيم األماكن  -/ب

يف Iضون مثاmية أيام اليت تسC> تاريخ اUتتا� اHملة االmتخابية بتعيني  تقوم مصاحل الCلدية      
 ÅVبنا XFل مرتGاملخصصة ل B>واملوا Eة  اا?ماكC>ية ملراcطرف الل|نة الوال Eدد مoا Bعلى تو}ي

 Bم qتخاباmام املادة الاالGفس املرسوم  06تقيد ب�حm Eصاف واملساواة مmاليت تستلزم اإل.   
فل مس�لة اoدد كيفية إFهار الرتFيYاq أٌ< 29-12ولإلFارة U]ن املرسوم التنفيTي ر<=       

) mظرا الختالف طCيعة الريف عE املدينة(استعمال النوادي للوسj الريفي ويستعمل النوادي العمومية 
سا على أن يتYمل املرتYFون 16Hسا و الرابعة مسا09H VوهTا ما بني الساعة التاسعة CDاحا 

مE  109و  09املسؤولية املرتتCة عE النداV اإلFهاري الTي تنظمه النوادي العمومية حسب املادتني 
  . Y1اq يرتFاملتعل> بGيفية إFهار ال 1997/03/17املؤرخ يف  72/97املرسوم التنفيTي ر<= 

  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bg2 مر q73عيسى توملو .  



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
32 

  :إقامة االحتفاالت والوالئم احلق يف  -/5

       qفالHطري> إ<امة ا Eني عCالناخ qواDون كسب أYFاول املرd اليت يسودها الود =cوالوال
واالmس|ام والتفاه= أيE يقوم املرYFون على هامã االحتفاالq على منا<شة املشGالq والتعريف 

كTلك يتواDل املرسخون وgها   2ب�ا�ه= االmتخابية ويG@ر استخدام هTا ا?سلو� يف دول اخلليج
 qلساg معه= يف Vع� �تلف املناط> والقر� واللقا =b{إ� منا qطري> الزيارا Eني عCالناخ Bه مgلو
عاcلية إلطالعه= على برا�ه= االmتخابية وإ<ناعه= aا وهنا تلعب املرأة دورها على اnالس النساcية 

  m1تخابية والتصويت لصاحل برmامج معني يف حشدهE وإ<ناعهE للمشاركة يف العملية اال
  ) :التحقيقات(استطالعات الرأي احلق يف  -/6

كل   الناخCني لتCيان وYUص مد� FعCيةويGون ذلك عE طري> تس|يل mوايا املصوتني لد�       
 Aا يؤ�ر على الرأي العام عند إطالعه على هTا التYقي> بعد 2 عرUة حظوظه يف الفو}ممرتXF وبالتايل 

استعماbا باملساواة بني  pسmشره وهنا تGمE أمهية هTه التقنية يف اHقل االmتخايب ?~ا <د 
  .املرتYFني 
 2يف �ال <اmون اإلعالم  ملس�لة كوسيلة إعالمية تCعية ت�طs هTه اا لال ½د أ�رEU Å أمهيتها وبالرI= م

pنB " اليت تنص  181أما بالرgوع إ� <اmون االmتخاباq ½د أن املشرع mظ= هTه املس�لة يف املادة 
mوايا الناخCني يف التصويت و<ياس FعCية املرتYFني <Cل ا�نتني  عmشر وبi س� اآلراV واستطال

  ."أيام بالنسCة لل|الية املقيمة باخلار� 2 مE تاريخ اال<رتاع) 5(ساعة و Ýسة ) 72(وسCعني 
 01- 12 ر<= <Cل Dدور القاmون العضوي و½د أن املشرع اجلزاcري مل ينظ= هTه الوسيلة      

<د يعود سCب ذلك إ� عدم روا� استعماbا مg Eهة وعدم تعود املتضمm Eظام االmتخاباq و 
وgود الفعلي bا الTي يتميز بالCداcية والCعد عE الهTا ال ينفي   أنّ اجلمهور عليها مg Eهة �اmية إّال 

اليت mصت على منB ) 194(القواعد العلمية وهTا ما ي�ر التفاتة املشرع إليها مE خالل املادة 
                                                           

م وق والعلو wمد بوUرطاس 2 اHمالq االmتخابية 2 دراسة مقارmة بني التشريB اجلزاcري والتشريB الفرmسي 2 أطروحة دكتوراه يف العلوم 2 كلية اHق 1
 h 2 امعة منتوري 2 <سنطينةg 2 143السياسية .  

  .2 املتعل> باإلعالم 2 الساب> اإلFارة إليه  12/05القاmون العضوي 2 ر<=  2
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ساعة مE تاريخ ) 72h(� اآلراV واستطالع mوايا الناخCني <Cل ا�نني وسCعني استعمال وسيلة س
  .1اال<رتاع وÝسة أيام بالنسCة لل|الية اجلزاcرية 

  االلتزامات  :انياث          

       qااللتزاما Eموعة م|Æ ه باملقابل أحاطهاm[U نيYFقوق للمرتHا Eموعة م� Xا أن املشرع منÆ
  .وتارة بدون عقوبة وهTا ما سنتطرق إليه يف هTه اجلزcية لتزاماq تارة تGون مقروmة بعقوبة 2 وهTه اال

  : التزامات مقرونة جبزاء يف حال خمالفتها/ 1

إن عدم القيام Taه االلتزاماq يؤدي إ� الت��s على مصدا<ية وFفاUية اHملة االmتخابية Aا 
 .q للYيلولة دون ذلكأد� باملشرع اجلزاcري إ� تو<يg BزاVا

  :استعمال اللغات األجنبية أثناء احلملة االنتخابية عدم  -أ 

pنB استعمال اللÂاq '' على  16/10مE القاmون العضوي ر<=  175ادة حيm iصت امل      
sI مو�وعي وال يتماFى مB الوا<B  هTا املنB يعت� و½د مg'' .EنCية يف اHمالq االmتخابية ا?

 BيW سية مستعملة يفmة الفرÂأن الل iوية حيÂري يتميز بالتعددية اللcاجلزا Bتمnاملعيشي ?ن ا
 XتU بÍ اTول Eار السCة كDوخا Bتمnا qئاU Eم s@رية وهي متداولة أيضا لد� كcاجلزا qاإلدارا

خابية باللÂة اليت يفهمها املواطE على أن يتYملوا تCعاq اnال أمام املرتYFني للقيام حبملته= االmت
2 إال أmه يف رأينا ½د أن هTا الطر� يعت� مو<ف إيديولوgي أك@ر منه وا<عي Uالوا<عية تفرä  2ذلك

 Eو هل يعقل بعد أك@ر م Eة الوطÂتصار للmيفه=  50اال Eر مcد يف اجلزاgاالستقالل ال يو Eسنة م
  . اللÂة العربية 

د�  800.000ألف دينار  متامنئةد� إ�  400.000ألف دينار  اربعة مئةيعا<ب بÂرامة مE و 
  Gام ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖاالك@ر لGل مE خيالف احسنواq على  ÝسمE ح> التصويت وح> الرتXF ملدة وحبرماmه 

                                                           

1  h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg146 .  
2  h 2<ساب Bg2 مر q103عيسى توملو .  
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  . 1العضوي مE القاmون 176-175املادتني 
أو وسائل تابعة لشخص معنوي عام أو خاص أو مؤسسة استعمال ممتلكات االلتزام بعدم / ب

  :عمومية خالل احلملة االنتخابية 

       ÅDحر Eاملشرع م Bسيه منUني وعدم تفضيل أحده= على مناYFا منه على املساواة بني املرت
mتخابية ?ن استعمال استعمال املمتلGاq والوساcل العمومية أو حß اخلاDة لÂرä الدعاية اال

qاGسني إال إذا  املمتلUالسلطة م@ال على حسا� با<ي املتنا XFل امتيا}ا لصاحل مرGالعمومية <د يش
ي@s مس�لة املساواة يف  ?حGام القاmوmية على خالف ذلك إن استعمال املمتلGاq اخلاDةmصت ا

إمGاmياZ=  اليت <د تفصل بني املرتYFني يف اbوةالوساcل Uاmعدام <يد كهTا مm�F Eه أن يزيد يف 
  . 2املادية وتعظ= مE دور املال يف املناUسة االmتخابية

) 5(إ� Ýس سنواq ) 2(يعا<ب باCHس مE سنتني  16/10مE <اmون  215حسب املادة 
 Eرامة مÂسنيوبÝ  يت ألف دينار 50.000ألف دينارcإ� ما �د� كل مE خيالف  200.000د

  .اmون العضوي مE هTا الق 184- 183املنصوh عليها يف املادتني ا?حGام 
استعمال أماكن العبادة واإلدارات العمومية ومؤسسات الرتبية والتعليم االلتزام بعدم / ج

  :) ألغراض الدعاية السياسية(

أماكE العCادة  pنB استعمال 16/10مE القاmون العضوي  184ادة حسب mص امل      
ان mوعها أو ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖالرتبية والتعلي= والتGويE مهما كراq العمومية ومؤسساq اواملؤسساq واإلد

  .اmتماVها ?Iراä الدعاية االmتخابية ب�ي GFل مE ا?GFال 
سنواq وبÂرامة م05 ( E(Ýس  إ�) 02(يعا<ب باCHس مE سنتني 215حيm iصت املادة 

-183 املادتني د� كل مE خيالف ا?حGام املنصوh عليها يف 200.000د� إ� 50.000
  .مE هTا القاmون  184

                                                           

  .الساب> اإلFارة إليه 2 الTي مل يشر إ� هTه العقوبة  97/07 االمرعلى خالف   1
2   h 2 <ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC154ع .  
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كما أن إ<امة اHمالU qيها ) املساgد(خصوDا ر لقدوسية هTه ا?ماكE هTا اHظويعود 
  .التالميT والطال� يؤ�ر سلCا على 

  : االلتزام بعدم القيام ببعض السلوكات السلبية/ د

توgب على كل مرتXF أن pتنB عE  ي 16/10 ر<= قاmون العضويالمE  185حسب املادة       
على  ؤ�ريو كل سلوt أو مو<ف sI <اmو{ أو عمل sI مشروع أو مهني أو FاEc أو ال أخال<ي 

املشرع اجلزاcري على �رورة االلتزام بسلوt أخال<ي عايل  حرhحسE سs اHملة االmتخابية U 2قد 
أن �الفة ا?حGام والشروط وا?هداف  واحرتام كامل للقواmني والسهر على حسE سs اHملة واعت�

  .1للمرXF اليت أ<رها يعد خروgا عE االmضCاط ا?خال<ي والقاmو{
ستة أFهر وبÂرامة مE ستة  Ý6سة أيام إ�  5يعا<ب باCHس مE : على  216حيm iصت املادة 

د� أو ب]حد� هاتني العقوبتني كل مE 60.000د� إ� ستني ألف دينار  6.000آالف دينار 
  .مE هTا القاmون العضوي  185خيالف ا?حGام املTكورة يف املادة 

  :النتخابية االستعمال السيئ لرموز الدولة يف احلملة اااللتزام بعدم / هـ

  ."لةdظر االستعمال السيئ لرمو} الدو "m[Uه  16/10مE <اmون العضوي 186حسب املادة       
2 وخاË ي العل= الوطr 2 والنشيد الوطrهو وبالتايل m[Uه dظر استعمال رمو} الدولة أي FعاراZا 

 qتخاباmون العضوي لالmعار بالشعب وللشعب وإن كان القاFيف حقيقة ا?مر مل  16/10الدولة و
  .يCني ما هي رمو} الدولة 

وبÂرامة مE  يعا<ب باCHس مÝ Eس سنواq إ� عشر سنواq: على  216حيm iصت املادة 
100.000  �مE  186كل مE خيالف ا?حGام املنصوh عليها يف املادة د�   500.000 إ�د

  .هTا القاmون العضوي 
  :  احلزبيةربامج الااللتزام بالتقيد ب/ ـو

  اHملة االmتخابية يتعني على املرتYFني بعنوان  أ�ناVلى اmه ÖÖÖÖÖÖÖÖع 16/10مE <اmون  m176صت املادة 
                                                           

1   h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg154 .  
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  .ا?حزا� السياسية التقيد ب�ا�ه= اHزبية وعلى املرتYFني االحرار التقيد ب�ا�ه= االmتخابية 
وحبرماmه مE ح> د� 800.000د� ا�  400.000يعا<ب بÂرامة مE  214حسب املادة 

مE هTا  176-175التصويت 2 ح> الرتXF ملدة Ýس سنواq كل مE خيالف احGام املادتني 
  .القاmون 

  :االلتزام بعدم تلقي مساعدات أجنبية / ه

dظر على كل مرتXF ?ي اmتخاباq '' 16/10مE القاmون العضوي ر<=  191حسب املادة       
 qاCلية أن يتلقى هw لهاوطنية أوGF قدية أو عينية أو أي مسامهة أخر� مهما كانm '' ظرا آل�ارmو

 qاCbه اTالنقدية أو العينية(ه ( EهGه يصعب تmني كما أYFدأ املساواة بني املرتCاليت متس أوال م
خبلفياq وIرä الدول ا?gنCية مE منX هTه اCbاq واليت IالCا ما يGون اbدف منها سياسيا أو 

ما أن هTا اإلgراV يعد تدخال يف Fؤون الداخلية للدولة Uيمس بسيادZا وبالتايل U]ن إخل ك... دينيا 
gأ qهاg ام مصاحل أوY>هت إ� إeا XFية املرتmع Bتخابية مmية يف العملية االCون ملنmه ب�ن القا

  . 1يعا<ب عليها
سنواq إ� Ýس ) 1(يعا<ب باCHس مE سنة  16/10مE القاmون العضوي  218حسب املادة 

)5 ( Eرامة مÂإ� 40.000دينار  ربعني الفوب �د� كل مE 200.000ألف دينار  مئتني د
    .مE هTا القاmون  191خيالف ا?حGام املTكورة يف املادة 

  :االلتزام بعدم التأثري على الناخب / ر

 نييعا<ب باCHس مE سن ''على  16/10مE القاmون العضوي  211حيm iصت املادة       
كل مE <دم د�  1.000.000 د�  إ�200.000مE وبÂرامة ) 10(سنواq  عشرإ� ) 02(

هCاm qقدا أو عينا أو وعد بنقد وكTلك كل مE وعد بوظاcف عمومية أو خاDة أو Æزايا أخر� 
<يامه= بالتصويت وكل مE حصل أو حاول  دخاDة <صد الت��s على الناخب أو عدة mاخCني عن

اV مCاFرة أو بواسطة الsÂ وكل مE محل أو حاول أن dمل mاخCا أو عدة اHصول على أDواZ= سو 
                                                           

  h 246  22004 سنة  16عقيلة خالف 2 اHماية اجلناcية للنظام االmتخايب يف اجلزاþcر 2 �لة الفGر ال�ملا{ 2 �لس ا?مة 2 العدد   1
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على كل مC> Eل أو طلب  اqع على التصويت بنفس الوساcل وتطm <Cفس العقوبmاخCني على االمتنا 
املنصوDة  ا?UعالFارt يف  أوارتGب sI أmه يعفى مE هTه العقوبة كل مE 2 دو mفس اCbاq أو الوع

القضاcية  أو اإلداريةالسلطاq  ب]بالغاملتابعة  إgراVاqعليها يف هTه املادة الTي يقوم <Cل مCاFرة 
  ''. املتابعة  إgراVاËq تCليغ السلطاq املعنية بعد مCاFرة  إذاالنصف  إ�العقوبة  وحتفaÌا2 

لضعيف ا?ك@ر عر�ة للت��s 2كما أن تعت� الطCقاq اbشة والفقsة وذاq املستو� التعليمي وال@قايف ا
qه املمارساTيؤدي إ� ك@رة ه qتخاباmظهور ما يعرف بت|ار أو مساسرة اال .  

  : الغري مقرونة جبزاء يف حالة خمالفتها اتااللتزام/ 2

مCدأ GFلي ال إن عدم Uرä عقوباq على �الفي هTه االلتزاماÍ 2 qعل مE هTا املنB �رد 
   .أ<ل وال أك@ر 

  :القيام باحلملة االنتخابية خارج الفرتة الزمنية القانونية االلتزام بعدم / أ

مهما كاmت الوسيلة وب�ي  ال EGp أيا كان" 16/10مE القاmون العضوي  174حسب املادة       
 "مE هTا القاmون العضوي 2183 أن يقوم باHملة خار� الفرتة املنصوh عليها يف املادة GFل كان

U]ن اHملة االmتخابية تنطل> بعد Dدور مرسوم دعوة اbيئة الناخCة على أن تGون اHملة االmتخابية 
أيام مE التاريخ اoدد لال<رتاع وبالتايل وgب  3يوم <Cل يوم اال<رتاع وتنتهي �ال×  25مفتوحة ملدة 

  .اليت تCدو Uرتة كاUية Tbا الÂرä  على املرتYFني االلتزام بالفرتة الزمنية اoددة يف دعايته= االmتخابية
  :استعمال طرق إشهارية جتارية لغرض الدعاية االنتخابية االلتزام بعدم / ب

حيi منB املشرع طيلة اHملة االmتخابية استعمال أي طريقة إFهارية eارية لÂرä الدعاية       
  .16/10مE القاmون العضوي 180سب املادة االmتخابية ح

وما ليس كTلك mظرا  ااملنB هTه على Iموä حول ما EGp اعتCاره eاريDيÂة تنطوي و 
لتعدد الوساcل وا?ساليب اإلFهارية املتوUرة حاليا خاDة يف Iيا� اgتهاد <ضاcي يف هTا الصدد 

b sومعاي jواب� Bلو�ÖÖÖفلها القIل اليت أcه الوساTÖÖÖونmتسم واليت اÖÖÖ اليت تنش� qاUبالفصل يف اخلال X  
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 .1خبصوh مشروعية أسلو� مE ا?ساليب اmطال<ا مE حتديد معيار مو�وعي للوDفة الت|ارية 
  :استعمال اإلشهار خارج املساحات املخصصة هلا االلتزام بعدم / ج

Øصص '' على أنu  تنص ½د أ~ا منه 182املادة حسب  16/10ضوي بالرgوع للقاmون الع      
pنB  وداخل الدواcر االmتخابية أماكE عمومية إللصاق الرتFيYاq وتو}ع مساحتها بالتساوي 

استعمال أي GFل آخر لإلFهار خار� املساحاq املخصصة Tbا الÂرä يسهر الوايل على تطCي> 
قا كما إن املشرع <د حدد أماكE إلصاق الرتYFاq حتديدا د<ي'' حGام املTكورة يف الفقرة السابقةا?

هTا مE بني املتناUسني  CÆدأ املساواة والنزاهةرأينا سابقا وبالتايل U]ن �الفة التYديد تؤدي إ� املساس 
تتعل> بالنظاUة والنظام وسالمة اoيm[U jه pنB اإللصاق العشواcي  العتCاراqومg Eهة أخر�  g 2هة

Fظر على املرتd ري ملcاطي 2 كما أن املشرع اجلزاCتخابية على واالعتmاال qامللصقا Bني و�Y
  .السياراq ووساcل النقل هTه اآللية اليت تعرف رواgا كsCا أ�ناV اHمالq االmتخابية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1   h 2<ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC153ع  
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 احملليلw اxإجراءات سري العملية االنتخابية وتنصيب : الثاين  املبحث             

عمار هناt تعريفاq متعددة للعملية االmتخابية Tmكر منها ما ذهب إليه ا?ستاذ الدكتور        

 ا�موعة اإلgراVاq وا?عمال اليت Uر�ها املشرع خالل <اmون االmتخاباq بدÅV "مE أ~ا  بوضياف
ة مE ب]عداد القواc= االmتخابية ومراgعتها إ� Iاية الفر} وإعالن النتاcج وما ت@sه هTه العملي

qمنا}عا " qاVراgه �موعة اإلmتخابية ب�mعرف العملية اال Eم tفس السياق ½د أن هناm ويف
وا?عمال القاmوmية واملادية اليت تؤدي بصورة رcيسية إ� تعيني اGHام مC> Eل أUراد الشعب وهي Taه 

أك@ر حتديدا مE الصفة ح> مE اHقوق السياسية للمواطE وتدخل يف إطار القواmني السياسية أو 
<اmون االmتخا� الTي يتGون مW Eلة <واعد Iايتها حتديد Dفة املواطE واختيار Dفة النظام 

  . 1االmتخايب املتBC 2 مث تنظي= مسار اال<رتاع
  ) السابقة  لالقرتاع(العمليات التحضريية : األول  املطلب           

مE كون اHملة االmتخابية تقوم على �موعة مE اإلgراVاq اليت bا ارتCاط و�ي> بعملية  اmطال<ا      
مE استدعاV اbيئة (التصويت وحß تتYق> اmتخاباq حرة وmزيهة Íب أن تGون العملياq التYضsية 

  .إعداد القواc= االmتخابية يف إطار تشريعي وتنظيمي ) الناخCة
 استدعاء اهليئة الناخبة: الفرع األول            

ذهCت IالCية التشريعاq االmتخابية إ� منX السلطة التنفيTية Dالحية إDدار <رار دعوة الناخCني     
لعملية االmتخابية كGل ب]gراVاZا التمهيدية بصفة خاDة ا عدادوإباعتCارها اbيئة املGلفة باإلFراف 

ب�mه تستدعى  16/10مE <اmون االmتخاباq  25 ويتعل> ا?مر برcيس اجلمهورية حيi تقضي املادة
واليت مE "اbيئة االmتخابية Æرسوم رcاسي مB مراعاة ا?حGام ا?خر� املنصوh عليها يف mفس النص 

بينها حالة الشÂور الرcاسي للماBm الداc= بسب املرä اخلطs واملزمE الTي <د يتعرä له رcيس 
  Uهنا ا?مر خيتلف إذ يقوم رcيس الدولة ب]Dدار <رار دعوة اbيئة الناخCة االستقالة  لوUاة أولاجلمهورية 

                                                           

  g 22009امعة بسGرة2 2 �لة االgتهاد القضاcي2 العÖÖÖدد السادس)املراحل االmتخابية(2 دور اإلدارة اoلية يف مرا<Cة العملية االmتخابية حسينة Fرون 1
 h125 . 
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ويGون إDدار املرسوم الرcاسي الداعي الستدعاV اbيئة الناخCة يف Iضون ا?Fهر ال@ال�ة  اليت       
يف  2 ومتدد العهدة النيابية تلقاcيا 1تسC> إgراV االmتخاباq إال يف حالة ت�gيل االmتخاباq اoلية 

2 وهي حالة حصول  20162سنة ل يدستور التعديل ال مE  110و107و104حالة تطCي> املواد 
sI 2 أmه سC>  اHر�حالة أو يف اHالة االست@ناcية يف ماBm لرcيس اجلمهورية أو وUاته أو استقالته أو 

للGYومة خار� اHاالq املشمولة يف املواد الدستورية املTكورة أعاله  إن <دمت مشروع <اmون ت�gيل 
 qتخاباmا Eقة ع@Cية املنcلدية والوالCية الCالس الشعnا qتخاباmم�  24و 2002أكتوبر  10اUوm

  :وبررq الت�gيل Æا يلي 2005
االgتماعي والدخول املدرسي واجلامعي وFهر رمضان املعظ=  اmشÂال السلطاq العمومية بالدخول

وعيد الفطر وهي كلها عوامل م�F E~ا أن تؤ�ر على حسE حتضs اال<رتاع وتعر<ل املشاركة الشعCية 
  . يف االmتخا� وهو ما Dر� به و}ير الداخلية أمام ال�ملان بÂرUتيه

بعد إخطاره مC> Eل رcيس اجلمهورية Æوgب  و<د تداول اnلس الدستوري بش�ن هTا القاmون      
 3 2007خبصوh القاmون العضوي املتعل> بت�gيل اmتخاباg2007  qويلية18 يف رسالة مؤرخة

باعتCار أmه إذا كان مD Eالحياq املشرع أن يقرر بGل سيادة ت�gيل  وأDدر اnلس الدستوري رأيه
ة مß رأ� ب�ن هنالك ظروف است@ناcية sI مالcمة اmتخاباe qديد اnالس الشعCية الCلدية والوالcي

 Bتخابية احرتاما للطابmه باملقابل مطالب بعدم متديد العهدة االm[U يةmوmا القاbاgها يف أcراgإ Bمتن
  .اإللزامي Tbه ا?خsة املستمد مE الدستور 

m ارا أن املشرعCواعتÖÖÖÖÖÖÖÖÖراحة أنD مضم صÖÖÖÖÖÖون العضويmا القاTي ون هgيتعل> بت�ÖÖÖÖ qتخاباmل ا  

                                                           

2 املؤرخة يف 52الس الشعCية الCلدية2 � ر ر<= اباq لت|ديد ا2n املتضمE ت�gيل االmتخ 11/12/1989املؤرخ يف  89/17القاmون ر<=  -  1
11/12/1989 .  
املؤرخة يف 2 52والcية 2 � ر ر<= عCية ال2 املتضمE ت�gيل االmتخاباq لت|ديد اnالس الش 11/12/1989املؤرخ يف  89/18القاmون ر<=  -   

11/12/1989. 
  :املتعل> باالmتخاباq على  16/10الفقرة ال@ال@ة مE القاmون  65حيm iصت املادة  2

  مE الدستور  sI104 -107-110 أن العهدة النيابية اجلارية متدد تلقاcيا يف حالة تطCي> التدابs املنصوh عليها يف املواد  -     
 .2184 املشار إليه عند عمار بو�يافF 2ر� <اmون الCلدية 2 مرBg ساب>h 2 2007ويلية g 23د املؤرخ يف .م.ر 01رأي ر<=  3
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الشعCية الCلدية والوالcية وأ<ر باmتهاV عهدZا االmتخابية و<لص مD Eالحيتها خالل  سلت|ديد اnال
   .مE اإلرادة الشعCية ةUرتة الت�gيل يGون <د احرتم الطابB اإللزامي للعهدة املستمد

الCلدية والوالcية مضمون القاmون واعتCارا أن الت�gيل االست@ناcي لت|ديد اnالس الشعCية 
العضوي مو�وع ا?خطار ال يتعارä مB أي حG= أو مCدأ دستوري آخر وعليه مل يس|ل اnلس 

gويلية  28املؤرخ يف  07-07الدستوري أي معار�ة للدستور وmتي|ة لTلك Dدر القاmون العضوي 
ة والوالcية املنC@قة عE اmتخاباq املتضمE ت�gيل االmتخاباq لتYديد اnالس الشعCية الCلدي 2007

  . m2005وUم�  24واالmتخاباq اجلزcية ليوم  2002أكتوبر  10
 1..........." وذلك برUضه طلب التمديد" g2007ويلية  23ر2م2د مؤرخ يف  01ر<= 

ويتيD Xدور <رار استدعاV الناخCني 2 للمواطU EرDة ملمارسة حقه السياسي سواV تعل> ا?مر       
حب> التصويت أو الرتXF وبالعودة إ� املراسي= الرcاسية املتضمنة استدعاV اbيئة الناخCة بالنسCة 

دور وخنص بالTكر تلك اليت أgريت بعد D 1989لالستYقا<اq اليت عرUتها اجلزاcر <Cل دستور 
½دها اختلفت مE حيi مضامينها مE مناسCة إ�  1980أكتوبر  25املؤرخ يف  80/08<اmون 

 24املؤرخ يف  83/739واملرسوم  1982يناير  02املؤرخ يف  82/03أخر� بداية باملرسوم 
WيB هTه املراسي= مل يشر m1988  2وUم�  29املؤرخ يف  88/237واملرسوم ر<=  1983ديسم� 
ريخ اUتتا� واختتام املراgعة االست@ناcية حيË i االكتفاV بتYديi موعد االmتخا� Uقj إذا Uيها لvتا

م@ال املرسوم 2 89/13بتلك الصادرة يف ظل النظام االmتخايب اoدد Æوgب القاmون  <ارmاهاما 
 c3ية املتضمE استدعاV سلك الناخCني لت|ديد اnالس الشعCية الCلدية والوال 90/76الرcاسي ر<= 

2 وتاريخ   g1990وان  12حيi أ~ا تتضمE تاريخ استدعاV اbيئة الناخCة والTي حددها يوم 
كما تضمE بداية اHملة   1990أUريل  12إيداع التصريX بالرتXF الTي حددها <Cل يوم اخلميس 

  . االmتخابية~اية مراgعة القواm E =cفس املرسوم على تاريخ بداية و م 24 بينما mصت املادة اواmتهاcه
                                                           

1  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 185- 184عمار بو�ياف       . 
2 h 2 <ساب Bgوال 2 مرm دوg67 . 
 . 10ديد اÖÖÖÖnالس الشعCية الوالcية 2  � ر ر<= 2 تضمE استدعاV سلك الناخCني لت| 07/03/1990املؤرخ يف  90/76املرسوم الرcاسي ر<=  3
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 أmه وبالرgوع إ� املراسي= الرcاسية الداعية إ� استدعاV اbيئة االmتخابية يف الفرتة املمتدة مE إّال       
إ� يومنا هTا ½د أ~ا اكتفت بتYديد تاريخ اmتخاباq أعضاV اnالس الشعCية  D97/07دور ا?مر 

 =cية للقواcعة االست@ناgية واملراcلدية والوالCاسي ر<=الcتخابية م@ل املرسوم الرmواملرسوم   07/2571اال
تضمE استدعاV الناخCني لالmتخاباg qزcية مE �الس FعCية وهTا ا?خs  05/307الرcاسي ر<= 
تيزي و}و الmتخا� أعضاV اnالس V اbيئة الناخCة لوالية �اية و 2 حيi اكتفى باستدعا2بلدية ووالcية 

cلدية والوالCية الCيوم اخلميس الشع qتخاباmم� سنة  24ية وحتديد يوم االUوm2005   كما استدعى
2 اCIالو احنيف 2)بسGرة(وبلدية Fتمة ) ا?Iواط(ئة الناخCة لGل مE بلدية تاWوq املرسوم اbي

  )بومرداس( 2 بلدييت FعCة العامر والناDرية )والية الCويرة( آن منصور 2 االسنام. الصهاريج2 مسند �
إلgراV اmتخاباq اnالس الCلدية إال أن املرسوم الرcاسي املTكور   )خنشلة(2 بCار  وبلدييت عني الطويلة

ر إ� املراgعة االست@ناcية  vتخابية لأعاله مل ُيشmاال =cتفي 2 لقواGية تcاجلز qتخاباmه االTان هU وبالتايل
 .الوعاV االmتخايب بنتاcج املراgعة العادية للقواc= االmتخابية لتYديد 

  د القوائم االنتخابية ومراجعتها إعدا:  الفرع الثاين           

يعد إعداد القواc= االmتخابية ومراgعتها مE املراحل ا?ساسية يف العملية االmتخابية و ذلك ملا       
مß تواUرb  qا مE أمهية كsCة حيi أ~ا تعد أداة لتمGني ا?Uراد مA Eارسة حقه= يف االmتخا�

      .Uيه= Wلة مE الشروط الساب> اإلFارة إليها 

   :القائمة االنتخابية *    
WيB الناخCني بالCلدية مشGلة بTلك ما يسمى بالوعاV أو  Uيهاوهي عCارة عE <اcمة يس|ل       

  . 3اbيئة أو اجلس= االmتخايب 

                                                           

2 املتضمE استدعاV اbيئة االmتخابية الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية  2012أوq  31املؤرخ يف  320-12إ�اUة إ� املرسوم الرcاسي ر<=  1
 . 02/09/2012الصادرة بتاريخ  48والوالcية 2 � ر ر<= 

� ر ر<= ة nالس FعCية بلدية ووالcية 2 2 املتضمE استدعاV الناخCني الmتخاباg qزcي 25/08/2005املؤرخ يف  307-05 املرسوم الرcاسي ر<= 2
 . 225/08/2005 الصادرة بتاريخ 25

3  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw63 . 
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حتتوي على الCياmاq 2 و ترتيCا ه|اcيا ه=ؤ أمساترتب Uيها ا الو�يقة اليت حتصي الناخCني و تعرف على أ~
                                           ة أو السEG بالداcرة االmتخابية تاريخ امليالد ومGاmه ومGان اإل<امالعاcلي و تعلقة باالس= الشخصي و امل

إعداد القاcمة االmتخابية ومراgعتها السنوية حتت مرا<Cة جلنة إدارية اmتخابية تتGون  تت= عملية
 Eيس(مcر äلدي و  2 عضوية كل) <اCلس الشعيب الnيس اcر Eلدية ا?منيمCني ا�نني2 و العام للCاخm 

رية االmتخابية 2 حتفm Ìسخة مE القاcمة االmتخابية ب�ماmة الل|نة اإلدامE الCلدية يعينهما رcيس الل|نة
  .   1أماmة �jC اGoمة املختصة إ<ليميا ا تودع mسخة منها Æقر الوالية و بالCلدية كم

 اmه EGp إذا كان UتU Xرتة القواc= االmتخابية و Iلقها خالل ال@ال�ي ا?خs مE كل سنة 2 إّال و        
 Vاستدعا Eاسي يتضمcب مرسوم رgوÆ ياcعتها است@ناgإعدادها ومراbتخابية كما بينا سابقا اmيئة اال 
مE القاmون املد{ ال يعr  04إال أن Dدور هTا املرسوم يف اجلريدة الرمسية حسب أحGام املادة 

إvتuCاْع هTا  إطالع كاUة مواطr اجلمهورية عليه رI= اmه ي�خT الطابB العمومي واnرد لTلك وgب
إعالم املواطنني بتاريخ اUتتا� س الشعيب الCلدي <صد إعالmاq مE طرف رcيس اnلاملرسوم ÆناsF و 

 حيi الناحية العملية ك@sة االستعمال مEبسيطة و � هTه اإلعالmاq تعتو <فل املراgعة االست@ناcية و 
تو}يB معلوماq معينة Uهي Øتلف عE اإلعالmاq النموذgية الن الرcيس اإلداري ال و  تعمل على mشر

gهنا منوذ ävْعرuÖيق امعين ايCالتنظيمية ?~ا ال  هلتط qاmاإلعال Eتلف عØ حول مس�لة معينة كما أ~ا
باملوا}اة مB هTا الوDف U]~ا ال حتمل أي عنصر يوحي و 2 ف الت��s يف املراكز القاmوmيةتستهد

2 أي عدم إلزامية املخاطCني 2بالطCيعة اآلمرة2 ?~ا ال تتضمE توgيه أوامر معينة إ� املخاطCني aا 
بالتس|يل اإلCgاري 2 حيg iعل املشرع التس|يل إراديا Æعىن أmه يتعني على املواطE الTي تتوUر Uيه 

ورI= أن القاmون Íعل منها واCgا إCgاريا sI أن هTا الطابB  الشروط املو�وعية أن يطلب تس|يله
bوبة بعقوبة2 وYمص sI تو� أخال<ي ومد{2 ?ن �الفتهw اري ليس له سو�Cgاإل EGp ا الT

                                                           

 عندما 12/01و<د سار املشرع على ~ج القاmون الساب> ر<=  املتعل> باالmتخا�2 الساب> اإلFارة إليه2 16/10مE القاmون العضوي 15املادة  1
 .الوايل مE عضويتها وتعويضه بGل مE ا?مني العام و mاخCني ا�نني يعينهما القا�ي واستCعد

ق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر  راحبي أحسE 2 مCدأ تدر� املعايs القاmوmية يف النظام القاmو{ اجلزاcري 2 رسالة دكتوراه يف القاmون العام2 كلية اHقو  2
2006-2005 h 2619. 
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2 ولعّل وسيلة تفادي االmتخا� يف حد ذاته sI إCgاري تصور إCgار املواطنني على التس|يل إذا كان
ظاهرة عدم التس|يل هTه هو الّل|وV إ� أسلو� التس|يل التلقاcي الTي كان gاري العمل به يف 

على الوساcل للYصول  2 وال }ال معمول به يف بريطاmيا باالعتماد على كاUةU1975رmسا <Cل سنة 
والTي مm�F Eه أن يسهل التGY= يف اbيئة الناخCة مE حيi  1املعلوماq املتعلقة بالسGان 

 Eا ظاهرة االمتناع عTل عام2 وكGيها بشU تخايبmاال tالسلو Eة تطورها2 واإلطالع عUتس|يلها ومعر
ه درgة كsCة كاnتمB التصويت بشGل خاh 2 خاDة يف �تمB تCلغ mسCة ا?مية وعدم الوعي Uي

بل يف الs@G مE ا?حيان يGون عg Eهل أو  ع يف اجلزاcر <ّلما يGون إراديا اجلزاcري2 ?ن االمتنا 
  .    2عدم عل= باإلgراVاq الواgب إتCاعها Taا الش�ن

Uالفرد  يعد القيد يف القواc= االmتخابية FرطÅا ملمارسة اHقوق السياسية وليس FرطÅا الكتساaاو         
  .يتمتB حبقو<ه السياسية إذا تواUرU qيه �موعة مE الشروط اليت Fرحناها سابقÅا

2 كما أgا} للمم@لني ى القاcمة االmتخابية اليت تعنيهوأgا} املشرع لGل mاخب ح> االطالع  عل      
 Vني ا?حرار على حد سواYFواملر qتخاباmا?حزا� السياسية املشاركة يف اال Eح> االطالع املعتمدي

على القاcمة االmتخابية الCلدية بل وأخm Tسخة منها على أن يت= إرgاعها خالل العشرة أيام على 
 .   3 ا?ك@ر
لقد أgا} املشرع لGل مواطE أIفل تس|يله يف <اcمة اmتخابية ح> تقدæ تظل= إ� رcيس       

كما أgا} لGل مواطE مس|ل يف <اcمة اmتخابية ح> تقدæ طلب 2  4الل|نة اإلدارية االmتخابية 
 äرÂح> أو ل sÂخص مس|ل بF طبF äرÂتخابية لmيس الل|نة اإلدارية االcتو� ومعلل إ� رGم

                                                           

1  h 2 <ساب Bgد الوها� 2 مرCع Eد املؤمC61ع .  
  .h 262املرm Bgفسه 2
  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون العضوي ر<=  ال@ال@ةالفقرة  22املادة  3
4 Eتخابية مmون الل|نة اإلدارية االGتت:  

-   äي املختص إ<ليميا <اcلس القضاnيس اcيسا(يعينه رcر( .  
  . )عضوا(رcيس اnلس الشعيب الCلدي   -
  . )عضوا(ا?مني العام للCلدية   -
 .2 لإلFارة Uقد Ë إسقاط دور A@ل الوايل يف هTه الل|نة وتعويضه با?مني العام للCلدية)عضوان(مE الCلدية يعنيهما رcيس الل|نة ) m)2اخCان ا�نان  -  
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مE القاmون العضوي لالmتخاباq  20و19تس|يل Fخص مÂفل مE القاcمة حسب املادتني 
ها أعاله إ� الGاتب الداc= لل|نة اإلدارية 2 وتقدم التظلماq واالحت|اgاq املشار إلي 16/10

) 10(2 يف Iضون العشرة 1االmتخابية 2 وتدون يف س|الq خاDة ير<مها ويؤFرها رcيس الل|نة 
اليت تلي املراgعة االست@ناcية ويتعني على الل|نة أن تiC يف التظلماq واالعرتا�اq اoالة إليها يف 

cيس اnلس الشعيب الCلدي تCليغ <رارها وعلى وgه اإللزام إ� أيام ليتسىن بعدها لر ) 3(خالل �ال�ة 
 .أيام كTلك ) 3(املعr با?مر وهTا خالل �ال�ة 

 إالu  يوماÅ  15ورI= <صر الفرتة الزمنية للمراgعة االست@ناcية للقواc= االmتخابية حيi ال تتعد�       
ملراgعة العادية باملقارmة مB املراgعة أن الوا<B العملي أ�Cت أن اإل<Cال على التس|يل �عيف يف ا

االست@ناcية ا?مر الTي ي@CF sهة التالعب aاته القواc= بسCب عدم إمGاmية Uرä الل|نة اإلدارية 
 Åظرm يةcعة االست@ناgاملرا Vتخابية بصورة د<يقة أ�ناmاال =cلك لر<ابتها على القواTا لقصر املدة املقررة ل

املشرع الفرmسي <د تفاد� هTا االmتقاد بنصه على أن املراgعة االست@ناcية  واملالحÌ يف هTا املقام أن
 Vطري> القضا E2تت= ع .  

االعرتاä  أيام مE تCليغ mتي|ة) 5(نة خالل الطعE القضاcي يف <رار الل| 21وأgا}q املادة       
العرتاsI ä أن املادة ا اريخ تقدæ س|يل الطعE خالل مثاmية أيام مE تويف حالة عدم التCليغ EGp ت

يقدم أمام اGoمة املختصة إ<ليميا اليت تiC حبG= يف ظرف " أFارq للعCارة التالية  3الفقرة  22
ويتضX مE خالل mص الفقرة املTكورة أعاله أن االختصاh يوكل اGoمة العادية ..." أيام  5أ<صاه 

االختصاh للمGYمة اإلدارية يف كل املنا}عاq وكان حريا باملشرع أن يسند  عوä اGoمة اإلدارية 
االmتخابية أي كاmت DورZا ومظهرها دون أي است@ناV وال أن يسند بعضها للمYاك= العادية 
UاGoمة اإلدارية وgب أن تGون هي DاحCة االختصاh العام بصدد املنا}عة االmتخابية Æا Uيها 

 مارس 06 املؤرخ يف 97/07ر مE ا?م 25ادة س|يل ويGفي لإلFارة أن املالطعون اخلاDة بالت

                                                           

 .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  216/10 مE القاmون العضوي  20املادة  1
2  h 2 <ساب Bgرون 2 مرF 126حسينة 
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لد� اجلهة القضاcية اإلدارية " ... 2 املعدل واملتم= للقاmون العضوي لالmتخاباg qاU Vيها  1997
مE  22ي@s أي لCس يف <واعد االختصاh خالUا للمادة وا�g Xلي وال Uمضمو~ا " املختصة 

  .عادي االختصاh للقا�ي ال القاmون العضوي الTي أسند 
العادي والCعض اآلخر  للقضاVضها واملالحÌ أن املشرع بع@ر <واعد املنا}عة اإلدارية �Uوكل بع      

لقضاV اإلداري وال EGp التسلي= Taا التو}يB وهTا التمييز ?mه يقوم على أسس ومعايs وعلى <واعد ل
  .  sI1 منطقية 2 مث إن املشرع تCىن mظام اال}دواgية 

 العمليات املصاحبة لالقرتاع: اينالث طلبامل           

أو ملمارسة عملية التزوير لTا ½د  2تعت� العملياq املصاحCة لال<رتاع إما أر�ية خصCة للشفاUية      
  .هTه العملياq حتديدا د<يقا تفاديا لو<وع هTه الشCهاq  حاول حتديدأن املشرع 

  :مكتب التصويت تكوين* 1

أعضاV مGتب  يعني" على  m16/10ون العضوي ر<= الفقرة ا?و� مE القا 36املادة mصت       
ويف هTا الصدد يسخر الوايل أو 2  2"... ويسخرون بقرار مE الوايلنيالتصويت وا?عضاV اإل�اUي

  وأعوان الدولة واجلماعاq اoليةني2 املوظفلدبلوماسي أو القنصلي حسب اHالةرcيس املركز ا
والقنصلية التابعة للدواcر االmتخابية املعنية بعملياq تنظي= االmتخاباq  واملم@لياq الدبلوماسية

  .أيام أ�ناU Vرتة اال<رتاع ) 5(إ� ) 3(وإgراcها خالل مدة ترتاو� مE �ال�ة 
كما EGp خالل mفس املدة وبصفة تGميلية تسخs ُمستuخدمي املؤسساq واجلمعياq العمومية   -

  .3وكTا كل Fخص مس|ل يف القاcمة االmتخابية 
   د اال<تضاsI 2=V أmه EGp عنÖÖÖÖÖÖهدية إ<التÖÖÖÖÖÖÖقر الرcيسي لCلÖÖÖÖÖاh املسخرون يف املÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖويستخدم ا?Fخ -

                                                           

1  h 2<ساب Bgاإلدارية2 مر qيف املنا}عا Bg254-253عمار بو�ياف2 املر.  
� رd 2دد Fروط تسخU2012sيفري  6املؤرخ يف  31- 12مE املرسوم التنفيTي ر<=  2املادة وهي mفس mص  2 2qتخاباm2  املستخدمني خالل اال

 .�U2012اير لسنة  15املؤرخة يف  08ر<= 
 .d 2دد Fروط تسخs املستخدمني خالل االmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  12/31تنفيTي ر<= مE املرسوم ال 3املادة  3
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  .1خل mطاق االختصاh اإل<ليمي ?ي بلدية أخر� يف الوالية mقله= إ� دا
 اcمة املستخدمني املTكورة أعاله  مE <نيوبعد تعيني أعضاV مGاتب التصويت وا?عضاV اإل�اUي -

 qلدياCر والcالوالية والدوا Eقر كل مÆ ينيUاإل�ا Vاتب التصويت وا?عضاGم Vمة أعضاcتنشر <ا
  .يوماÅ مE <فل <اcمة املرتYFني  )15(املعنية بعد Ýسة عشر 

ر يف mفس الو<ت وتسل= إ� A@لي ا?حزا� السياسية واملشاركة يف االmتخاباq وكTا املرتYFني ا?حرا
  . مقابل وDل استالم

  :األعضاء املسخرين يف مكاتب التصويت الطعن أو االعرتاض على* 2

 وا?عضاV اإل�اUيني wل اعرتاä التصويتEGp أن تGون <اcمة ا?عضاV ا?ساسيني ملGاتب       
املوالية لتاريخ ) 5(وÍب أن يقدم هTا االعرتاä كتابيا ويGون معلال <اmوmيا خالل ا?يام اخلمسة 

التعلي> والتسلي= ا?ويل Tbه القاcمة وÍب أن ي@Cت أن عضو مGتب التصويت املعÆ rو�وع 
 ä2االعرتا :  
 .أmه ليس mاخCا  •
 .مقيما على إ<لي= الوالية أmه ليس mاخCا •
• qتخاباmلال XFه مرتmأ. 
هراÅ له • vD ني أوYFة الرابعة ?حد املرتgالدر Eه <ريب مmأ. 
 .أmه يتمتB بصفة منتخب •
• qتخاباmني يف االYFه عضو يف حز� سياسي ?حد املرتmأ. 

تنشر <اcمة أعضاV مGتب التصويت وا?عضاV اإل�اUيون Æقر كل مE الوالية والداcرة والCلدية واملعنية 
يوما مE <فل <اcمة املرتYFني 2 وتسل= إ� A@لي ا?حزا� السياسية املشاركة ) 15(بعد Ýسة عشر 

                                                           

2 يتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح>  �U2012اير سنة  6املؤرخ يف  12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  1
 . �U2012اير  15املؤرخة يف  8 االعرتاف أو الطعE القضاcي بش�~= 2 � ر2 ر<=

  . 2 املTكور أعاله  12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  2
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> يف مGاتب يف االmتخاباq وكTا املرتYFني ا?حرار يف mفس الو<ت مقابل وDل استالم وتعل
  . 1التصويت يوم اال<رتاع 

  : االعرتاض -أ

E يف مGاتب التصويت wل اعرتاä الTي Íب أن يEGp أن تGون <اcمة ا?عضاV املسخر       
2 يCلغ <رار 2املوالية لتاريخ النشر و التسلي= ا?ويل Tbه القاcمة) 5(يقدم كتابيا خالل ا?يام اخلمسة 

  .3أيام ابتداV مE تاريخ إيداع االعرتاä ) 3(خالل �ال�ة  الرUض إ� ا?طراف املعنية
  :الطعن  -ب

يف حالة و  w( 2ل اعرتاä(يف حالة  <Cول االعرتاä يsÂ العضو أو أعضاV مGتب التصويت       
رUض االعرتاä مE طرف الوايل يGون <راره <ابل للطعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا خالل 

أيام كاملة ابتداV مE تاريخ تCليغ هTا القرار 2 تفصل اجلهة القضاcية اإلدارية املختصة يف ) 3(�ال�ة 
يCلغ القرار Uور Dدوره إ� أيام كاملة ابتداV مE تاريخ تس|يل الطع2E ) 5(الطعE خالل Ýسة 

 Eال الطعGFأ Eل مGF ابل ?ي> sI ون القرارGه 2 يT4ا?طراف املعنية و إ� الوايل <صد تنفي .  
  :أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت -3

تCدأ عملية أداV اليمني Uورا عند اmقضاV آgال الفصل يف الطعون باالعرتاä 2 و dدد الوايل أو       
طرف أعضاV مGاتب  مA5 E@له آgال أداV اليمني على مستو� بلدية يع� عE أداV اليمني كتابيا 

                                                           

  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10الفقرة ال@اmية مE القاmون  30املادة  1
  .2 املTكور أعاله 16/10مE القاmون العضوي ر<=  ال@ال@ةالفقرة  32املادة  2
أو / 2 املتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاä و 12/32الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  4دة املا 3

  .الطعE القضاcي بش�~=2 الساب> اإلFارة إليه
ا?حزا� السياسية وكTا املرYFني ا?حرار يف هTه  وإن مل dدد املشرع ا?طراف املعنية بتقدæ االعرتاä إال أmه يفه= �منيا منها أ~= A@لوا -

 وماq راBg حسينة Fرون2 مرBg ساب>االmتخاباq بدليل أن القاmون ألزم اإلدارة بتسلي= <واc= أعضاV مGتب التصويت Tbه ا?طراف2 ملزيد مE املعل
h153 .  

 .أعاله 2 املTكور  12/32املرسوم التنفيTي ر<= مE الفقرة اخلامسة 2  36املادة  4
 E طرف أعضاV مGاتب التصويت 2 � رd 2دد كيفياq أداV اليمني م 211/04/2012 املؤرخ يف  12/178مE املرسوم التنفيTي ر<=  4املادة  5

 . 15/04/2012املؤرخة يف  22ر<= 
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مي بكل اقسم با� العلي العظيم أن أقوم �ها: ا?عضاV اإل�اUيون حسب الشGل اآليتالتصويت و 

  .1إخالص وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية
 Vتب التصويت و ا?عضاGم Vضيها أعضاp اليمني اليت Vينيتودع استمارة أداUاإل�ا  Åاmوmا> 

يرسل الوايل  2لد� كتابة الضjC يف اGoمة املختصة إ<ليميا أو لد� املم@لية الدبلوماسية أو القنصلية 
اcية لألعضاV ا?ساسيني و اإل�اUيني للمGاتب تصويت إ� رcيس اnلس الشعيب الCلدي القاcمة النه

  .3لتعليقها Æقر الCلدية ورؤساV مراكز التصويت ورؤساV مGاتب التصويت لتعليقها يوم اال<رتاع
  تنظيم مراكز و مكاتب التصويت و سري عملها باالقرتاع -4

  4املتعل> باالmتخاباU q]ن عملية اال<رتاع 12/01العضوي ر<= مE القاmون  27طCقا للمادة       
eري يف الداcرة االmتخابية اليت EGp أن تتشGل مF Eطر بلدية أو مE بلدية أو مE عدة بلدياq أو 

ن الناخCون يو}عون بقرار مE الوايل على مGاتب ]مE <اmون االmتخاباU q 26املادة بالرgوع إ� 
ذا اgتمعت أك@ر مE مGتCني ما يعرف Æركز التصويت الTي EGp أن يGون التصويت اليت تشGل إ

  .�5ابتا أو متنقال 
ال EGp أن ُيشرuعu يف عملياq التصويت إال بتوUر العنصر الCشري أي أعضاV مGاتب التصويت  -

  .والوساcل املادية2 إ�اUة إ� الو�اc> االmتخابية
                                                           

 .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10مE القاmون العضوي ر<=  31املادة  1
 .2 املTكور أعاله 12/178مE املرسوم التنفيTي ر<=  5املادة  2
أو الطعE بش�~=2 /2 املتعل> بشروط تعيني أعضاV مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاä و 12/32مE املرسوم التنفيTي ر<=  6املادة  3

 .الساب> اإلFارة إليه
2 املتضمE استدعاV  320 - 12عاV اbيئة الناخCة و يف هTا الصدد U]ن املرسوم الرcاسي ر<= يدوم اال<رتاع يوما واحدا و الTي udُدÃُد يف مرسوم استد 4

يوما الmتخا�  m2012وUم�  29اbيئة االmتخابية الmتخا� أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية 2 الساب> اإلFارة إليه2 الTي حدد يوم اخلميس 
 .اnالس اoلية املنتخCة 

- EGpو cأو يف الدا qلدياCساعة اختتامها يف بعض ال Eها بساعة مsساعة اال<رتاع بساعة أو ت�خ æو}ير الداخلية <صد تقد Eرة للوايل طلب ترخيص م
الCلدياq ب االmتخابية وتنشر <راراq الوالة مE اgل تقدæ ساعة االUتتا� اال<رتاع وت�خsها يف كل بلدية و ذلك بتعليقها يف لوحة اإلعالmاq خاDة

 .أيام على ا?ك@ر مE يوم ا<رتاع ويطلB الل|نة الوالcية Æرا<Cة االmتخاباTa qا القرار  5وذلك <Cل Ýسة 
ساعة على ا?ك@ر يف بلدياq اليت يتعTر إgراV  72وEGp للو}ير املGلف بالداخلية بطلب مE الوالة أن يرخص b= بقرار تقدæ اUتتا� اال<رتاع با�نني  -

 .اال<رتاع يف اليوم mفسه ?سCا� مادية تتصل بCعد مGاتب التصويت وتشتت السGان عملية 
 .وخاDة سGان ا?رياف واملناط> املعزولة ) حصريا(واليت تنش� لتسهيل مهمة السGان الCعديE عE مقر الCلدية  5
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  : توفر العنصر البشري  -أ

Eتب التصويت ال@ابت أو املنتقل مGون مGيت :  
  ) .1(رcيس  -
  ).m)1اcب رcيس  -
  ).1(كاتب   -
  ) .2(مساعديE ا�نني  -
2 يسخرون بقرار مE الوايل لتعويض عضو أو ) 2(ويتGون مGتب التصويت مE عضويE إ�اUيني  -

عدة أعضاV أساسيني بصفة أولية يف حالة Iياa= يوم اال<رتاع مE بني ا?عضاV اHا�ريE ومE بني 
  .1ا?عضاV اإل�اUيني حسب ترتيCه= 

- U ارةFولإل[Hيف عملية التصويت با uعuأن ُيشر EGp هm Eتب ) 2(ضور الفعلي لعضويGم Eا�نني م
  .2التصويت مE بينه= الرcيس

  :توفر الوسائل املادية  -ب

  :Íب على أعضاV مGاتب التصويت أن يت�كدوا <Cل اUتتا� اال<رتاع مE وgود الوساcل التالية
  .�تلفني) D)2ندوق Fفاف لال<رتاع يتضمE ر<ما تعريفيا و�هز بقفلني  -
  ".اmتخب"dمل عCارة mدي ) 1(خت=  -
  ".اmتخب بالوكالة"mدي dمل عCارة ) 1(خت=  -
  .طاوالq بعدد كاف  -
 .سلة مهمالq يف كل عا}ل  -
  .علCة ح� لو�B بuْصمuة الناخب و اإلFهاد على أmه اmتخب مرة واحدة -
  . مادة تشميB <فلي Dندوق اال<رتاع -

                                                           

  22واعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها 2 � ر ر<= 2 اoدد لق2012أUريل  211 املؤرخ يف  12/179مE املرسوم التنفيTي ر<=  02املادة  1
 . 2012أUريل  15املؤرخة يف 

 .2 املTكور أعاله  212/179 مE املرسوم التنفيTي ر<=  10املادة  2



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
51 

خت= mدي mسخة مصادق على . مسطرة . ؤرخ م. خت= مدادي . أ<الم .سياالq ( لوا}م املGتب  -
  ) .مطابقتها لألDل 2 مادة تلصي> أو حاFية تلصي> 

  .مصابيI Xا}ية وإن تعTر علب الشموع  -
  .ورق كربون بGمية كاUية االستنساخ wضر الفر} -
مGتب يزود كل ( ا?كياس و اخليj والشاراq الالDقة 2 أختام mدية اليت تCني mوع اال<رتاع وتارخيه  -

 qالطاوال Eة إ� عدد كاف مUعزل واحد أو عدة معا}ل 2 باإل�اÆ.( 
  الوثائق االنتخابية -ج

  .أوراق التصويت لGل <اcمة مرتYFني بعدد كاف -
  .اريف التصويت بعدد يساوي عدد الناخCني املس|لني يف <اcمة التصويتمظ -
 .أوراق عد mقاط التصويت بعدد كاف  -

  .الفر} بعدد كاف مطCوعاw qا�ر  -
<اcمة التو<يB املصادق عليها <اmوmا اليت تتضمE القاcمة االمسية للناخCني املس|لني يف مGاتب  -     

  .التصويت
  .رUة املخصصة جلمB أوراق التصويت امللÂÖÖÖÖاة وأوراق تصويت wل mزاع الوكاالq ظاال -   
  . mسخة مE <اcمة أعضاV مGتب التصويت -   
  .mسخة مE <اcمة A@لي <واc= املرYFني -   
   -  EسHالعادي و ا sاإلدارية2 و<صد الس <cشرية و املادية والو�اCل الcر الوساUة إ� توUباإل�ا

 Öب أن يزود بÍ ن مركز التصويت[U لعملية التصويت :  
  . خلية مGلفة Æرا<Cة مدخل مراكز تصويت و ا?ماكE اليت eاوره مCاFرة  -   
  .خلية مGلفة Æساعدة الناخCني وإعالمه=  -   
  . خلية مGلفة �مB النتاcج وإرساbا -   
  . خلية مGلفة باإلمداد -   
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  . ويزود رcيس مركز التصويت بوساcل مواDالU qعالة و بسيارة لالتصال  -   
بفتX  00:81بعد الت�كد مE توUر الوساcل املTكورة أعاله يقوم رcيس املGتب على الساعة 

Dندوق اال<رتاع ويشهد اHا�ريE يف مGتب التصويت أن Dندوق اال<رتاع الشفاف مقفل بقفلني 
 Åتلفني مث يسل= مفتا� أحد القفلني إ� املساعد ا?ك� سنا�  þTcباملفتا� ال@ا{ عنده ويقوم بعد Ìتفdو 

 .2 لتنطل> عملية التصويت 2بتشميB <فلي Dندوق اال<رتاع
  :أو بالوكالة  االقرتاع شخصي /5

القاعدة أن يصوq الناخب بنفسه 2 أي Fخصيا 2 ومB ذلك EGp اخلرو� عE تلك القاعدة       
  .Æ3وgب التصويت بالوكالة دعما للمشاركة يف اال<رتاع 

الفئاq اليت b <dا ) اHصر(وmظرا خلصوDية إgراV التصويت بالوكالة Uقد حدده املشرع على سCيل 
  :4االستفادة مE هTا اU <Hه= 

-  =b{يعاجلون يف منا EيTأو ال qودون باملستشفياgاملر�ى املو. 
 .ذوي العطب الsCG أو الع|ز -
-  EيTه= يف تنقل أو ال EيTوالية إ<امته= أو ال � العمال واملستخدمون الTيE يعملون خار

 .يال}مون أماكE عمله= يوم اال<رتاع
 .5الطلCة اجلامعيون الTيE يدرسون خار� واليته= ا?Dلية -
- � .املواطنون املوgودون مؤ<تا يف اخلار
دmية ومستخدمو اجلمارt الوطنية أUراد اجليã الشعيب الوطr وا?مE الوطr واHماية امل -

 . ومصاحل الس|ون واHرس الCلدي الTيE يال}مون عمله= يوم اال<رتاع

                                                           

  ). EGp) :007 تقدpها إ� الساعة  1
  .2 اoدد لقواعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها2 الساب> اإلFارة إليه12/179مE املرسوم التنفيTي ر<=  11املادة  2
  .تاريخ اال<رتاعإعداد الوكالة حتدد مدة حترير الوكاالq خالل اخلمسة عشر يوما املوالية لتاريخ استدعاV هيئة الناخCني وتنتهي �ال�ة أيام كاملة <Cل  3
  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 16/10مE القاmون العضوي ر<=  32املادة  4
  .2 املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 97/07مE ا?مر  62يف املادة املشرع على هTه اHالة نص مل ي ولالFارة 5
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  :شروط صحة الوكالة* 

 Öتها تتعل> بYن املشرع <يدها بشروط لص[U ي للوكالةcاالست@نا Bظرا للطابm:  
ال يGون حاcزا على  أن) mاخCا(يشرتط يف الوكيل أن يGون متمتعا حبقو<ه االmتخابية  :الوكيل  -

  . 1 أك@ر مE وكالة واحدة
  :حترير الوكالة -

حترر بعقد أمام رcيس الل|نة اإلدارية االmتخابية الوكاالq الصادرة عE ا?Fخاh املقيمني  -
 EيTوالية إ<امته= أو ال �بالرتا� الوطr 2 وهTا بالنسCة للعمال واملستخدمني الTيE يعملون خار

 EيTعمله= يو ه= يف تنقل أو ال Eيال}مون أماك =cاتب الداGتخابية للم اال<رتاع 2 يعد الmنة اال|
اإلدارية وكاالq تصويت الناخCني املر�ى الTيE يعاجلون يف منا}b= وذوي العطب الsCG أو 
الع|زة 2 وينتقل الGاتب لإلFهاد بناÅV على طلب ا?Fخاh الTيE يتعTر عليه= التنقل بسCب 

  .مرä أو عاهة
  .الوكاالq الصادرة عE ا?Fخاh املر�ى يف املستشفياq تعد  -
أما أUراد اجليã الوطr الشعيب وا?مE الوطr واHماية املدmية ومستخدموا اجلمارt الوطنية  -

ومصاحل الس|ون واHرس الCلدي الTيE يزاولون عمله= يوم اال<رتاع UتYرر الوكالة أمام <اcد 
  .2ار� الرتا� الوطU rتYرر الوكالة أمام املصاحل القنصلية2 أما ا?Fخاh املوgوديE خالوحدة

حترر الوكالة بدون مصاريف 2 وعلى املوكل إ�Cاq هويته وال يشرتط حضور الوكيل عند إعداد  
 EGpله 2 وg? ةHاD ونGني كل وكالة الدور أي تCل دور يف اال<رتاع وتGالوكالة  تعد وكالة واحدة ل

  .واحدإعداد الوكالتني يف آن 

                                                           

d 2دد GFل وFروط إعداد الوكالة للتصويت يف االmتخا�   �U2012اير  06 2 املؤرخ يف 30-12مE املرسوم التنفيTي ر<=  8الفقرة  11املادة  1
  . �U2012اير  15املؤرخة يف  8� ر ر<= 

2  qفاD Eفة مD تسبGه يmخصيا أي أF تخا�mارسة حقه يف االA Eا� اليت متنعه مCت ا?سC@ه ب�ي عنصر يCب على املوكل أن يدع= طلÍ
  30-12مE املرسوم  2املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه 2 وكTلك املادة  16/10مE القاmون ر<=  54ة الفئاq املنصوh عليها يف املاد

  .dدد GFل وFروط إعداد الوكالة للتصويت يف االmتخا� 2 الساب> اإلFارة إليه 
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تس|ل الوكالة على دUرت مفتو� Tbا الÂرä مر<= ومؤFر عليه مC> Eل رcيس الل|نة اإلدارية 
  .1االmتخابية أو رcيس املركز القنصلي أو <اcد الوحدة أو مدير مستشفى حسب اHالة

Íب أن يCني يف مطCوع الوكالة على اخلصوh لقب واس= كل مE املوكل والوكيل وتاريخ ومGان  
 Vتب تصويتهما إمضاGتخابية ومmمة االcما وعنوا~ما ومهنتهما ور<= تس|يلهما يف القاZوالد

  .2املوكل
  :كيفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة

2 يو<B الوكيل بعد مشاركته يف ح> التصويت الشخصي@ل يشارt الوكيل يف اال<رتاع م@له م      
حتفÌ الوكالة املدموIة باخلت= الندي  2إgراV عملياq التصويت يف <اcمة التو<يC> Bالة اس= املوكل

Dوq "تدمغ بطا<ة الناخب املوكل خبت= mدي dمل عCارة  2)الفر}(�مE الو�اc> امللYقة باoضر 
  ".بالوكالة

Âل موكل أن يلGو} لÍل التصويتوC> 3ي وكالته يف أي و<ت.  
  .كما Íو} أن يصوq بنفسه إذا تقدم إ� مGتب التصويت <Cل <يام الوكيل Æا أسند إليه

  .4عند وUاة املوكل أو حرماmه مE حقو<ه املدmية أو السياسية تلÂى الوكالة بقوة القاmون
cالتصويت بالوكالة يعد است@نا Eم =Iه بالرmارة إ� أFدر اإلeو وm89/13ن ر<= يا إال أن القا 

qتخاباmاملتعل> باال qالتسهيال Eم s@Gيف  ستطاعا2 <د أ<ر ال Vها سواCاملشرع أن يتفادها ويت|ن
املتعلقني باالmتخا� حيi كان يسمX للرgال أن  12/01أو القاmون العضوي  97/07القاmون 

يصوتوا بالوكالة باس= النساV 2 بل أك@ر مE ذلك كان الزو� والزوgة يعفيان مE إgراV التوكيل متاما 
  ري> تقدæ الدUرت ÖÖÖان اآلخر Æ|رد إ�Cاq الرابطة الزوgية عE طوq مÖÖÖÖÖÖÖGدمها أن يصÖÖÖÖÖÖÖي أحÖÖÖÖÖÖحيi يGف

  

                                                           

  .ة إليهالساب> اإلFار  22 املتعل> باالmتخاباq 16/10مE القاmون ر<=  22 الفقرة  57املادة  1
  .اد الوكالة للتصويت يف االmتخا�d 2دد GFل وFروط إعد 30-12مE املرسوم  5املادة  2
   .املTكور اعاله2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  60املادة  3
  .املTكور اعاله2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  61املادة  4



 صفة املنتخب احمللي اكتسابكيفية                    :                     الفصل األول
 

 

 
55 

  .1العاcلي باإل�اUة إ� بطا<تيهما االmتخابيتني 
أي توsU  2  2وÍب أن يت= التصويت يف ظروف تسودها الطم�mينة خالية مE اإلكراه والتهديد      

مل سالحا ظاهرا أو �فيا مE منB املشرع على كل Fخص d: كل الظروف اHسنة ويف هTا املقام 
  .دخول <اعاq اال<رتاع باست@ناV أعوان القوة العمومية املسخريE <اmوmا

والنظام العام أ�ناV 2 3فÌ ا?مH Eالقوة العمومية املسخريE خصيصا  وباست@ناV حضور أعوان       
 .سs اال<رتاع 2 ال يقCل حبضور أي Fخص آخر �وار مراكز التصويت 

2 ويف لعملياq التصويتت طرد أي Fخص خيل بالسs العادي وEGp لرcيس مGتب التصوي       
هTه اHالة dرر wضر بTلك يلYÆ <Yضر الفر} إذا مل يست|ب الشخص يسخر رcيس املGتب 

qتخاباmالعادي لال sا الشخص املخل بالسT4أعوان القوة العمومية لطرد ه. 
التمديد (يف حالة ت�خs ساعة اختتامها  ا إالu ة السابعة مساÅV وخيتت= اال<رتاع على الساع       

  ).االست@ناcي
  عملية الفرز  -6

تعت� عملية الفر} أه= عملية يف اال<رتاع 2 حيi يعت� ا?ر�ية اخلصCة ملمارسة عملية التزوير  
  :حيi لTا ½د أن املشرع حددها بقيود وإgراVاq خاDة تفاديا لو<وعه

Vأعضا BيW B>ور اختتام اال<رتاع يوU qمة التو<يعاcتب التصويت <اGم.  
التصويت على يد Uار}يE خيتارون مE  5يت= الفر} علنا دون اmقطاع وÍري الفر} داخل مGتب   

  بني الناخCني املس|لني يف القاcمة االmتخابية EGp 2 أن يشارt كل أعضاV مGتب التصويت يف الفر} 

                                                           

1  h 2 <ساب Bg2 مر q112عيسى توملو.  
 ة دكتوراه دولة يف القاmون العاممزيا{ Uريدة 2 اnالس الشعCية اoلية يف ظل النظام التعددية السياسية يف التشريB اجلزاcري 2 حبi مقدم لنيل Fهاد 2

  .h 2154   2005/2006كلية اHقوق g 2امعة منتوري <سنطينة 2 
  .تخاباqاملتعل> باالm 2  16/10مE القاmون العضوي ر<=  40املادة  3
  . املتعل> باالmتخاباq 2  16/10مE القاmون العضوي ر<= الفقرة ال@اmية 2  39املادة  4
 .2اoدد لقواعد تنظي= مركز ومGتب التصويت وسsمها2 الساب> اإلFارة إليه179-12الفقرة ا?و� مE املرسوم19املادة  5
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 Eود عدد كاف مgيف حالة عدم وE1الفار}ي .  
أما مGاتب التصويت املتنقلة تلتY> ب�حد مراكز التصويت يف الداcرة االmتخابية إلgراV عملية       

الفر} 2 وÍب أن تGون wدودة و <اcمة على م�راq وأسس مو�وعية ?~ا <د تشGل �اال لتوgيه 
وÍب أن يGون الفر} متواDال 2 أي m2 2تي|ة اال<رتاع والت��s عليها 2 إذا مل حتÌ بالضماmاq الGاUية 

  . بدون اmقطاع إ� Iاية اmتهاcه متاما 2 مهما طالت املدة
2 حß شGل يسمX للناخCني بالطواف حوbاÍب أن ترتب الطاوالq اليت Íري Uو<ها الفر} ب      

عملية وA@لي ا?حزا� وأعضاV مGاتب التصويت الTيE مل يشاركوا يف ) الناخCني(تسمX للمواطنني 
  .الفر} باإلطالع الGايف على سs العملية االmتخابية 

عند اmتهاV عملية عد النقاط يسل= الفار}ون لرcيس مGتب التصويت أوراق عد النقاط املو<عة 
  . 3مE طرUه= 2 ويف mفس الو<ت أوراق التصويت اليت يشك يف YDتها أو mا}ع الناخCون يف YDتها 

  :إعالن النتائج -7

  :إعالن النتاcج بعدة مراحلpر       

  ور ÖÖÖÖÖتو<يعه= وحبض لÖÖر wضر لنتاcج الفر} حب� ال Ypى 2 وdمÖÖÖÖÖÖÖوم أعضاV مGتب التصويت بتYريÖÖÖÖÖÖÖÖيق

                                                           

  .2 املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون  49املادة  1
2  h 2 <ساب Bgبعلي 2 مر sÂمد الصw69.  
  : املتعل> باالmتخاباq على  16/10مE القاmون العضوي ر<=  52حيm iصت املادة  3
  :ال تعت� ا?وراق امللÂاة أDواq مع� عنها أ�ناV الفر} وتعت� أورا<ا ملÂاة" 

 .ر<ة أو الور<ة مE دون ظرفالظرف اnرد مE الو  -1
 .عدة أوراق يف ظرف واحد  -2
 .الظرف أو الور<ة اليت حتمل أية عالمة أو ا?وراق املشوهة أو املمز<ة  -3
ا?وراق املشطوبة كليا أو gزcيا إال عندما تقضي طريقة اال<رتاع هTا الشGل 2 ويف اHدود املضCوطة حسب  اإلgراVاq املنصوh عليها يف  -4

 .القاmون العضوي مE  32املادة 
 ."ا?وراق أو ا?ظرUة sI النظامية  -5

<د Dر� القضاV االmتخايب الفرmسي ب�~ا ال تعت� مC> Eيل ا?وراق الواgب إلÂاcها 2 لEG ا?وراق املنGمشة أو امل@نية2  وال ب�س أن mشs أن -       
ت اعت�q اGoمة اإلدارية يب ليمو� الفرmسية يف أحد wاكمها 2 ب�ن ذلك dرم Uيما خيص إتالف ا?وراق الCاطلة املتنا}ع Uيها مE طرف مGتب التصوي

 .ة القا�ي مE إمGاmية الت�كد مE كون ا?وراق باطلة حقا أو ال2 وبالتايل pس بسالمة اال<رتاع Uيتعني التصريX بCطالن العملية االmتخابي
-T.A Limoge , 15 juin 2002 , GAZ , pal, p1866  املشار h2<ساب Bgاطمة2مرU سنوسي E212إليه عند ب  
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<Uني 2 مرCله=  الناخ@A ني أوYFني أو املرCالناخ qوحتفظا qالحظاÆ1 .  

يصر� رcيس املGتب علنا بالنتي|ة Uور حترير wضر الفر} يف مGتب التصويت ويقوم بتعلي> wضر  
  .2الفر} يف <اعة التصويت 

سل= رcيس مGتب التصويت Uور إعالن النتاcج mسخة مw Eضر الفر} إ� كل A@ل مؤهل ي
ة على WيD BفYاZ= <اmوmا لقواc= املرتYFني 2 مقابل وDل استالم 2 وÍب أن تدمغ هTه النسخ

  .3خبت= mدي dمل عCارة mسخة مصادق على مطابقتها
يقوم رؤساV مGاتب التصويت بتسلي= mسخة أDلية مw Eضر الفر} إ� رcيس الل|نة الCلدية 

qتخاباmة االC>2  4ملرا {ضر الفرYÆ قةUاملالح> املر Bل استالم وتو�D2 مقابل و }وmله القا@A أو
2 مث حترر الل|نة االmتخابية الCلدية wضر اإلحصاV االmتخايب |نة الCلديةحتت تصرف رcيس الل

 qتخاباmون االmقا لقاC2 وتو}ع املقاعد ط qواDحسب املواد(لأل E69إ�  66 م .(  
 %)7(توزيع املقاعد وقاعدة املعامل االنتخايب  -8

بعد مرحلة رDد ا?Dواq وإعالن النتاcج تCدأ بعد ذلك عملية تو}يB املقاعد على القواc= طCقا       
  .wددة كما سنCني أدmاه  5?سس Uنية و <اmوmية

  :توزيع املقاعد  -أ

  :U]ن تو}يB املقاعد يGون كاآليت  16/10ر<=  مE <اmون االmتخاباq 66املادة  حسب

                                                           

  .املتعل> باالmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه  16/10مE القاmون العضوي  51املادة  1
  .2 املتعل> باالmتخاباq  216/10 مE القاmون  4الفقرة  51املادة  2
  .2 املتعل> باالmتخاباq 216/10 مE القاmون  5الفقرة  51املادة  3
4  Eلدية مCتخابية الmتت�لف الل|نة اال:  

-  äيسا(<اcر(  
 وmاcب رcيس -
 .لرابعةمساعديE ا�نني يعينه= الوايل مE بني mاخيب الCلدية 2 ماعدا املرتYFني واملنتمني إ� أحزاa= وأولياcه= وأDهاره= إ� Iاية الدرgة ا -
 .Æقر الوالية والCلدياq املعنية يعل> القرار املتضمE تعيني أعضاV الل|نة االmتخابية الCلدية Uورا -
يتعني على رcيس مGتب التصويت عند اختتام اال<رتاع أن dفÌ أوراق التصويت يف كيس مشمB ومعرف Æلصقة حتمل تسمية مركز  -

  .   يشمB أيضا مE <فليه أنالتصويت ور<= مGتب التصويت ويو�B هTا الGيس داخل Dندوق اال<رتاع املناسب الTي Íب 
  .  688الCا} 2 مرBg ساب> h 2  داود  5
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ناسب حسب عدد ا?Dواq اليت حتصلت ÂFلها بني القواc= بالتتو}ع املقاعد املطلو� "
وهTا خبالف النمj الTي كان معتمدا يف <اmون  "عليها كل <اcمة مB تطCي> <اعدة الCا<ي ا?<و�

 qتخاباmت املادة  89/13االmكا iية " منه تنص على 1 62حيCلI?مة على اcإذا حتصلت القا
حتر} على WيB املقاعد إذا حا}q على ا?IلCية الCسيطة حتصل  املطلقة لألDواq املع� عنها U]~ا

Æعىن ا?IلCية املطلقة للمقاعد وdسب الGسر لصاحل هTه القاcمة كمقعد كامل   1+باملئة  50على 
 Eاليت حتصلت على أك@ر م =cالقواعد يو}ع على القوا Eقى مC10وما ت qواD?ا Eاملع� باملئة م 

<ول الدكتور سعيد بوFعs هي طريقة مD EنB حز� يف السلطة على حد  UهTه الطريقة '' عنها
2 إن ا?مر أ�ار احت|ا� الساحة �UخqT كان مGاmه على االحتفاظ بالسلطة  يعمل كsÂه لو

2 و<د ذهب بعض النوا� إ� حد القول اq ?ن أمر الفاcز wسوماا?حزا� تطالب بت�gيل االmتخاب
 2 ووgد النوا� UرDته= إ� الد2BUاالختالف Ë ت�gيل االmتخاباI q=بعدم دستورية الت�gيل 2 ور 

  Æقتضى  دلتÖÖÖÖÖÖÖÖاليت ع 62واد القاmون االmتخايب ومE بينها املادة Öبع|لة اإلDال� مرة أخر� Uعدلت م
  :  3واليت تنص 1990مارس  27املؤرخ يف  90/06القاmون ر<= 

 Bا اال<رتاع التو}يTالتايل للمقاعد يرتتب على طريقة ه:  
تتYصل القاcمة اليت Uا}q با?IلCية املطلقة على ا?Dواq املع�ة على عدد مE املقاعد يتناسب  -1

  .والنسCة املئوية لألDواq اoصل عليها ا�nة إ� العدد الصYيX ا?على 
قاcمة اليت حتو} يف حالة عدم حصول أية <اcمة على ا?IلCية املطلقة مE ا?Dواq املع�ة تفو} ال -2

  :أعلى mسCة Æا يلي 
مE عدد املقاعد ا�n إ� العدد الصYيX ا?على يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلو�  50% -

  .ÂFلها  يف الداcرة Uرديا 

                                                           

  .2 الساب> اإلFارة إليه  97/07مE <اmون االmتخاباq ر<=  U76]ن أحGام هTه املادة gاqV متطابقة مB أحGام املادة   1
بسGرة  w2مد خيضرgامعة  gتهاد القضاcي2 العدد الرابB 22 �لة االتخايب اجلزاcري بني القوة والضعف2 القاmون االmأ<و gيل Cmيلة2 حCة عفاف 2

h373.  
  1990مارس  28املؤرخة يف  13� ر ر<=  3
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  .}اcد واحد مE عدد املقاعد يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلو� ÂFلها }وgيا  50% -
 املTكورتني أعاله تو}ع املقاعد املتCقية بالتناسب على كل القواc= املتCقية اليت ويف كلتا اHالتني -3

Uما Uوق مE ا?Dواq املع�ة على أساس النسCة املئوية لألDواq اoر}ة بتطCي>  %7حصلت على 
  .الCا<ي ا?<و� حß تنتهي املقاعد الواgب ÂFلها 

القواc= بالتناسب Æا Uيه القاcمة الفاcزة اليت أحر}q  يف حالة بقاV مقاعد للتو}يB 2 تو}ع على كل    
  .على أعلى mسCة 

  حتصل القاcمة على WيB املقاعد %7يف حالة عد حصول أية <اcمة متCقية على mسCة     
مهما كاmت مB إعطاV ا?Uضلية للقاcمة حسب النسب  %7إذا مل حتر} أية <اcمة على mسCة     

  .اHاcزة على أعلى mسCة 
عملية <سمة ا?Dواq املع� عنها عE ولقد بني لنا املشرع كيفية حسا� املعامل االmتخايب ب�mه mاتج 

اليت القواc= أDواq عدد  على عدد املقاعد املطلو� ÂFلها mا<ص عند اال<تضاVيف كل داcرة اmتخابية 
  .1 %7مل حتصد mسCة 

   :تسليم احملاضر  -9

]حصاV ب nتمعة Æقر الCلدية وعند اال<تضاÆ Vقر رمسي معلوم االل|نة االmتخابية الCلدية  تقوم
YÆضر رمسي معد يف  يف كل مGاتب التصويت على مستو� الCلدية وتس|يلهاالنتاcج اoصل عليها 

  :Yني أو القواc= ا?حرار حيi ترسلللمرتF حبضور املم@لني املؤهلني <اmوmاm2  Åسخ) 3(�ال× 
مE القاmون  m152 3سخة مE اoضر إ� رcيس الل|نة االmتخابية الوالcية املنصوh عليها يف املادة 

  .16/10العضوي 
mسخة يعلقها رcيس الل|نة االmتخابية الCلدية Æقر الCلدية اليت gرa qا عملية اإلحصاV العام 

  .لألDواq وحتفÌ بعد ذلك يف أرFيف الCلدية
                                                           

  .االmتخاباq 2 الساب> اإلFارة إليه املتعل> ب 16/10قاmون المE  الفقرة ال@اmية 66املادة  1
  الساب> اإلFارة إليه املتعل> باالmتخاباq 2 16/10الفقرة ا?و� وال@اmية مE القاmون ر<=  153املادة  2
3  Eل مGي 3: واليت تتشcلس القضاnقر اÆ يةcالل|نة الوال Bتمe 2 ة مستشار يعينه= و}ير العدلCرتÆ يسcبينه= ر Eضاة م>.  
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  .لتYفÌ يف أرFيف الوالية mسخة ترسل إ� الوايل-
كما تسل= mسخة مطابقة ا?Dل مw Eضر الل|نة االmتخابية الCلدية Uورا ومC> Eل رcيسها إ� 

لGل مرتXF أو <اcمة 2 مقابل وDل استالم 2 وتدمغ مB هTه النسخة على  1املم@ل املؤهل <اmوmا 
  )mسخة مصادق على مطابقتها(WيD BفYاZا خبت= mدي dمل عCارة 

U]ن الل|نة االmتخابية الوالcية تعايE وتركز  16/10مE القاmون العضوي  156حسب املادة 
  .وeمB النتاcج النهاcية اليت أرسلتها الل|نة االmتخابية الCلدية

2 تقوم بتو}يB املقاعد اnالس الوالcية U 2]ن هTه الل|نة بالTاq هي مE وبالنسCة الmتخا�
مE <اmون االmتخاباq الساب> التطرق إليها أي mفس إgراVاq  68-67- 66طCقا ?حGام املواد 

  .2تو}يB املقاعد يف اnلس الوالcي 
e تخابية اليتmية اإلcب على الل|نة الوالÍي أن تcلس القضاnقر اÆ Bا يف تنمbهي أعما

  .ساعة مE ساعة إختتام اإل<رتاع  I48ضون 
أعمال وتصرUاq الل|نة ال تعت� أعماال <ضاcيا 2 وإمنا  وعلى الرI= مE تشGيلتها ومقر عملها U 2]ن

  .هي �رد أعمال إدارية مE القراراq اإلدارية
  A@ل الوايل  إ�وتلزم الل|نة االmتخابية الوالcية بتسلي= mسخة أDلية مE اoضر Uورا 2 

 الل|نة2 وÆقر Uورا الوالcية االmتخابية الل|نة wضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة سل=ت
 DفYاZا WيB على النسخة هTه وتدمغ. باالستالم وDل مقابل مرتXF لGل <اmوmا املؤهل املم@ل إ�

 ".لألDل مطابقتها على مصادق mسخة" عCارة dمل mدي خبت=
A@ل اbيئة العليا  إ� أعاله2 املTكور اoضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة كTلك وترسل

  .ملرا<Cة االmتخاباq املستقلة 
 ا� الو}ير املGلف بالداخلية  أعاله2 املTكور اoضر مE لألDل مطابقتها على مصادق mسخة ترسل

                                                           

1  Vون(وه= ا?عضاC>املرا (=Zررون حتفظاdعينوه= و EيTني الYFتب التصويت باس= املرGم sتخابية وسm2 ودوره= يقتصر على ر<ابة �ر� العملية اال  
  .  املتعل> باالmتخاباq 2 16/10 مE القاmون العضوي ر<=  156املادة  2
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  .1وو}ير العدل حاÌU االختام
  :مرحلة الطعون يف نتائج االنتخابات احمللية  -10

       qارFون العضوي  170املادة أmالقا Eية ''  16/10مCالس الشعnا Vتخا� أعضاmة الCبالنس
الCلدية والوالcية 2 لGل mاخب اH> يف االعرتاä على YDة عملياq التصويت ب]يداع احت|اgه يف 

يدون هTا االحت|ا� يف wضر مGتب التصويت الTي ع� Uيه . مGتب التصويت الTي Dوq به 
cتخابية الوالmوته ويرسل إ� الل|نة االD Eية يف . ية الناخب عcتخابية الوالmت الل|نة االCت
أيام ابتداV مE تاريخ استالمها ) Ý )05سةاالحت|اgاq املقدمة bا وتصدر <راراZا يف أgل أ<صاه 

 �مEGp . '' E أن تGون <راراq الل|نة wل طعE أمام اGoمة اإلدارية املختصة إ<ليميا . االحت|ا
Hو� املادة ½د أ~ا أعطت اYU خاللEية  > يف الطعcتخابية الوالmل الل|نة االC> Eج املعلنة مcيف النتا

متCعا mفس املسلك خبصوh اآلgال القصsة مراعاة خلصوDية النزاع االmتخايب وwدودية العملية 
االmتخابية يف الزمE 2 وهTGا mصت هTه املادة على ح> كل mاخب يف االعرتاä على YDة 

gه يف املGتب الTي DوU qيه 2 يدون االحت|ا� يف wضر مGتب عملياq التصويت ب]يداع احت|ا
التصويت وdول إ� الل|نة االmتخابية الوالcية 2 تCت الل|نة يف االحت|اgاq املقدمة bا بقرار إداري 

أمام ار الل|نة <ابال للطعE باإللÂاV يف أgل عشرة أيام مE تاريخ استالمها االحت|ا� 2 ويGون <ر 
oمة اإلدارياG ة املختصة إ<ليميا.  

       sشm sتب التصويت إ� ويف ا?خGم Vاملسندة إليه= مسؤ أن أعضا qكل العمليا Eولون ع
وبالتايل m[Uه يعا<ب كل إخالل باال<رتاع D 2ادر إما مÆ16/10  Eوgب القاmون العضوي ر<= 

 يت= Uر}ها طCقا أعضاV مGتب التصويت وإما مE أي عون مE السلطة مGلف حبراسة ا?وراق اليت
وبÂرامة  سنواq 10سنواq إ� عشر  5مÝ Eس  باCHسواليت تنص 2 يعا<ب  210?حGام املادة 

 E100.000م  �كل إخالل باإل<رتاع Dادر عE أي عضو مE أعضاV   د�  500.000 إ�د
مGتب التصويت أو عE أي عون مسخر مGلف حبراسة ا?وراق اليت يت= Uر}ها 2 هTه اجلرpة هي 

                                                           

1
  الساب> اإلFارة إليه باالmتخاباq 2املتعل>  16/10مE القاmون العضوي  222324 الفقرة 158املادة   
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 Eتب التصويت أو عGم Vأعضا Eون عضو مGيه وهو أن يU فة معينةD رUتوا Eاعلها البد مUناية وg
 Tر}ها والعمل املادي هو كل إخالل باال<رتاع أي منU =لف حبراسة ا?وراق اليت يتGأي عون مسخر م

  .1بدأ عملية اال<رتاع إ� Iاية االmتهاV مE الفر} وحراسة ا?وراق املفر}ة
    اxالw احملليةعملية تنصيب : الثالث  طلبامل           

يعد تنصيب اnالس اoلية آخر عملية الكتسا� Dفة املنتخب اoلي وذلك وUقا لقواعد رمسها       
القاmون واليت أسالت بدورها الs@G مE ا�H وهو ما سنYاول تسليj الضوV عليه مE خالل هTا 

  .املطلب 
   انتخاب رئيسي اxلسني الشعبيني البلدي والوالئيكيفية : الفرع األول

<اmون الCلدية ر<= مE  64يتو� وايل الوالية تنصيب اnلس الشعيب الCلدي حسب املادة       
يستدعي الوايل املنتخCني <صد تنصيب اnلس الشعيب الCلدي خالل الÖخمسة '' اليت تنص  11/10

mج االcتاm ا اليت تلي إعالنÖعشر يوم qاÖصت املادة '' .تخابm ون الوالية ر<=  58بينماmا> Eم
<صد اmتخا� ÍتمB اnلس الشعيب الوالcي حتت رcاسة املنتخب ا?ك@ر سنا '' على  12/07

  ''...أيام اليت تلي إعالن mتاcج االmتخاباq 8وتنصيب رcيسه خالل ال@ماmية 
مE استدعاV مE طرف الوايل ؟  الشعيب الوالcي مE تلقاm Vفسه أم والسؤال املطرو� هل ÍتمB اnلس

  وملاذا مل dدد املشرع اجلهة اليت تتو� تنصيب اnلس الشعيب الوالcي ؟
رcيس اnلس مGتب مؤ<ت يتGون مE املنتخب الوالcي ا?ك�  اmتخا�يشرف على عملية 

I ونmوGسنا 2 وي Vر ا?عضاÂDأ Eان مCصت عليه املادسنا ويساعده منتخm ا ماTني وهYFمرت s ة
2 وتتم@ل املهمة الرcيسية للمGتب املؤ<ت يف استقCال ترFيYاq 12/07مE <اmون الوالية ر<=  58
2 ويعت� مGتب اnلس هيئة مؤ<تة تزول وحتل <اmوmا Æ|رد ة اnلس وإعداد <اcمة للمرتYFنيرcاس

mياcلس الشعيب الوالnيس اcارةتخا� رCون  2 وهو عmه <اUأ�ا =cدا sI لGهي E12/07ع .  

                                                           

1  qتخاباmظام االm ية يفcام اجلزاGر� ا?حF 2 ون العضوي (بو<ندورة سليمانmعة ا?و� 2 دار ) 01-12القاC2 2 الط B2014ا?ملعية للنشر والتو}ي  
 h77  .  
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إال أmنا  01-12والقاmون العضوي  11/10وعلى الرI= مE التقار� الزمr بني القاmون ر<=       
 بالs@G مE االختالف ½د أن كل mص يتناول تنظي= طريقة اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي 

لس الشعيب الCلدي متصدر القاcمة اليت حتصلت حيm iص <اmون الCلدية على أmه يعلE رcيسا للم|
XFيسا املرcر Eيعل qواD?ني ويف حالة تساوي اCالناخ qواD?ية اCلIه ) ة(على أTر سنا هÂD?ا

الطريقة اليت ير� Uيها الs@Gون أ~ا ا?½B ?~ا ستقر� الناخCني مE هيئاq الCلدية 2 وتعطي أك@ر 
يi تع� عE <رار ا?IلCية اليت ستGون دعامة لقراراq هTه الشعCية الCلدية حللم|الس  استقرار
    . 22 وEó بدورmا m@مE هTا الطر�  1ا?خsة
ر� Uر�ية واحدة يف حتديد الرcيس حسب املادة أد 11/10واملالحÌ أن <اmون الCلدية ر<=       
على أIلCية  حتصلت يتالقاcمة ال متصدر م|لس الشعيب الCلديلل اÅ يعلE رcيس'' منه واليت تنص  65
املادة  بينما mصت''  اÅ املرXF ا?ÂDر سناملرYFة أو  ويف حالة التساوي يعلE رcيساÅ 2 اq الناخCنيأDو 
يف Iضون ا?يام اخلمسة عشر  ''على املتعل> باالmتخا�  12/01مE القاmون العضوي  80

لس الشعيب الCلدي مE بني أعضاcه رcيسا له ينتخب اn إلعالن mتاcج االmتخابا2qاملوالية )15(
يقدم املرتXF الmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي مE القاcمة اHاcزة ا?IلCية للعهدة االmتخابية 

  .املطلقة للمقاعد 
يف حالة عدم حصول أي <اcمة على ا?IلCية املطلقة للمقاعد EGp للقواc= اHاcزة Ýسة 

  .على ا?<ل مE املقاعد تقدæ مرتXF  )%35(و�ال�ني يف املاcة 
  على ا?<ل مE املقاعد ) %35(يف حالة عدم حصول أي <اcمة على Ýسة و�ال�ني يف املاcة 

 XFمر æتقد =cالقوا BيW EGp.  

                                                           

ومؤسساq عمومية   ماgستs يف إطار مدرسة الدكتوراه 2 دولة2 مTكرة  g2011وان  22املؤرخ يف  11/10<ا�ي كمال 2 الCلدية يف القاmون ر<=  1
  . h 245  2014-2013كلية اHقوق 2 بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 

هTه  g90/09اV أك@ر د<ة بTكر عCارة متصدر القاcمة بينما مل يورد <اmون  m11/10ستنتج أن القاmون ر<=  90/09وعند الربj مB <اmون الCلدية  2
  .اcزة ب�IلCية املقاعدالعCارة واكتفى بTكر مE خيتار مE بني القاcمة الف
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2 ويعلE رcيسا للم|لس الشعيب الCلدي املرتXF الTي حتصل على يGون االmتخا� سريا
 qواDية املطلقة لألCلI?ا.  

حالة عدم حصول أي مرتXF على ا?IلCية املطلقة لألDواq بني املرتYFني اHاcزيE على يف 
2 ويعلU Eاcزا املرتXF املوالية) 48({ وا?ربعني ساعة املرتCة ا?و� وال@اmية Í 2ر� دور �ان خالل ال@ما

 qواD?ية اCلIصل على أYاملت.  
U Eصل عليها 2 يعلYاملت qواD?ر سناو يف حالة تساوي اÂD?ا XFزا املرتcا.  

 12/07مE القاmون  591متطابقة مB أحGام املادة واليت تعت�  80ولقد gاqV أحGام املادة       
  :املتعل> بالوالية بفر�ياq أخر� يف كيفية اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي وهي

  ).وا?IلCية املطلقة( 2املتصدرمواUقة الفر�ية ا?و� مE <اmون الCلدية مB اختالف Uقj يف  -1
% 35على  احصلت لتنييف حالة عدم وgود أي <اcمة Uاcزة ب�IلCية املقاعد EGp 2 للقاcمتني ال -2

ومE  2بني أعضاV اnلس على املرتYFنيمE املقاعد أن تقدم مرYFا 2 ويف هTه اHالة يت= االmتخا� 
q يعلE رcيسا للم|لس 2 ويف حالة عدم مE ا?Dوا) 1% + 50(يتYصل على ا?IلCية املطلقة 

2 ويعلU Eاcزا املتYصل على 3ساعة  48اHصول على ا?IلCية املطلقة Tmهب إ� الدور ال@ا{ خالل 
 qواD?ية اCلIسيط(أCالÖÖÖÖÖÖيةCويف ح) ة أو النسÖÖÖÖÖالة تساوي يعلÖÖÖÖÖÖÖÖ ة للم|لس الشعيبCر سنا بالنسÂDأ E  

  .بالنسCة للم|لس الشعيب الوالcي الCلدي وا?ك� سنا 

                                                           

1  æيقا لقاعدة اجلديد يستنسخ القدCتط .  
2  tا يرتA زةcمة الفاcا معينا يف القاCي أن املشرع مل يشرتط ترتيcلدي والوالCيني الCلسني الشعnيسي اcتخا� رmيف عملية ا Ìما يالح Vالصراع بني أعضا

يف حالة Uو} <اcمتيه يGون  القاcمة الفاcزة 2 وكان مE ا?Uضل أن dدد ترتيب ا?ول با?ول حß يعل= الناخCون أmه مE يوgد على رأس القاcمة هو الTي
ميا وبالت|ربة يف رcيسا للم|لس 2 وبالتايل ال يرتt �ال للصراع بني أعضاV القاcمة الفاcزة ويت= إبعاد ت��s اإلدارة يف عملية التعيني m? 2ه �Cت عل

صيب اnالس ملدة }منية طويلة Aا يؤ�ر على سs املصاحل 2 وتعطل تناc= الفاcزة لتعيني رcيس اnلساالmتخاباq السابقة و<وع Dراع كsC بني أعضاV القو 
 Bgرا qاملعلوما Eة 2 ملزيد مDه= اخلاHل مصاgأ Eاؤوا مg هاVوأن أعضا <cال sI ظهرÆ الس ويظهرهاnصدا<ية اÆ املس ßبلعباس العامة 2 وح

gامعة  2مTكرة ماgستU sرع إدارة ومالية 2 كلية اHقوق 2 بE عGنون2 دور وDالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف القاmون اجلزاcري 2  بلعباس
  .    h 255  2003-2002اجلزاcر 2 

ساعة يف حالة الTها� إ� الدور ال@ا{ بالنسCة الmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcي 2 وكان حري باملشرع حتديد  48حيi مل dدد املشرع مدة   3
يام مE أي بعد مثاmية أ( هTه املدة وذلك <صد اإلسراع يف اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcي وهو ما ينعGس على اإلسراع يف تGويE اnلسني 

  .2 وبالتايل االmطالق يف أعمال اnلسني ) التنصيب 
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 EGp2 جلميB القواc= تقدæ مرYFامE املقاعد 2 % 35يف حالة عدم حصول أي <اcمة على 
وبنفس الطريقة يت= االmتخا� على أساس التYصل على ا?IلCية املطلقة ليعلE رcيسا 2 ويف حالة 

Dاحب املرتCة ا?و� وال@اmية2 ويت= 2 بني املرXF ا2 يت= الTها� إ� الدور ال@ا{عدم اHصول عليه
2 بينما يف س 2 ويف حالة التساوي ا?ÂDر سنا2 وتGفي ا?IلCية الCسيطة إلعالن الرcياالmتخا�

  .1اnلس الشعيب الوالcي يعلU Eاcزا ا?ك� سنا
مE <اmون الوالية ر<=  59مE <اmون االmتخاباq واليت تقابلها املادة 2 80لإلFارة U]ن املادة 

12/07  Eيهها عgاية بتوDا أد� بو}ير الداخلية ك|هة وA ر�ية أخر� <د حتصلU ا إ�sمل تش
وهTه اHالة هي  2012ديسم�  5بتاريخ  3538التعليمة ر<= (طري> التعليماq كما gرq العادة 

  . )على ا?<ل مE املقاعد% 35حالة حصول <اcمة واحدة على 
وÍر� االmتخا� U]ذا حتصل على ا?IلCية املطلقة يت= تقدæ مرXF مE هTه القاcمة 

EGp الفر�ية ال@ال@ة 2 أي <Cطm صل على ذلكYيسا 2 أما إذا مل يتcر Eيعل qواDلأل  =cالقوا Bجلمي
تقدæ مرXF عنها وÍري االmتخا� بينه= ومE حتصل على ا?IلCية املطلقة لألDواq يعلE رcيسا ويف 

 الدور ال@ا{ بني Dاحيب املرتCة ا?و� وال@اmية Uقj  ويعلE رcيسا حالة عدم اHصول عليها Tmهب إ�

                                                           

اnلس  والسؤال املطرو� على أي معيار اعتمد املشرع على <اعدة ا?ÂDر سنا بالنسCة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي 2 وا?ك� سنا بالنسCة لرcيس 1
لشعيب الوالcي مقارmة بصالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي الTي له الشعيب الوالcي يف حالة التساوي رw =Iدودية Dالحياq رcيس اnلس ا

يف اHقيقة ... بالصرف   Dالحياq باعتCاره A@ال للدولة 2 وباعتCاره هيئة تنفيTية 2 وباعتCاره A@ال للCلدية وأخر� مالية وتنفيT ميزاmية الCلدية وهو اآلمر
  :إبرا} الت�يريE التاليني ال أmه EGpإU]ن اإلgابة القاmوmية منعدمة 2 

 .أن اnلس الشعيب الوالcي يعت� UضاV للتشاور والتYاور لTا وgب أن يGون للعضو ا?ك� سنا: تربير تقين  -
ليه باإلÍا� يف Aا ينعGس ع) ميزاmية الCلدية(إن اختيار رcيس اnلس الشعيب الCلدي ا?ÂDر سنا يؤدي إ� اكتسابه eربة وخ�ة إدارية تنظيمية 2 مالية  

  . )اكتسا� عضوية �لس ا?مة م@الÅ ( حالة االرتقاV يف املنصب
أي أن املشرع مت��ر بالت|ربة الفرmسية اHالية ?mه يف Uرmسا عند تساوي ا?Dواq يعلE العضو ا?ÂDر سنا بالنسCة  :تربير حبكم التجربة  -

  .ام للم|لس الشعيب الCلدي 2 وا?ك� سنا بالنسCة للم|لس الع
وكاmت  بالنظر إ� WيB الفر�ياq اليت <د حتصل يف الوا<B اعت�q مس�لة أي القاmوmني واgب التطCي> هل <اmون الCلدية أم <اmون االmتخاباq ؟ 2

  :اإلgابة بتطCي> <اmون االmتخاباq على أساس املعايs التالية 
  .2 تطCيقا لقاعدة اخلاh يقيد العام ) القاmون العضوي(ى القاmون ا?مس 01-12القاmون ا?حد× <اmون االmتخاباq ر<=  -
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 qواD?ية اCلIحتصل على أ Eية(مCيس )النسcة لرCر سنا بالنسÂD?يس اcالر Eويف حالة التساوي يعل
  .  سنا بالنسCة للم|لس الشعيب الوالcي�اnلس الشعيب الCلدي 2 وا?ك

باللÂة الفرmسية حتت ر<=  G1ام هTه التعليمة بتوgيه تعليمة لEG و}ارة الداخلية تراgعت عE أح -
) الوالcي-الCلدي(واليت أ<رq أن اmتخا� رcيس اnلس الشعيب  2012ديسم�  6بتاريخ  3560

ويطر� السؤال التايل  2يGون ب�IلCية املقاعد وليس ب�IلCية ا?DواA 2 qا Íعل التعليمتني متنا<ضتني 
  والقضاV ؟ أم يÖُْؤخTu بالقuاmون الTي هو أمسى ؟ب�يهما ت�خT اإلدارة 

وبالفعل كان mتي|ة Tbا النقص يف القاmون مg Eهة 2 والتنا<ض بني التعليمتني التنظيميتني       
مE <اmون الوالية ر<=  59املتعل> باالmتخاباq واملادة  01- 12مE القاmون العضوي ر<=  80للمادة 

  .ملشاكل اليت عرUتها عملية تنصيب اnالس اoلية مg Eهة أخر� الs@G مE ا 12-01
ي يف االmتخاباq وعند اmتخا� رcيس اnلس الشعيب الوالcم@ال حيi أmه يف والية ا?Iواط 

Uتقدم  %35هي اHاcزة على ) حز� Cgهة التYرير الوطr(كاmت <اcمة واحدة  2012اoلية لسنة 
Dوq مع� عنها مB العل= أن عدد ا?عضاD20  Vوq مE بني  16وحا} على ) م.هÖ(مرYFها 

مD20  Eوq ال مت@ل ا?IلCية مE املقاعد  D16وU qرأq اإلدارة أن  18امتنB واحد وألÂي  39
) اoررة باللÂة الفرmسية 06/12/2012الصادرة بتاريخ  3560حسب mص التعليمة ر<= ( 39

عE ) م.هÖ(ررq إعادة االmتخا� Uاحتة اnال جلميB القواc= يف الدور ال@ا{ Uتقدم mفس املرXF وعليه <
 XFالفة املرYا?خر� مت =c2 و<دمت القوا rرير الوطYهة التCg ع.�(حز� ( Bحز� الت|م Eع

  :الوطr الدpقراطي وكاmت mتي|ة االmتخا� على النYو التايل 
- XFحا} املر)Öم.ه (g حز� Eعلى ع rرير الوطYهة التC16   
- XFقراطي على ) ع.�(حا} املرpالد rالوط Bحز� الت|م E23ع  

 sا ا?خTت= تنصيب هU)�.ع (يcيسا للم|لس الشعيب الوالcر  XFاملر äعو)Öم.ه ( BUي رTال  
                                                           

العامة 2 ا?مر تعت� هTه التعليماq تعليماq تنظيمية ?~ا تستهدف الت��s يف املراكز القاmوmية 2 وبالتايل متتعها بنفس خصاcص القواعد القاmوmية  1
mاGمث إم Eاإلدارية وم qة القراراCعلها تر<ى ملرتg يTاإلداريية ال Vمنا}عتها أمام القضا Bgرا qاملعلوما Eراحب2 ملزيد مh 2 <ساب Bg2مرE616ي أحس   

  ) . 04و  03اoل> ر<= ( املوgودتني يف <اcمة املالح> ) باللÂة العربية والفرmسية(أmظر إ� mص التعليمتني  2
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أمام اGoمة اإلدارية با?Iواط 2 اليت حGمت بصYة اجلولة ا?و� على أساس أن  دعو�
تواUرة وأن ا?IلCية املقصودة هي أIلCية ا?Dواq وليس أIلCية املقاعد واستند اGH= على ا?IلCية م

 52حسب املادة  01-12أن ا?وراق امللÂاة ال حتسب كما ينص على ذلك <اmون االmتخاباq ر<= 
 منه 2 كما استند يف حGمه إ� GFل التعليمة اoررة باللÂة الفرmسية ?ن هTه التعليمة تشs يف

اليت تعAdditivement a mon message n 3538…..[   r[السطر ا?ول مE النص إ� عCارة 
   3568أي أmه مل يت= إلÂاV اإلرسالية ر<=  ..... ] 3538}يادة وإ�اUة إ� إرسالييت ر<= [ حرUيا 

عدم ب�mه يف حال " كما أmه بتفYص هTه التعليمة اليت gاV يف DفYتها ال@اmية 2 السطر ال@ا{ 
باملاcة وأك@ر مE املقاعد با?IلCية  35اmتخا� املرتXF املقدم مE طرف القاcمة اHاcزة على mسCة 

إ� ا?IلCية  أي أن هTه التعليمة أFارq بو�و�2 ....]املطلقة لألDواq 2 يعد wضر بTلك و
عند اmتخا� ) قاعدامل(2 ومل تشر ال Dراحة وال بصفة �منية إ� ا?IلCية املطلقة )ا?Dواq(املطلقة 

 8 كما استند القا�ي اإلداري إ� املادة m35%سCة اcزة علىملرتXF املقدم مE طرف القاcمة اHا
وبعد 2 1دارية اليت تلزم القا�ي اإلداري باGH= بالو�اc> املعربةمE <اmون اإلgراVاq املدmية واإل

 =GHيف منطوق ا Vاgف �ده وmاملست� =GHصل �لس الدولة بت�يد اU خاللاالستئناف Eه مmا 
 الشعيب اnلس رcيس إلmتخا� ال@ا{ الدور أن 12/01مE <اmون االmتخاباq ر<=  80 املادة <راVة

 على وليس واqلألD املطلقة ا?IلCية على املرتYFني مE أي يتYصل مل إذا إال إليه يل|� ال الوالcي
  . للمقاعد املطلقة ا?IلCية

اإلFارة إ� التعليمة (أmه يف حالة وgود تعليمة تعارä النص القاmو{ Uيتعني عدم ا?خa Tا 
  ة ÖÖÖÖÖÖÖÖاليت gاqV متنا<ضة مB القاmون مg Eهة ومB التعليمة ا?و� مg Eه) ال@اmية اoررة باللÂة الفرmسية

                                                           

  . ة اإلدارية لوالية ا?Iواط sI 2 منشور الصادر عE الÂرUة ا?و� للمGYم 12/06/2013بتاريخ  00125/13<رار ر<=  1
قول يCدوا أن القا�ي اإلداري هنا <ام بتفسs النصوh مE أgل استنCاط اGH= مادامت النصوI hامضة وsI وا�Yة 2 ويف هTه اHالة ال EGp ال -

  التفسØ sتلj هنا بالنص املفسرأن القا�ي اإلداري <د أmش� <اعدة إدارية باملعىن الفTb rا املصطلX مادام أن سلطته يف 
- Jean Rivero , Jean – Waline , Droit Administratif , 14ème éd , Dalloz , 1992 , p 65  2 املشار إليه عند

<ضية بE خدة �د و}ير الداخلية منوذgا 2 �لة العلوم القاmوmية اإلدارية والسياسية 2 العدد " مراد بدران 2 �وابj إmشاV القا�ي اإلداري للقاmون 
10/2010  h 2 ر بلقايد 2 تلمسانGامعة أبو بg 2186 .  
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  .1أخر�
 sشm ون العضوي ر<=  80أن املادة وال باس أنmالقا Eراحة يف ظل  12/01مD يتÂد أل>

مE <اmون الCلدية ر<=  65املتعل> باالmتخابا2q وبالتايل تCقى املادة  16/10القاmون العضوي ر<= 
مها اللتان  )امللÂاة  80اليت تتطاب> مB املادة ( 12/01مE <اmون الوالية ر<=  59واملادة  11/10

  .mتخا� رcيسي اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcيإ تنضمان عملية
  الوالئي �تاران نوا�ما البلدي واxلسني الشعبيني ا رئيس:  الفرع الثاين

يعرä رcيس اnلس الشعيب الCلدي "لى ع 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  70لقد mصت املادة       
يوما على ) 15(الرcيس خالل اخلمسة عشر تاره= لشÂل وظاcف mوا� <اcمة املنتخCني اللTيE اخ
املطلقة للم|لس الشعيب الCلدي يف حدود ما تنص لمصاد<ة عليها با?IلCية ا?ك@ر اليت تلي تنصيCه ل

املمنوع <اmوmا  يت= استخالف mاcب الرcيس املتوىف أو املستقيل أو املقصي أو. أعاله  69عليه املادة 
اnلس الشعيب الCلدي تفويض إمضاcه لصاحل mوا� الرcيس يف EGp رcيس . حسب mفس ا?GFال

واليت  12/07مE القاmون املتعل> بالوالية ر<=  262 واليت تقابلها املادة " حدود املهام املوكلة إليه=
mوابه مE بني  اليت تلي تنصيCه ) 8(رcيس اnلس الشعيب الوالcي خالل مثاmية أيام   خيتار" تنص 

  ."  ...ملطلقة للم|لس الشعيب الوالcي ويعر�ه= للمصاد<ة با?IلCية اأعضاV اnلس 
وبالتايل U]ن عملية اختيار mوا� الرcيسني هي مD Eالحياq رcيسي اnلسني الشعCيني 
الCلدي والوالcي ولEG هTه السلطة مو<وUة على مد� مصاد<ة أو مواUقة اnلسني على هTا االختيار 

اnلس اختيار mوا� الرcيس ر� أmه يالحU Ìراغ آخر وهو حالة رUض هTا مg Eهة 2 ومg Eهة أخ
Dيسني دون   ارر وإcوا� الرm ون اختيارGأن ي Eا?حس Eني على مو<فه 2 وبالتايل كان مUالطر Eكل م

2 خاDة أن مd Eو} �قته ومE يراه مناسCا لهالعرä على مصاد<ة اnلسني 2 باعتCار أن الرcيس خيتار 
 اداوالq اnلسني أو mشر القواmني والتعليماq تتطلب مE اbيئة التنفيTية عمال CgارÅ عملية تنفيT م

  .2ويفرتä أن يGون بينه= تنسي> كsC حß ال تصطدم <راراZ= بCعضها
                                                           

  . 05ر<= امللY> ) املوgود يف <اcمة املالح>. (لس الدولة sI 2 منشور الصادر عE � 23/01/2014بتاريخ  091553القرار ر<=  1
 69بلعCاس 2 املرBg الساب>h 2بلعCاس  2
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      Eالتشريعية على �موعة م hلية تضمنت النصوoدور للم|الس ا Vاولة إلعطاw  قوقHا
باإل�اUة  الس اoلية mفسها إeاه ا2n مE أبر}ها حقوق اeاه اإلدارة وأخر� املمنوحة للمنتخب اoلي

2 ويف مقابل هTه اHقوق والضماmاq خيضB املنتخب اoلي إ� ) املiYC ا?ول(الية مقوق حإ� 
و<د خيص اnلس كGل والTي يتم@ل ) التو<يف واإل<صاV واإل<الة(mظام ت�دييب <د خيص العضو Æفرده 

Hاملختصة يف ا qره اجلهاFاCي تTل الHا يف اÅmُوmاu> املعينة qال@ا{(اال iYCامل. (  
 اإلطار القانوين للحقوق وااللتزامات : املبحث األول              

سندرس يف هTا املiYC اHقوق املمنوحة للمنتخب اoلي2 ومقارmتها بااللتزاماq امللقاة على       
  .  عاتقه مg Eهة أخر�

  احلقوق : املطلب األول            

وحقوق  الcيهناt حقوق مشرتكة أو عامة Øص WيB أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي والو       
2 كما EGp أن منيز بني حقوق مشرتكة بني رcيسي اnلسني2 وحقوق خاDة برcيس خاDة بGل �لس

  .اnلس الشعيب الCلدي
 اهليئة املستخدمةاحلقوق اجتاه : الفرع األول           

2 اH> يف مE ح> االmتدا� ااه اإلدارة بدÅV طرق يف هTا الفرع إ� حقوق املنتخب اoلي اeسنت      
 rساره املهÆ طةCقوق املرتHيئة املستخدمة 2 �تلف اbا Eيا� عÂال.  

  احلق يف االنتداب: أوال          

  اoلي  ملستو�اmتخابية على اسنتطرق يف هTه اجلزcية إ� مفهوم االmتدا� وإgراVاته يف حالة Aارسة عهدة 

  : مفهوم االنتداب. 1

االmتدا� هو حالة املوظف «املتضمE الوظيفة العمومية ب�mه 1 06/03مE ا?مر  133عرUت املادة 
أو إدارته ا?Dلية مB مواDلة استفادته يف هTا السلك مE /الTي يو�B خار� سلGه ا?Dلي و

                                                           

  2006 07 16املؤرخة يف  246 � ر 2 ر<=  15/02/2006الصادر يف   1
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ويف الدرgاq والتقاعد يف املؤسسة واإلدارة العمومية اليت ينتمي  ويف الرت<ية حقو<ه يف ا?<دمية
   . »إليها

وتCدو اHاgة لل|وV لالmتدا� أن املوظف يُْدعuى ملمارسة وظيفة عضو يف اGHومة أو تو�  
عضوية يف اnالس املنتخCة أو رcاسة جلنة يف اnلس الشعيب الCلدي أو رcاسة �لس والcي أو 

املنظماq الدولية وsIها مE اHاالU qاملوظف الTي يلتY> بوظيفة معينة ال يعr أmه  االلتYاق ب�حد
حتما سيمضي كل مشواره الوظيفي أو حß اإلحالة على التقاعد يف خدمة إدارته ا?Dلية 2 بل Íو} 

يف  له وحتت عنوان Aارسة mشاطه  السياسي م@ال أن يÖُْنتuدn �uلس بلدي أو والcي بÂرä املشاركة
  .تسيs الشؤون اoلية 

  :إجراءات االنتداب. 2

هو ح> يتمتB به رcيس اnلس الشعيب الوالcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة باإل�اUة إ� رcيس       
اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة واملندو� الCلدي واملندو� اخلاh ويGون هTا 

املتضمE   06/03مE ا?مر  134ما mص عليه الفقرة ال@اmية مE املادة  اH> بقوة القاmون وهTا
حالة عهدة  القاmون ا?ساسي للوظيفة العمومية ومE بني حاالq االmتدا� املتضمنة يف املادة Tmكر

2 وطCعا االmتدا� يGون Ýس سنواq بالنسCة يف مؤسسة وطنية أو Wاعة إ<ليميةاmتخابية داcمة 
] عادة االmتخا�إوهTا يف حالة [لت|ديد لبية على املستو� اoلي 2 <ابلة االmتخاملمارسة العهدة 

وذلك mظرا للظروف االست@ناcية2 ويGون االmتدا�  1وكTلك يف حالة متديد مدة العهدة االmتخابية 
 ÅVلي  ابناoة للمنتخب اCا بالنسTالوايل ه Eب <رار مgوÆلدي وCلس الشعيب الnيس اcر Eعلى طلب م

الCلدي إما بالنسCة للمنتخب اoلي يف اnلس الشعيب الوالcي UيGون بطلب مE رcيس اnلس الشعيب 
  . 2الوالcي وبقرار مE و}ير الداخلية 

                                                           

  . 2 املتضمE التعديل الدستوري2 الساب> اإلFارة إليه 16/01مE القاmون  110-107-104املواد  1
2 اoدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة  �U2013اير  25املؤرخ يف  13/91التنفيTي ر<= الفقرة ال@اmية 2 مE املرسوم   2املادة  2

� ر ر<=  2 =b12  2013 12 25املؤرخة يف .  
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ظف املنتد� يف سلGه ا?Dلي بقوة القاmون ولو  وعند اmقضاV مدة االmتدا�2 يعاد إدما� املو 
الضماmاq  و<د أ<رq هTه القاعدة مE با� توsU 138رته املادة <أكان }اcدا على العدد وهو ما 

للموظف املنتد� الTي لوال هTه الضماmة <د يواgه مC> Eل اإلدارة عند العودة واmتهاV مدة االmتدا� 
  . 1ال يسمX ب]رgاعه لTاq السلك أن العدد الTي يتواUر لد� اإلدارة 

وكTلك  06/03مE ا?مر  134إذا كان االmتدا� ح> بقوة القاmون حسب mص املادة 
  :إال أن ذلك ي@s بعض اإلGFالياq  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة 

ال تGون إال بقرار مE الوايل وبالتايل هو �مان bيمنة الوايل املعني على املنتخب  :بالنسبة للدميومة 
Cلدي ?ن رcيس اnلس الشعيب الالCلدي وبالتايل كان ا?gدر أن يGون <رار الدpومة Dادر مE طرف 

  . 2ل أول على إدارة الCلدية سابقا مE حيi الو<ت على تعيني النوا�ؤو تعيينه كمس
pي وكان كما أن الدcة للم|لس الشعيب الوالCو}ير الداخلية بالنس Eون إّال بقرار مGومة ال ت

ا?gدر أن يGون القرار رcيس اnلس الشعيب الوالcي وذلك لضمان استقاللية اnالس اoلية يف اØاذ 
 qاVراgاإل qالقرار وتفادي تعقيدا.  

 ه وذلك بوgود �Âرة يف mص املادة كور أعالاملT  13/91مE املرسوم  03وبالرgوع إ� املادة         
واملندو� اخلاh مE إمGاmية االستفادة مE و�عية  حيi أمهلت أو أIفلت املندو� الCلدي

االmتدا� وÍب تدارt هTا اخللل ?ن املندو� الCلدي Íب أن يتفرغ ملهامه يف املندوبية أو امللYقة 
Eرة مÂ@ه الTاملشرع ه tلدية 2 وبالفعل تدارCالتعليمة ر<=  ال Eاملؤرخة يف  06خالل املطة ا?و� م

حيm iصت على أن  32 13/91اليت حتدد كيفياq تطCي> املرسوم التنفيTي ر<=  10/10/2013
مE القاmون ر<=  138إ�  133املندو� الCلدي واملندو� اخلاh املنصوh عليهما يف املواد 

                                                           

2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoلني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة 13/91الفقرة ا?و� وال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  2املادة  1
 .إليه 

 .h73 2 بلعCاس بلعCاس 2 مرBg ساب>  2
  25/02/2015املؤرخ يف  13/91كيفياq تطCي> املرسوم التنفيTي ر<= 2 اليت حتدد   10/10/2013املؤرخة يف  06التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  3
  . 204 ملY> ر<= ) املوgودة يف <اcمة املالح>(
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يو�B املنتخCون اoليون Taه الصفة يف " ة واملتعل> بالCلدي 2011يوmيو  22املؤرخ يف  11/10
 ÅVب <رار بناgوÆ ومةpاحالة د  Bا القرار بو�Tه BCلدي ويتCلس الشعيب الnيس اcر Eعلى طلب م

املعنيني يف و�عية اmتدا� مE طرف اbيئة املستخدمة b= طيلة مدة اmتداa= وهTا بالنسCة للمنتخCني 
=aتخاmل اC> Vراg?ا  .  

كما Gpننا أن mطر� إGFالية أخر� Uيما خيص اmتدا� ا?عوان املتعا<ديE الTيm Eص عليه= املرسوم 
Uا?عوان املتعا<ديE إّما أن يGوmوا متعا<ديE ملدة wدودة أو w sIدودة  07/308رقمالرcاسي 

  .1وكTلك التقاعد يGون بالتو<يت الGامل أو التو<يت اجلزcي  )املدة(
  :مE املرسوم املTكور أعاله تنص على اHقوق اليت يتمتa Bا املتعا<د وهي  13ملادة وبالرgوع إ� ا

  راتب بعد أداV اخلدمة*
 اHماية االgتماعية* 
  العطل*
  .التقاعد*

 *qياباÂال.  
  .ح> اإل�را�*
  .Aارسة حقه النقايب*

  .اHماية مE التهديداq واإلهاmاq والشت= والقTف أ�ناV ت�دية املهام * 
  كي¢ يتم انتدا�م ؟: املالحÌ أن املتقاعد ال يتمتB حب> االmتدا� وبالتايل السؤال املطرو� و  -

      =aتداmقة املديرية العامة للوظيفة العمومية على اUموا =I2  2ر Eارا ملمارسة املتعا<ديCوذلك اعت
لى ا?مد الطويل لعهدة اmتخابية إال أن اHل املقدم هو حل ظريف ويهض= ح> املوظف املتعا<د ع

                                                           

dدد كيفياq توظيف ا?عوان املتعا<دون وحقو<ه= وواCgاZ= والعناDر  29/09/2007املؤرخ يف  07/308مE املرسوم الرcاسي ر<=  02املادة  1
 30/09/2007الصادرة يف  61املشGلة لرواتCه= والقواعد املتعلقة بتسيs النظام الت�دييب املطC> عليه= 2 � ر ر<= 

  . 01امللY> ر<=  2"املالح>"أmظر لقاcمة  2
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يعل> العقد ملدة العهدة االmتخابية أما إذا   ]غري حمدد املدة[واHل املقدم أmه إذا كان املتعا<د بعقد 
  .كان العقد wدد املدة Uيفسخ العقد مCاFرة 

وبعد اmتهاV العهدة االmتخابية U]ن املتعا<د dتا� إ� UتX منصب مايل gديد حß يتسىن له الرgوع 
  .وظيفته ا?Dلية إ� 

ما هو �مان املوظف املتعا<د بفتX منصب gديد بعد اmتهاV مدة العهدة [ :والسؤال املطروح
 .]االmتخابية؟

   احلق يف الغياب عن اهليئة املستخدمة : ثانيا       

       =aياI ما واعت� املشرعZلسني ودوراnال اÂFحضور أ =b يتسىن ßيا� حÂيف ال Vح> ا?عضا
مE  39املتعل> بالCلدية واملادة  11/10مE <اmون  38م�راÅ <اmوmاÅ وألزم املستخدمني Æوgب املادة 

2 املتعل> بالوالية ÆنX ا?عضاV املنتخCني واملنتسCني إليها كامل الو<ت الضروري  12/07القاmون ر<= 
لÂيا� حيi ال يؤخT هTا لاالستدعاÂF? Vال اnلس م�را  2 واعت�1ملمارسة املهام االmتخابية 

  .الÂيا� كTريعة مE طرف اbيئة املستخدمة للخص= مE أgر املنتخب
   حق املنتخب يف االستفادة من احلقوق املرتبطة �ساره املهين : ثالثا       

إّن املنتخب اoلي طيلة الفرتة املخصصة لعهدته االmتخابية ال dرم مE اHقوق املرتCطة Æساره       
هU rعندما يGون يف حالة اmتدا� ال يعr ذلك }وال عال<ته باملرU> أو اإلدارة اليت كان يزاول aا امل

مهنته ا?Dلية Uهو ليس يف حالة استقالة Uاالmتدا� هو و�B املوظف خار� سلGه أو إدارته ا?Dلية 
qاgحقو<ه يف ا?<دمية والرت<ية يف الدر Eا السلك مTه Eلة االستفادة مDموا Bويف التقاعد يف  م

  .2 كما رأينا سابقاÅ )ا?Dلية(ليت ينتمي إليها اإلدارة العمومية ا
       hاملنصو qة التقاعد والتعويضاYبني من Bلي اجلمoللمنتخب ا EGp هmارة أFدر بنا اإلÍو

إذا اكتسب Dفة املنتخب اoلي بعد حصوله على التقاعد أما إذا اكتسب  13/91عليها يف املرسوم 

                                                           

 .املتعل> بالقاmون ا?ساسي للوظيفة العامة 2 الساب> اإلFارة إليه 06/03مE ا?مر  133املادة  1
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ة التقاعد ال d> له اجلمB بني منY) مE إدارته ا?Dلية(Dفة املنتخب اoلي وبلغ سE التقاعد 
  . 1 13/91والتعويضاq املنصوh عليها يف املرسوم 

       qئاUاGلية مoية اCالس الشعnا Vأعضا XنÆ تفGه مل يmوع إ� املشرع العرا<ي ½د أgوبالر
  . F2هرية لقاV عضويته= بل <رر منYه= رواتب تقاعدية بعد اmتهاV عضويته= يف هTه اnالس

ة m[Uه يGون حسب تقيي= املوظف املنتد� مC> Eل اإلدارة اليت اÖْmُُتدu�v أما خبصوh اH> يف الرت<ي
  .Uيها 

وتعت� الرت<ية مE أه= اHقوق اليت يتمتa Bا املوظف العام 2 وملا bا مE أ�ر مادي ومعنوي 
بالنسCة له Uاملوظف العام حني يلتY> برتCة معينة يطمX داcما يف أن dسE <دراته وأن يرتقي يف سل= 

Uالرت<ية على هTا النYو حتق> <درا مE االستقرار الوظيفي  . لوظيفة العامة والولو� للمناDب العليا  ا
وحتق> العدالة وسj اإلداراq العمومية 2 وتCعi طم�mينة لد� املوظفني وحتفزه= على التقيد أك@ر 

  .بواCgاZ= الوظيفية 
Gه تCgوÆ اجلهة املخولة Eدور <رار مD قل ويقصد بالرت<يةm Eيا شف عmة دCرت Eموظف م

ُرu>uى UتتsÂ إ� رتCة أعلى
2 ومE الطCيعي القول اmه يال}م الرت<ية تÂيsا يف املركز القاmو{ للموظف  امل

  .واCgاته وتزداد سعة وخطورة و أمهية كما يتYسE و�عه املايل
 Åالسلوكية أن الرت<ية مت@ل عامال qخالل الدراسا Eت مC� ولقد  Åعو  مهما Eم  qاTامل حتقي> ال

  .�GU3منا بالرت<ية ي@Cت املوظف أmه حق> ذاته وUرF äخصيته داخل اإلدارة العامة
      

                                                           

بالنسCة للمنتخCني اoليني "2 الساب> اإلFارة إليها 2  10/10/2013املؤرخة يف  06مE التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  09حيm iصت النقطة  1
2 حيi  13/91اmتخاEGp =a للمعنيني أن Íمعوا بني منYة التقاعد والتعويضاq املنصوh عليها يف املرسوم ) قبل(عية تقاعد املتواgديE يف و�

U 2]ذا أXCD املنتخب ) �مان اgتماعي 2 الضريCة على الدخل اإلWايل(ØضB هTه التعويضاq إ� mفس التعويضاq املتعلقة باال<تطاعاq القاmوmية 
ح> له ?mه <دم خدمة للمؤسس أو إلدارة ) منYة التقاعد(هل d> له اجلمB رI= أن هTا الراتب ) بلغ سE التقاعد(اc= يف و�عية تقاعد اoلي الد

 .عمومية أخر� إال أن املشرع حرمه مE ذلك 
2 2014املركز القومي لإلDداراq القاmوmية2 ا?ردن 2 سامي حسE ½= عCد �2 اإلدارة اoلية وتطCيقاZا يف العراق والدول املقارmة2 الطCعة ا?و�2  2

 h258 . 
3  h 2 رcاجلزا Bسور للنشر والتو}يg عة ا?و� 2 دارCري 2 الطcاجلزا B114 -113عمار بو�ياف 2 الوظيفة العامة يف التشري.  
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  حق املنتخب يف احلماية من مجيع أنواع التهديدات أثناء أو �ناسبة تأدية مهامه: رابعا  

ألزم القاmون حبماية املنتخب اoلي أ�ناV أو ÆناسCة ت�دية مÖÖÖÖÖهامه CUاإل�اUة إ� النصوh العامة       
 22 و<اmون الوالية1اليت حتمي املوظف أ�نÖÖÖÖاV عمله ½د محاية خاDة للمنتخب يف ظÖÖÖÖÖÖل <اmون الCلدية 

Tوالق qاmواإلها qالتهديدا BيW Eة مDحظي حبماية خا iف والسب ويستفيد املنتخب يف حي
حالة تعر�ه لضرر بتعويض عادل ومنصف ويGون التعويض Æوgب مداولة مE طرف اnلس الشعيب 

أ<ر بوgو� حتمل الوالية مCالغ التعويضاq  212/07 ورI= أن <اmون الوالية 3الCلدي مصادق عليها 
ذلك م@ل <اmون الCلدية اليت حددها  2 إال أmه مل dدد كيفية4عE ا?�رار اليت متس اnلس الوالcي

 Eم tي> الفعلي له 2 هناCه لضمان التطmإال أ <Hا اTت@مني ه =Iب مداولة مصادق عليها 2 ورgوÆ
ينادون بضرورة سE <اmون أساسي للمنتخب اoلي dدد Uيه الضماmاq اليت حتاط ب�داV مهامه اليت 

  .5توUر له اHماية القاmوmية 
  احلقوق املالية : اينالفرع الث      

سنتناول يف هTا الفرع اHقوق املالية واليت تتم@ل يف املنX والعالواq املمنوحة ?عضاV اnالس       
 qية للصفقاcلدية والوالCة العضوية يف الل|نة الCناسÆ املمنوحة qة إ� التعويضاUلية إ�اoا. 

  اتاحلق يف االستفادة من املنح والعالو : أوال       
�اmية 2 وهTا ما mصت عليه ] بلدي 2 والcي [ القاعدة أن العضوية يف اnالس الشعCية اoلية       
ويCدوا أن ا?مر يف Iاية  11/10مE القاmون  37وكTلك املادة  12/07مE القاmون  38املادة 

Cتعويض أو ت Eال يتصور أن يستفيد مU يعته طاملا يتعل> بالنشاط السياسي لشخصCط Eعية مالية ع
mشاط يقوم به ذي طابB سياسي Uهو يف مهمة Cmيلة يف خدمة الشعب 2 وÆا أن املنتخCني اoليني 

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه 10-11مE <اmون الCلدية  ر<=  146املادة  1
 .2 الساب> اإلFارة إليه 07-12ون الوالية  ر<= مE <اm 139املادة  2
 . 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  148املادة  3
  . 12/07ر<= مE <اmون الوالية  138املادة  4
5  h 2 <ساب Bgاس 2 مرCاس بلعC53بلع 
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2 ويGون حصوb= حصوb= على منX وعالواm qظs ذلكيتفرIون خلدمة الوالية والCلدية وgب 
cلس الشعيب الوالnيس اcرU لسnاللعليها كل حسب مو<عه يف ا Vوابه ورؤساmمة ي وcان الدا| 

ورcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة واملندوبون يتقا�ون منX وعالواq و<د 
  . 1 أحاbا املشرع على التنظي=

الTي dدد Fروط  15/02/2013املؤرخ يف  91/ 13املرسوم التنفيTي ر<= إ� وبالرgوع       
 qليني والعالواoني اCتدا� املنتخmعليه يف املادة ا hن الراتب املنصو[U =b املرسوم   07املمنوحة Eم

املTكور أعاله يشمل التعويض الشهري اخلاh بالتم@يل }اcد التعويض الشهري للمنصب }اcد تعويض 
2 وdرم منه كTلك كل أعضاV اnلس الشعيب الوالcي  املنطقة ولإلFارة U]ن تعويض املنطقة dرم منه

2 وØضB هTه املنX والتعويضاq الFرتاكاq الضمان االgتماعي بالنسCة  2ية رؤساV جلان الCلد
2 أما بالنسCة للمنتخCني اoليني =للمنتخCني الTيE ال يشمله= الضمان االgتماعي <Cل مCاFرة مهامه

الTي يشمله= الضمان االgتماعي حتسب االFرتاكاq على أساس الراتب أو ا?gر يف املنصب 
ما ا?عضاV الTيE ليس لديه= مهمة أ IRGليه= الضريCة على الدخل اإلWايل ا?Dلي ويطC> ع

تنفيTية Uيستفيدون مE منYة التم@يل النيايب Uقj وØضB ال<تطاعاq الضمان االgتماعي وحترر 
 Öددة بoة اC10عليها النس. %  

رؤساV الل|ان الداcمة وdدد مCلغ العالواq الشهرية املمنوحة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه و 
  :2 على النYو اآليت  3واملندوبني الCلديني 

  
  
  

                                                           

إحالة على التنظي= 2 بينما ½د أن <اmون الوالية  67وهي خاDية <اmون الCلدية والوالية اجلديديE 2 حيi ½د أن <اmون الCلدية اجلديد محل يف طياته  1
  .إحالة على التنظي=  37محل يف طياته هو اآلخر 

 .خCني اoليني والعالواq املمنوحة b= 2 الساب> اإلFارة إليه2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنت 13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  06املادة  2
 .2 املTكور أعاله  13/91مE املرسوم التنفيTي  04املادة  3
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  :اxلw الشعيب البلدي  -أ

  :ر§ساء اxالw الشعبية البلدية . 1

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
التعويض الشهري 

  اخلاh بالتم@يل
التعويض الشهري 

  اخلاh باملنصب
املCلغ اإلWايل 

qللتعويضا  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  60.000 �  د� 77.000  د� 7.000  د� 10.000  د
 Eإ�  10.000م

  mسمة 20.000
70.000 �  د� 88.000  د� 8.000  د� 10.000  د

 Eإ�  20.000م
  mسمة 50.000

80.000 �  د� 99.000  د� 9.000  د� 10.000  د

 Eإ�  50.000م
  mسمة 100.000

90.000 �  د� 10.000  د� 10.000  د
110.000 

�  د
 Eإ�  100.000م

  mسمة 200.000
100.000 �  د� 11.000  د� 10.000  د

121.000 
�  د

  د� 12.000  د� 10.000  د� m  110.000سمة �Uك@ر 200.001
132.000 

�  د
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  :نواب ر§ساء اxالw الشعبية البلدية . 2

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
  للتعويضاqاملCلغ اإلWايل 

 Eسمة 10.000أ<ل مm  40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د

 Eسمة 20.000إ�  10.000مm  50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 Eسمة 50.000إ�  20.000مm  60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 E100.000إ�  50.000م 
  mسمة

70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

 E200.000إ�  100.000م 
  mسمة

80.000 �  د� 90.000  د� 10.000  د

  د� 100.000  د� 10.000  د� m  90.000سمة �Uك@ر 200.001

  :ر§ساء اللجان الدائمة . 3

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  30.000 �  د� 40.000  د� 10.000  د

 Eسمة 20.000إ�  10.000مm  40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د
 Eسمة إ�  20.000مm50.000  

  mسمة 
50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 E100.000إ�  50.000م 
  mسمة

60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 E200.000إ�  100.000م 
  mسمة

70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

  د� 90.000  د� 10.000  د� m  80.000سمة �Uك@ر 200.001
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  :املندوبون البلديون اخلاصون . 4

qلدياCال  
التعويض الشهري 

  القاعدي

 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل

املCلغ اإلWايل 

qللتعويضا  

 Eسمة 10.000أ<ل مm  30.000 �  د� 40.000  د� 10.000  د

 E20.000إ�  10.000م 

  mسمة
40.000 �  د� 50.000  د� 10.000  د

 Eسمة إ�  20.000مm

  mسمة 50.000
50.000 �  د� 60.000  د� 10.000  د

 Eإ�  50.000م

  mسمة 100.000
60.000 �  د� 70.000  د� 10.000  د

 Eإ�  100.000م

  mسمة 200.000
70.000 �  د� 80.000  د� 10.000  د

  د� 90.000  د� 10.000  د� m  80.000سمة �Uك@ر 200.001

  
وdدد مCلغ العالوة الشهرية Aنوحة لرcيس اnلس الشعيب الوالcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة 

  :كما ي�يت   1واملندوبون الCلديون 
  
  
  

                                                           

 .2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة إليه 13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  05املادة  1
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 :اxلw الشعيب الوالئي  -ب

  :ر§ساء اxالw الشعبية الوالئية . 1

Uئة اnالس الشعCية 
  الوالcية

التعويض الشهري 
  القاعدي

 التعويض الشهري
  اخلاh بالتم@يل

التعويض الشهري 
  اخلاh للمنصب

املCلغ اإلWايل 
qللتعويضا  

  د� 93.000  د� 8.000  د� 15.000  د� 70.000  عضوا 35
  د� 109.000  د� 9.000  د� 20.000  د� 80.000  عضوا 39
  د� 125.000  د� 10.000  د� 25.000  د� 90.000  عضوا 43
  د� 141.000  د� 11.000  د� 30.000  د� 100.000  عضوا 47
 E55إ�  51م 
  عضوا

110.000 �  د� 162.000  د� 12.000  د� 40.000  د

  

  :نواب ر§ساء اxالw الشعبية الوالئية . 2

  التعويض الشهري القاعدي  Uئة اnالس الشعCية الوالcية
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

  د� 75.000  د� 15.000  د� 60.000  عضوا 35
  د� 90.000  د� 20.000  د� 70.000  عضوا 39
  د� 105.000  د� 25.000  د� 80.000  عضوا 43
  د� 120.000  د� 30.000  د� 90.000  عضوا 47
 E100.000  عضوا 55إ�  51م �  د� 140.000  د� 40.000  د
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  :ر§ساء اللجان الدائمة. 3

Uئة اnالس الشعCية 
  الوالcية

  القاعديالتعويض الشهري 
 hالتعويض الشهري اخلا

  بالتم@يل
qايل للتعويضاWلغ اإلCامل  

  د� 75.000  د� 15.000  د� 60.000  عضوا 35
  د� 90.000  د� 20.000  د� 70.000  عضوا 39
  د� 105.000  د� 25.000  د� 80.000  عضوا 43
  د� 120.000  د� 30.000  د� 90.000  عضوا 47

 E100.000  عضوا 55إ�  51م �  د� 140.000  د� 40.000  د

  
أما خبصوh ا?عضاsI V املنتدبني U]~= يتقا�ون تعويضاq ومنX مالcمة ÆناسCة اmعقاد       

 Öددة بw وهي jقU التم@يل qصلون على عالواYه= يتU لديCي والcلس الشعيب الوالnا qدورا
1000.00  �  .2 وØضB ال<تطاعاq الضمان االgتماعي  1د

أن أحGامه gاqV  25/02/2013املؤرخ يف  13/91وما يالحÌ على أحGام املرسوم ر<=       
أFهر مE إgراV اmتخاباq اnالس اoلية وذلك لدواعي سياسية وكTلك لت|نب  03بعد حوايل 

 اال<تتال واملشاحناq إن XD التعsC بسCب الزيادة املعت�ة يف العالواq واملنX 2 كما أن أحGام هTا
املرسوم مل ينص على دpومة رcيس اnلس الCلدي ورcيس اnلس الوالcي باعتCارمها يوgدان يف حالة 

على عGس النوا� واملندوبني ورؤساV  2دpومة بنص <اmون الوالية و<اmون الCلدية Æ|رد تنصيCهما 
الشعيب الوالcي  الل|ان U]ن حالة الدpومة تGون بقرار مE و}ير الداخلية وبطلب مE رcيس اnلس

بالنسCة لنوابه ورؤساV الل|ان الداcمة وبقرار مE الوايل وبطلب مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه 
  . 3ورؤساV الل|ان الداcمة واملندوبون الCلديون 

                                                           

 .2 الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b= 2 الساب> اإلFارة إليه  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  08املادة 1
2 h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC34بلع. 
 .2 املTكور أعاله  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  02املادة 3
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كما أن هTه املCالغ اoددة يف GFل عالواq يف اHقيقة لتÂطية الرواتب ا?Dلية لرcيس 
الcي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة وكTلك لتÂطية الرواتب ا?Dلية لرcيس اnلس اnلس الشعيب الو 

الشعيب الCلدي وmوابه واملندوبني ورؤساV الل|ان الداcمة U 2ال بد أن تGون على ا?<ل مساوية للراتب 
ديد يف واجل  1ا?Dلي 2 ويف حالة ما إذا كاmت أ<ل uÖUُتuYدuد العالواq هنا على أساس راتCه ا?Dلي 

أmه mص على منX عالواq لرؤساV الل|ان الداcمة الوالcية والCلدية ?ول مرة  13/91املرسوم ر<= 
  :وهTا ?مهية وgود الل|ان يف اnالس املنتخCة اoلية مE خالل 

تعطى UرDة التفsG يف املو�وع مرتني مرة يف الل|نة ومرة أخر� بعد خروgها مE الل|نة عندما  -
  .اnلس Aا dول دون إDدار القراراq االرeالية مE طرف اnلس تعرä على 

  .حتق> للم|لس UرDة توgيه االهتمام لs@G مE املوا�يB ذاq ا?مهية الsCGة  -
تقلل الل|ان بوgودها مE اخلالUاq اHزبية اليت <د تنش� بني أعضاV اnلس Aا يعطي Uرh أك�  -

  .تقلل مjÂ� E العمل على رؤساV اnالس وmواa= لعرä وgهاq النظر Æو�وعية Aا 
مB العل= أن املشرع وسB مE �االq واختصاDاq الل|ان الداcمة سواV يف <اmون الCلدية 

مقارmة بالقاmوmني القدpني على Iرار الرتبية والتعلي= العايل  12/07أو <اmون الوالية ر<=  11/10ر<= 
لتنمية اoلية والت|هيز واالست@مار والتشÂيل واالتصال وتGنولوgيا والتGويE املهr وZيئة اإل<لي= وا

اإلعالم والنظاUة ومحاية الCيئة ولعل السCب يف ذلك يرBg إ� توسيD Bالحياq اnلس الشعيب 
2 وmفس الشيV بالنسCة إ� اnلس  2اخل .. الوالcي يف املياديE اال<تصادية واالgتماعية وال@قاUية 

   .يالشعيب الCلد
كما أmه عند اال<تضاEGp V للمتصرف الTي يعينه الوايل لتسيs الCلدية يف حالة حل اnلس   -

  . 3الشعيب الCلدي 

                                                           

 .الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoلني والعالواq املمنوحة b=2 الساب> اإلFارة إليه 13/912مE املرسوم التنفيTي ر<=  07املادة  1
ه يف القاmون العام 2  محود بd Eي أمحد اخلمريm 2ظام اإلدارة اoلية ودوره يف خدمة املواط2E دراسة مقارmة بني القاmون اليمr واجلزاcري2 أطروحة دكتورا 2

 .237 املشار إليه عند بلÂامل بالل 2 مرBg ساب>g 256h 2امعة اجلزاcرh 2  كلية اHقوق 2 بE عGنون
 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون  42املادة  3
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يف تسيs الCلدية ولقد أحاbا املشرع على  1واالستفادة مE منYة مرتCطة بوظيفته اجلديدة املتم@لة 
  .التنظي=

و}ير الداخلية مندوبية والcية تسيs اnلس خالل أما يف حالة حل اnلس الشعيب الوالcي يعني 
  .أيام املوالية Hل اnلس وتنتهي املهمة Uور تنصيب اnلس اجلديد  10

  q اHياة اال<تصادية واالgتماعيةرI= أّن املشرع gاÆ VنX وعالواg qديدة تتماFى ومتطلCا      
oا qة للتطوراCمواك qVاg Xواملن qه  العالواTكما أن ه Bه مmمعت�ة إال أ qت }ياداUيطة وعر

  ذلك تCقى بعض اإلGFالياq مطروحة 
الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخب اoلي والعالواq  13/91مE املرسوم ر<=  04بالرgوع إ� املادة 

املمنوحة له أmه حدد مCالغ التعويض لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وmوابه ورؤساV الل|ان الداcمة 
بني الCلديني اخلاDني إال أmه مل dدد مCلغ العالواq للمندوبني الCلديني وهناU tرق بني واملندو 

املندو� الCلدي واملندو� الCلدي اخلاU hاملندو� الCلدي منتخب يت= تعيينه Æوgب مداولة اnلس 
اليت تعت�  الشعيب الCلدي با<رتا� مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي وهو الTي ينشj املندوبية الCلدية

هيGل إداري خار� هيGل الCلدية ا?Dلية وتنش� العتCاراq ترتjC بالG@اUة السGاmية للCلدية ووظاcف 
½د أن  136الCلدية الضخمة ومg Eهة <د تناط aا مهام املرU> العام 2 وبالرgوع إ� mص املادة 

يار يف حتديدها و<د أحيلت على عدد املندوبياq للCلدية w sIدد يف القاmون وأن املشرع مل يضB مع
التنظي= كما gرq العادة و½د أن املندوبياq يف الCلدياq الU ��Gقm jظرا لطابعها اجلÂرايف 
واHضري وإل<ليمها ومقتضياq املرU> العام 2 أما املندو� الCلدي اخلاU hهو منتخب يت= تعيينه 

 ÅVلدي بناCلس الشعيب الnيس اcب مداولة رgوÆلدي وهو على ا< اCلس الشعيب الnيس اcر Eرتا� م
الTي ينشj امللYقة الCلدية وØتلف عE املندوبية يف مGان تواgدها الTي يتميز بالCعد عE مقر 
الCلدية ا?Dلي ويتو� إDدار و�اc> اHالة املدmية IالCا Æوgب تفويض والسؤال املطرو� كيف يت= 

اليت تتGل= عE  134ورI= أن املادة  04ها املادة حسا� منYة املندو� الCلدي اليت مل تنص علي
                                                           

 . إليه2 الساب> اإلFارة املتعل> بالCلدية 11/10مE القاmون  76املادة  1
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إال أmنا ال ½د إFارة للمندو� يف  91/13املندو� الCلدي اخلاh ½دها يف ت�sFاq املرسوم ر<= 
  .مm Eفس املرسوم 04املادة 
ملتصرف املنصوh عليها يف املادة بامل يشر مرة أخر� للمنX املتعلقة  13/91كما أّن املرسوم        
مE <اmون الCلدية اجلديد والTي يعني يف  51إ�اUة إ� متصرف آخر املنصوh عليه يف املادة  48

 qفس السلطاm ارسpيت= تعيينه و iلدية حيCال qتخاباmاال Vراgية اليت تعي> إcحالة الظروف االست@نا
 äموÂس والCارة إليه لتفادي اللFيس وكان حري باملشرع اإلcها الرGلp اليت.  

مE <اmون الCلدية اجلديد ½دها  أFارq إ� مساعديE للمتصرف يف حالة  48ع إ� املادة وبالرgو 
حل اnلسU 2ما هي و�عية هؤالV املساعديE إذ يعت�ون mوابا وكان مE ا?Uضل كTلك معاملته= 

  .بنفس الطريقة باإلFارة إليه= يف العالواq أيضا
املؤرخ يف  93/130يت= النظر يف املرسوم ملاذا مل  أّما Uيما خيص منYة املنطقة2      

14/07/1993  iة املنطقة ؟ حيYمن Eا االستفادة مb ولØ اعدة املناط> اليت> jCي يضTال
 Vي ورؤساcلس الشعيب الوالnكما أن ا jقU qلدياCيف تعويض املنطقة لل <Hا املرسوم اTأعطى ه

الTي  13/91مE املرسوم التنفيTي ر<=  06الل|ان الداcمة wرومون مE هTه املنYة حسب املادة 
dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة b= الساب> اإلFارة إليه U 2لماذا ال 
يستفيدون مE هTه املنYة رI= أ~= يتواgدون يف mفس املنطقة 2 ولإلFارة U]ن هTا املرسوم اعتمد 

 13/02/2013املؤرخ يف  13/91كTلك أن املرسوم يف ت�sFته 2 وmالحÌ   13/91عليه املرسوم 
الTي dدد Fروط اmتدا� املنتخCني اoليني والعالواq املمنوحة g =bاqV أحGامه mا<صة وIامضة 

اليت حتدد كيفياq تطCي>  12/10/2013املؤرخ يف  06لTلك gاV املشرع بتعليمة و}ارية حتت ر<= 
إال أن املالحÌ أن هTه التعليمة gاqV ب�حGام متنا<ضة هي  املرسوم التنفيTي الساب> اإلFارة إليه 2

  :ا?خر� وEGp إWاbا يف 
Uيما خيص مصاريف mقل أمر Æهمة على أي أساس يت= تصنيف املنتخCني اoليني يف حسا� 

  .مصاريف mقل أمر Æهمة ؟ حيi مل تنص على ذلك رI= أmه ح> مE حقوق املنتخب اoلي 
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عندما يتGل= املشرع يف النصوh القاmوmية يعتمد على أساس العمومية والت|ريد مE هنا mفه= ب�ن 
DيÂة املادة القاmوmية Æعيار القاعدة تعr الراتب مE خالل النص باللÂة العربية وباملوا}اة ½ده يف النص 

  .indeminiteباللÂة الفرmسية عCارة منYة 
�يX الÂموä بش�ن معيار التفر<ة بني الراتب واملنYة وكTلك تطCي> ومنه كان ال بد على املشرع تو 

  هTا القاmون مE حيi الزمان <Cلي أو بعدي ؟ 
 للتعليمةاملنتخCني اoليني طرحوا إGFالية خبصوh عدم ا<تطاع الضريCة باعتCارها منYة طCقا  إن

للنص باللÂة العربية ومنه إذا كاmت  باللÂة الفرmسية واملرا<ب املايل متسك برأيه باعتCارها راتCا طCقا
منYة ومل يت= اال<تطاع الضرييب يعود �رره على اخلزينة وإذا كان العGس الضرر يعود على املنتخب 

 % .19اoلي يف حد ذاته بنسCة 
  للجنة البلدية والوالئية للصفقاتاحلق يف التعويض عن العضوية يف ا: ثانيا       

q واملنX املمنوحة للمنتخب اoلي ÆناسCة أداV مهامه يتYصل املنتخب إ�اUة إ� التعويضا      
 qلدية والوالية للصفقاCعضويته يف جلنيت ال sظm qلي على تعويضاoا.  

 اللجنة البلدية للصفقات -1

       Eون مGتت qلدية للصفقاCد أن الل|نة ال½ qون الصفقاmوع إ� <اg1بالر :  
 .)رcيسا(رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو A@له  -
 .A@ل عE املصلYة املتعا<دة -
 .p@الن اnلس الشعيب الCلدي ] 2[منتخCني ا�نني  -
 .A@لني ا�نني مE الو}ير املGلف باملالية ومصلYة امليزاmية ومصلYة اoاسCة -
 . A@ل عE املصلYة التقنية املعنية باخلدمة للوالية حسب مو�وع الصفقة -
 

                                                           

2 املتضمE تنظي= الصفقاq العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 � ر  26/09/2015املؤرخ يف 2  15/247مE املرسوم الرcاسي ر<=  174املادة 1
 .20/09/2015املؤرخة يف  50ر<= 
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 :اللجنة الوالئية للصفقات  -2

       Eون مGتت qية للصفقاcد أن الل|نة الوال½ qون الصفقاmوع إ� <اg1بالر :  
 .الوايل أو A@له رcيسا -
 .A@ل املصلYة املتعا<دة -
 .A@لني عE اnلس الشعيب الوالcي] 3[�ال×  -
 ]ة 2 مصلYة اoاسCةمصلYة امليزاmي[عE الو}ير املGلف باملالية ] A]2@لني ا�نني  -
] بنا2V أÂFال عمومية2 ريّ [صفقة مدير املصلYة التقنية املعنية باخلدمة للوالية حسب مو�وع ال -

 .وعند اال<تضاV مدير الت|ارة بالوالية
ع بزياداq لعالواq أعضاV باإل�اUة للزيادة يف املنX والعالواq للمنتخCني اoليني gاV املشر       
] ا?عضاV[الCلدية وبالتايل d> لرcيس اnلس الشعيب الCلدي واملم@لني اال�نني و cية الوالDفقاq جلنيت 

  شاركة يف جلنة الصفقاq الCلدية اHصول على تعويضاm qظs اHضور وامل 2للم|لس الشعيب الCلدي
اnلس الشعيب الوالcي اHصول على تعويضاm qظs اHضور ] ا?عضاV[كما d> للمم@لني ال@ال�ة 

  .واملشاركة يف جلنة الصفقاq الوالcية 
ولإلFارة m[Uه باإل�اUة ملنYة اHضور واملشاركة يف أعمال جلنة الصفقاq الوالcية والCلدية       

مE التعويض اجلزايف للYضور 2 ويستفيد املقرر مE % 40مE تعويض gزايف mسCته ] املقرر[يستفيد 
 جلنة الصفقاq الوالcية والCلدية هTه الزيادة ?ن املقرر له مهمة أخر� هي تقرير حتليلي لعملية 

  .باإل�اUة إ� حترير حتفظاته
تطCيقا لنص املادة  24/03/2014املؤرخ يف  14/117وتعت� أحGام املرسوم التنفيTي ر<=       
املعدل للمرسوم الرcاسي ر<=  18/01/2012املؤرخ يف  23- 12مE املرسوم الرcاسي ر<=  161

  . 07/10/2010املؤرخ يف  10-236
                                                           

  .2 املتضمE تنظي= الصفقاq العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 الساب> اإلFارة إليه  15/247مE املرسوم الرcاسي ر<=  173املادة  1
2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq منYها ?عضاV جلان الصفقاq  24/03/2014املؤرخ يف  14/117سوم التنفيTي ر<= مE املر  4 و 3 املادة 2

� ر ر<=  2 qالل|ان  الصفقا qتاباGلفني بGواملسئولني امل Eواملقرري qي= املسابقاG20/04/2014املؤرخة يف  19وجلان حت.  
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       qجلنة الصفقا Vعضا? qالغ تعويضاCكور أعاله هو }يادة يف مTخالل املرسوم امل Eم Ìواملالح
الTي يعدل  04/01/1998ؤرخ يف امل 98/02الوالcية والCلدية 2 مقارmة باملرسوم الساب> ر<= 

  . 238-92املرسوم التنفيTي ر<= 
هو معاجلة منYة كل جلنة على  14/117واملالحظة ال@اmية مE أحGام املرسوم التنفيTي ر<=       
  .على عGس املرسوم الساب>] جلنة الوالcية والCلدية[حد� 

Fهر وحتسب على أساس <اcمة امسية وتدBU تعويضاq لل|نيت الصفقاq الCلدية والوالcية كل �ال�ة أ
مرUقة بCطا<اq اHضور Aضاة مE كل املستفيديE اHا�ريE ورcيس جلنة الصفقاq 2 وال ØضB هTه 

2 كما أن هTه املنX ال يستفاد منها ÆناسCة كل Dفقة 1التعويضاq الFرتاكاq الضمان االgتماعي 
  .بل على كل gلسة

ويالحÌ أّن املرسوم التنفيTي اجلديد الTي dدد التعويضاq لل|نيت الصفقاq الCلدية والوالcية      
سنة كان مE  16أي منT حوايل  g1998اqV أحGامه مت�خرة ?mه عدل أحGام مرسوم سنة 

UرI= ك@رة تعديل <اmون الصفقاq العمومية بعد سنة : ا?gدر تعديله منT مدة وذلك لعدة أسCا� 
مث Æوgب  02/250حيi يعت� مE أك@ر القواmني تعديال حيi ألÂي Æوgب املرسوم  1998

مث  12/23مث التعديل ر<=  11/98املعدل واملتم= مث التعديل ر<=  10/236املرسوم الرcاسي 
املؤرخ يف  15/247والTي Ë إلÂاؤه Æوgب املرسوم  13/01/2013املؤرخ يف  13/03التعديل 

26/09/2015.  
الTي dدد مCالغ  24/03/2014املؤرخ يف  14/117ورD =Iدور املرسوم التنفيTي ر<=       

 Eواملقرري qي= املسابقاGجلان حت Vوأعضا qجلنة الصفقا Vها ?عضاYوكيفية من qالتعويضا
  :واملسئولني املGلفني بGتاباq جلان الصفقاq إال أmه يؤخT عليه ما ي�يت 

                                                           

2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq منYها ?عضاV جلان الصفقاq وجلان  24/03/2014املؤرخ يف  14/171مE املرسوم التنفيTي ر<=  7املادة  1
  .حتGي= املسابقاq واملقرريE واملسئولني املGلفني بGتاباq الل|ان  الصفقاq 2 الساب> اإلFارة إليه 
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 11/10و<اmون الCلدية  12/07يف ت�sFته إ� <اmون الوالية ر<=  أن املرسوم التنفيTي مل يشر -
 .اجلديديE 2 وكان ا?gدر اإلFارة إليهما 

معدل  06/06/1992املؤرخ يف  92/238أmه مل يشر مE خالل ت�sFاته أن املرسوم ر<=  -

  . 04/01/1998املؤرخ يف  98/02ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم 
 :وذلك أن ] mا<صة[ة مE خالل املرسوم املTكور أعاله تCقى أما خبصوh املنX اجلديد -

 .كل gلسة   عEهTه املنX ال يستفاد منها ÆناسCة كل Dفقة بل تGون  •
إن الصفقاq متتا} بصعوبة اإلgراVاq وتعقيدها لTلك كان حري باملشرع الرBU مE <يمة  •

على القيام Taه  التعويضاq يف جلنيت الصفقاq الCلدية والوالcية وذلك <صد تش|يعه=
  .اإلgراVاq بتفان وعلى أكمل وgه

  احلقوق اجتاه اxلسني: ع الثالثالفر           

2 اH> يف تعيني رcيسي اnلسني يف حالة تعTر تعيينهما هTه اHقوق يف اH> يف االستقالةتتم@ل       
  واH> يف طلب اmعقاد دورة است@ناcية

  قالة احلق يف االست: أوال            

هي رCIة كل مE رcيسي اnلسني أو أعضاV اnلسني يف عدم إكمال العهدة االmتخابية بصورة       
 æرد تقد|Æ Bن العال<ة ال تنقط[U مث Eة العامة ومYتتعل> باملصل qاراCاعت tهنا EGية لcا~

  .وهو ما سنCينه أدmاه   1استقالته= ويت= استخالUه= يف مدة حددها القاmون
  :بالنسبة للمجلw الشعيب البلدي/ 1

  أعضاV اnلس الشعيب الCلدي سنميز هنا بني إgراVاq استقالة كل مE رcيس اnلس الشعيب الCلدي و 
  : استقالة رئيw اxلw الشعيب البلدي. 1

بشGل وا�X ود<ي> كيفية استقالة رcيس اnلس الشعيب  m11-10ظ= <اmون الCلدية ر<=       
يتعني على رcيس اnلس الشعيب الCلدي '' اليت gاU Vيها  C73ه وذلك يف املادة الCلدي مE منص

                                                           

1  h 2 <ساب Bgريدة 2 مرU }195مزيا  
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املستقيل دعوة اnلس لالgتماع لتقدæ استقالته 2 وت@Cت هTه االستقالة عE طري> مداولة  ترسل إ� 
  .الوايل 

Eتاريخ استالمها م Eم Vلدي سارية املفعول ابتداCلس الشعيب الnيس اcاستقالة ر XCالوايل  تص.  
  ''. يت= إلصاق املداولة املتضمنة ت@Cيت استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي Æقر الCلدية 

مE خالل املادة ½د أن لرcيس اnلس الشعيب الCلدي اHرية الGاملة يف إبداV استقالته وÍب أن       
U لكTلس و خيطر الوايل بnذلك كتابة ويقدمها أمام ا Eراحة عD ا� املشرع حينما يع�Dورا و<د أ

 ÅVبنا BتمÍ يTته والCتخmارها اجلهة اليت اCلدي باعتCلس الشعيب الnاالستقالة أمام ا æص على تقدm
بد عليه أن ي@Cت االستقالة Uليس له سلطة رUضها وتصXC دعوة مE رcيس اnلس واnلس ال على

U 2يت= 1بتداV مE تاريخ استالمها مE الوايل استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي سارية املفعول ا
  .إلصاق املداولة املتضمنة ت@Cيت استقالة رcيس اnلس الشعيب الCلدي Æقر الCلدية 

مE  71ويستخلف رcيس اnلس الشعيب الCلدي خالل عشر أيام على ا?ك@ر حسب املادة        
يستخلف رcيس اnلس الشعيب الCلدي املتوىف أو املستقيل أو '' <اmون الCلدية اجلديد واليت تنص 

أيام على ا?ك@ر حسب الGيفياq ) 10(املتخلي عE املنصب أو wل ماBm <اmو{ خالل عشرة 
  ." 65نصوh عليها يف املادة امل

نصب لقد mظ= املشرع اجلزاcري حاالq أخر� <ريCة مE االستقالة وهي حالة التخلي عE امل
واHالة ال@اmية منصوh عليها  274 اHالة ا?و� منصوh عليها يف املادة يف حالتني) اإل<الة اHتمية(

  .2 75يف املادة 
  :ياستقالة أعضاء اxلw الشعيب البلد. 2

Íو} ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي تقدæ استقالته= برسالة مضموmة مB اإلFعار باالستالم توgه إ� 
  وTÖÖÖÖÖا ما mصت عليه املادة ر<=  ر ذلك Æوgب مداولة ?ول دورة لهÖÖÖÖÖÖÖÖÖرcيس اnلس الشعيب الCلدي ويق

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه  211/10 مE <اmون الCلدية ر<=  73املادة  1
  .واليت سنتطرق إليها يف الفرع ال@الi مE املطلب ا?ول مE املiYC ال@ا{ مE الفصل ال@ا{ مE هTه املTكرة  2
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رتXF الوارد بنفس القاcمة مCاFرة ويستخلف العضو املستقيل بامل 10-11مE <اmون الCلدية ر<=  42
sالوايل2 بعد املنتخب ا?خ Eهرا بقرار مF {ل ال يت|اوgا يف أT1وه.  

  :بالنسبة للمجلw الشعيب الوالئي / 2

مE رcيس اnلس الشعيب الوالcي سنميز يف هTه اجلزcية كTلك بني إgراVاq استقالة كل       
  .أعضاV اnلس الشعيب الوالcي و 

  :استقالة رئيw اxلw الشعيب الوالئي . 1

كيفية استقالة رcيس اnلس الشعيب الوالcي مE منصCه حسب   m12-07ظ= <اmون الوالية ر<=       
  :منه  65ما gاV يف املادة 

يعلE رcيس اnلس الشعيب الوالcي استقالته أمام اnلس اnتمB طCقا ?حGام هTا القاmون ويCلغ ''
  .الوايل بTلك 

  ''تGون االستقالة سارية املفعول ابتداV مE تاريخ تقدpها أمام اnلس 
يعلE الرcيس استقالته أمام اnلس الشعيب الوالcي ويCلغ الوايل بTلك وتعت� االستقالة سارية       

 30املفعول مE تاريخ تقدpها كتابيا أمام اnلس ويستخلف رcيس اnلس الشعيب الوالcي خالل أgل 
  .ويستخلف بنفس الطريقة اليت اmتخب Uيها رcيسا للم|لس الشعيب الوالcي .  2يوم 

  :استقالة أعضاء اxلw الشعيب الوالئي . 2

  :على  m42ظ= <اmون الوالية اجلديد استقالة أعضاV اnلس الشعيب الوالcي حيm iصت املادة       
  cيسه بواسطة ظرف wمول مقابل وDل استالم ترسل استقالة عضو مE اnلس الشعيب الوالcي إ� ر ''

  .''ويقر اnلس الشعيب ذلك Æوgب مداولة ويCلغ الوايل Uورا بTلك 
تعت� االستقالة ح> ?عضاV اnلس الشعيب الوالcي واليت تقدم Æوgب رسالة مضموmة مB إFعار 

  .ة باالستالم توgه إ� رcيس اnلس الشعيب الوالcي ويقر ذلك Æوgب مداول

                                                           

 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون ر<=  41املادة  1
 .املتعل> بالوالية 2 الساب> اإلFارة إليه 12/07القاmون ر<=  مE 66املادة  2
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  :واليت تنص  41ويستخلف العضو املستقيل حسب أحGام املادة 
يت=  الوالcي ملنتخب باnلس الشعيب يف حالة الوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{'' 

استخالUه يف أgل ال يت|او} Fهرا واحدا 2 باملرXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب مm Eفس القاcمة 
 Eالوايل بقرار م''.  

رI= أّن املشرع <ّيد umوعÅا ما إgراVاq االستقالة وذلك حفاظا على mظام وeدر بنا اإلFارة اmه       
  :ومتاسك اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي إال أmه EGp إ�ارة النقاط التالية 

يف تGريس استقالته أعطت اH> لرcيس اnلس الشعيب الوالcي  12/07مE القاmون  Æ65ا أن املادة 
أمام اnلس الشعيب الوالcي 2 ويCلغ الوايل بTلك مB العل= أن مضمون هTه الفقرة mفسها املوgودة يف 

مE <اmون الCلدية  73وكTلك مضمون الفقرة ا?و� مE املادة  من قانون الوالية القدمي 65املادة 
nلس الشعيب الCلدي ت@Cت عE طري> إال أن االختالف هنا أن استقالة رcيس ا 11/10اجلديد ر<= 

2 كان ا?gدر أن ت@Cت استقالة رcيس اnلس الشعيب الوالcي Æداولة كTلك لتقوية مركز هTا 1مداولة 
sا?خ. 
أما خبصوh مدة إ�Cاq االستقالة GUان ا?gدر باملشرع ترt مدة Fهر املنصوh عليها يف       
كما   مE الرتاBg عنهارcيس اnلس الشعيب الCلدي  متEG مدة مE <اmون الCلدية القدæ وهي 29املادة 

تصXC [ 39مE املادة  2أن <اmون الوالية القدæ ترt مدة Fهر وهTا بالرgوع إ� mص الفقرة 
االستقالة ~اcية ابتداV مE تاريخ إرساbا إ� رcيس اnلس الشعيب الوالcي إال بعد Fهر مE تاريخ 

 .استالمها 
صوh االستخالف للعضو املنتخب بسCب االستقالة حيi يGون استخالف عضو يف أما خب      

ي يلي آخر منتخب بقرار مE 2 باملرXF الTالCلدي املستقيل يف أgل Fهر واحداnلس الشعيب 
أما رcيس اnلس الشعيب الCلدي  11/10مE <اmون الCلدية اجلديد ر<=  241 حسب املادة الوايل

 .2كما رأينا سابقاأيام UقU10 jمدة االستخالف 
                                                           

 .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE القاmون ر<=  73املادة  1
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وهي mفس مدة استخالف رcيس 2 أما عضو اnلس الشعيب الوالcي Uمدة االستخالف هي Fهرا 
 .2 كما رأينا سابقااnلس  الشعيب الوالcي

تCقى مCهمة وsI وا�Yة حيi مل تنص ) مدة االستخالف(واملالحÌ أن هTه اآلgال       
اآلgال 2 كما كان ا?gدر باملشرع أن Íعل مدة استخالف  بصراحة ود<ة على بداية سريان هTه

رcيس اnلس الشعيب الوالcي عشرة أيام هو اآلخر وذلك بÂية وتقوية ومGاmة ومركز رcيس اnلس 
  .الشعيب الوالcي و�ماmا للسs اHسE للم|لس

  احلق يف تعيني رئيسي اxلسني يف حالة تعذر تعيينهما: ثانيا           
مE <اmو{ الCلدية والوالية على التوايل ½د أmه يف حالة  63و  72مE خالل YUو� املادتني       

حدو× ماBm مؤ<ت لرcيس اnلس الشعيب الCلدي وكTا رcيس اnلس الشعيب الوالcي يستخلف بناCcه 
nما 2 يقوم اb يسني تعيني مستخلفcال على الرYه يف حالة استmهامهما 2 إال أÆ لسان للقيام

بتعيني أحد mوا� الرcيس وإن تعTر ذلك أحد أعضاV اnلس2 وال ب�س أن mشs ) الCلدي والوالcي(
الTي dول دون مCاFرة الرcيسني ملهامها ومE ي@Cت (أن املشرع مل يCني ماذا يقصد باملاBm املؤ<ت 

  )حدو× هTا املاBm و}واله الوايل أو اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي ؟
  ق يف طلب انعقاد دورة استثنائية احل: ثالثا            

 4دوراq عادية بينما ÍتمB اnلس الشعيب الوالcي يف  Í6تمB اnلس الشعيب الCلدي يف       
مE <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديE على التوايل كما  15و  17دوراq عادية وذلك حسب املادتني 

 EGp ية وذلك رأينا سابقا 2 كماcتمعا يف دورة است@ناÍ ي أنcلدي والوالCيني الCلسني الشعnا Vعضا?
�لi  أعضاV اnلس الCلدي أو بطلب مE) 3/2(بطلب مE رcيسي اnلسني أو بطلب مE �ل@ي 

2 ويCدوا أن املشرع Uا�ل بني اnلسني الCلدي والوالcي مE خالل بلوغ أعضاV اnلس الوالcي) 3/1(
 )�لi(اV الTيE يودون اmعقاد دورة است@ناcية2 وكان حريا باملشرع اإلبقاV على mسCة mصا� ا?عض

ولإلFارة U]ن <اmون الوالية  1990مE <اmون الCلدية لسنة  15ا?عضاV املنصوh عليها يف املادة 
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 مل pنX ا?عضاV ح> طلب اmعقاد دورة است@ناcية بل منb X= ح> متديد الدورة يف أgل 1990لسنة 
  . منه  11أيام حسب mص املادة  7ال يت|او} 

  كيل زمالئهم يف حالة تعذر حضورهمحق أعضاء اxلسني يف تو : رابعا

القاعدة أن العضو يقوم بالتزاماته Fخصيا إّال أmه يف حاالq معينة حددها القاmون Gpنه توكيل       
  .}ميل له يف اnلس للقيام بTلك mيابة عنه وهو ما سنتطرق له يف هTه اجلزcية 

  :توكيل األعضاء لزمالئهم قصد التصويت على مداوالت اxلسني -1

: على اآليت  1990مE <اmو{ الCلدية والوالية على التوايل لسنة  16 واملادة m18صت املادة       
يف توكيل }مالcه= كتابيا يف حالة تعTر حضوره= ] الCلدي والوالcي[ح> أعضاV اnلسني الشعCيني " 

 Eمل أك@ر مd للعضو املوكل أن EGp إال جللسة واحدة وال Xه الوكالة ال تصTلك أن هTص كmو
 ".وكالة 
مE  24املادة (و<د احتفÌ املشرع Æضمون املادتني يف القاmوmني اجلديديE للCلدية والوالية         

ك يف لوأ�اف إ� ذلك حتديده لGيفية إعداد الوكالة وذ)مE <اmون الوالية 20<اmون الCلدية واملادة 
  مE <اmون الوالية  21مE <اmون الCلدية و  25املادتني 

Uون  25ملادة نصت اmا> Eلدية مCون الوالية  21ة واليت تقابلها املاد11/10الmا> Eعلى 12/07م:  
2 وحتدد Dراحة اجللسة أو ؤهلة Tbا الÂرäيت= إعداد الوكالة بطلب مE املوكل أمام أي سلطة م -

  .الدورة اليت حررq مE أgلها 
-   æون القدmة بالقاmام الوكالة مقارGكورتني أعاله هو تنظي= أحTة املادتني املUاملشرع ب]�ا äرI كان

الTي عاجل مو�وعها بنوع مE العمومية واالختصار وmظرا ?مهية مو�وع الوكالة مل يGتف املشرع 
E خالل أحGام ب�حGام <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديE يف تنظي= أحGامها وهTا ما mستشفه م

2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 13/105املرسوم التنفيTي ر<= 
2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب 13/217والTي يقابله املرسوم التنفيTي ر<= 
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قنية للتطCي> ا?Uضل <اmوmية وت: الوالcي الTيE حددا مو�وع الوكالة حتديدا د<يقا وأ�اف bا mقاط 
  :Tbه اآللية 

  :اجلانب القانوين  -أ

تسل= الوكالة مE طرف املوكل <Cل اجللسة ومE الوكيل يف بداية اجللسة لرcيس اnلس الشعيب       
بالنسCة ?عضاV ( 2ولرcيس اnلس الشعيب الوالcي ) بالنسCة ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي( 1الCلدي

وال ت�خT يف اHسCان إال الوكاالq ا?Dلية وال تصX أي وكالة مستنسخة أو ) اnلس الشعيب الوالcي
وÆا أن الوكالة تGون mتي|ة حصول ماsI Bm متو<B . مرسلة عE طري> الفاكس أو ال�يد اإللGرتو{  

 Åأو أمرا استع|اليا p اbن بزوا[U تي|ة ?مر استع|ايلm طرف املوكل أو Eب الوكالة مYس EG32 EGpو
لGل عضو �� على االmسYا� <Cل التصويت أن يوكل  عضوا آخر خالل اجللسة Æوgب وكالة 

  .ويCقى الل|وV إ� هTا است@ناcياي@Cت تو<يعها رcيس اجللسة أو عضو GÆتب الدورة أو مE ينو� عنه 
ويف حالة االستع|ال القصو� أو حصول ماsI Bm متو<EGp B أن يوكل عضو Æوgب وكالة       

 4ي@Cت تو<يعها عضو آخر بصفته Fاهدا أو يو<عها رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو مE ينو� عنه 
مE ينو� بالنسCة ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي2 بينما يو<عها رcيس ديوان اnلس الشعيب الوالcي أو 

  .عنه 
  :اجلانب التقين  -ب

إعداد الوكالة يGون وU> منوذ� wدد واملالحÌ أmه بصدور بعض املراسي= التنفيTية لقاmو{       
] الCلدية والوالية[الCلدية والوالية Ë إHا<ها بنماذ� تقنية 2 وZدف هTه النماذ� لعصرmة اإلدارة 

                                                           

املؤرخة يف  15املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 � ر ر<=  13/105الفقرة ال@ال@ة مE املرسوم التنفيTي ر<=  22املادة  1
17/03/2013 . 

املؤرخة  223 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الوالcي2 � ر ر<=  213/217 الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  2
 . 23/06/2013يف 

  .2 املTكور أعاله 13/105الفقرة الرابعة مE املرسوم التنفيTي ر<=  21املادة  -  3
 .2 املTكور أعاله 13/217الفقرة الرابعة مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  -   

  .2 املTكور أعاله 13/105الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  21املادة  -  4
  .2 املTكور أعاله 13/217الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=  23املادة  -   
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خر� Zدف إ� إ}الة الÂموä واللCس والتالعب ومg Eهة أ 2وتGييف هTيE املرUقني مg Eهة
2 تاريخ التو<يB لدورة اليت أحد�ت ?gلها الوكالة2 اس= املوكل2 الوكيلبالوكالة Uالنموذ� يCني Dراحة ا

  .والسلطة اليت Dاد<ت عليها
  : GFل الوكالة

  الةــــــــــــــــوك

عضو اnلس الشعيب ..........................................)ة(أسفله2 السيد )ة(أmا املمضي 
يتعTر علي حضور ....................).............. عضو اnلس الشعيب الوالcي ( لCلدية 2 

أوكل ......................... إ� ...................|لس اليت ستنعقد مgÖÖÖÖÖ Eلسة امل/دورة
  .<صد التصويت بامسي...............  السيد  / سيدةال }ميليت 2/}ميلي

  
 Öيف ............... حرر ب..........................  

  
 يفويGون التصدي> عليها مE طرف السلطة املؤهلة Tbا الÂرä كما هو منصوh  (1)تو<يB املوكل 

  .مE القاmون املتعل> بالCلدية بو�B خامتها وخاË املؤسسة التابعة bا 25املادة 
  .مE <اmون الوالية  21واليت تقابلها املادة 

 ) :املنتخبني(توكيل األعضاء لزمالئهم قصد انتخاب أعضاء جملw األمة  -1

� Eون مGلس ا?مة تت� Vتخا� أعضاmتخابية الmيئة االbن ا[U موعكما هو معلوم:  
 أعضاV اnالس الشعCية الوالcية
 أعضاV اnالس الشعCية الCلدية 

 Åظرmتخايب وmاال Vصر الوعاH لس ا?مة(ا� Vتخا� أعضاmال ( لسني الشعيبnا Vيف أعضا) لديCال
مg Eهة 2 ومg Eهة أخر� U]ن هTه االmتخاباq تعرف تناUسا Fديدا بني �تلف ا?لوان ) والوالcي 

 Vة العليا وعلى �وUرÂفة أعلى وأمسى وهي عضوية الD XFسب العضو املرتGالسياسية ?~ا ت
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عطياq املTكورة أعاله يلزم أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي بالقيام بواgب التصويت ما امل
عدا يف حالة حدو× ماBm <اهر pنU BيمEG العضو الناخب أن pارس حقه يف التصويت Fخصيا 

 :1بالوكالة وذلك بطلب منه لEG املشرع حدد وحصر ح> التوكيل يف حالتني مها 
 ر�ى املوgودون يف املستشفياq أو الTيE يعاجلون يف منا}b= الناخCون امل -
-  � .الناخCون املوgودون مؤ<تا يف اخلار

2 وحترر الوكالة بطلب خطي مصادق عليه <اmوmا أمام  تني اHالتني عE طري> Fهادة طCيةوت@Cت ها
 . وبدون مصاريف 2كاتب الضjC لد� اGoمة 

وال ب�س أن mشs أmه كان Æقدور املشرع منX سلطة تصدي> الوكالة للوايل باعتCاره gهة وuDvايuة       
V 2 كما أن اmتخاباq أعضا} تنفيTي بالنسCة للم|لس الوالcيعلى اnلس الشعيب الCلدي وgها

اإلدارة و إبعادها عE  2 إال أن املشرع أراد مE خالل هTا اإلgراV حتييد �لس ا?مة تت= يف مقر الوالية
كل CFهة حß ولو كان التصدي> على وكالة التصويت وال EGp أن dو} الوكيل إال على وكالة 

jقU واحدة. 
 .ويCص= الوكيل بعد إgراV عملياq التصويت على <اcمة اإلمضاVاq مقابل اس= ولقب املوكل       
اbيئة االmتخابية 2 و<د راعى املشرع اHساسية  وال تعطى الوكالة إّال لوكيل واحد ينتمي إ� mفس      

املوgودة بني ا?حزا� السياسة بنصه على هTا اإلgراV إذ ال يعقل لعضو منتخب ينتمي إ� حز� 
   .)�(أن يوكل عضو للتصويت مGاmه ينتمي إ� حز�  )أ(

الة خاصة ح(احلق يف املوافقة على جدول أعمال اجتماعات اxلسني وإضافة نقاط له : خامسا

  )باxلw الشعيب البلدي

  :Gpننا التمييز بني مرحلتني Uيما خيص إ�اUة mقاط جلدول ا?عمال       
  

                                                           

 267 املتعل> بتنظي= أعضاV �لس ا?مة املنتخCني وسsه= 2 � ر ر<=  09/12/2012املؤرخ يف  12/412التنفيTي ر<= مE املرسوم  02املادة  1
 .2012ديسم�  12املؤرخة يف 

 .2 املTكور أعاله  12/412مE املرسوم التنفيTي ر<=  04املادة  2
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  ]مرحلة إعداد اجلدول[املرحلة اليت تكون قبل إرسال اإلستدعاءات .  1

dدد رcيس اnلس الشعيب الCلدي تاريخ gدول ( 11/10مE <اmون الCلدية  m20صت املادة       
 13/105مE املرسوم  206 بينما أ�اUت املادة ) أعمال دوراq اnلس بالتشاور مB اbيئة التنفيTية

لدية ورؤساV كل مE ا?مني العام للC... املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 
 Vمة املعنيني عند اال<تضاcالل|ان الدا.  

وحسنÅا Uعل املشرع ب]�اUة رؤساV الل|ان الداcمة وذلك حß يتمEG رؤساV الل|ان ب]درا� النقاط 
اليت Øص جلا~= U 2ال يعقل أن رcيس اnلس الشعيب الCلدي يدر� mقطة يف gدول ا?عمال Øص 

  .ة رcيس جلنة الصYة والنظاUة ومحاية الCيئة مو�وع الصYة والنظاUة دون استشار 
مE <اmون الCلدية ½دها تنص يتو� ا?مني العام للCلدية حتت سلطة  129وبالرgوع إ� املادة       

  رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
 .�مان حتضs اgتماعاq اnلس الشعيب الCلدي -
على مساعدة رcيس الCلدية يف إرسال   ومنه U]ن دور ا?مني العام يCقى دورا إداريا حيi يعمل -

 .اإلستدعاVاq مرUقة �دول ا?عمال ويعمل على التYضs اجليد لدوراq اnلس 
  عند افتتاح الدورة وقبل التصويت على جدول األعمال: املرحلة الثانية .  2

للمصاد<ة يعرä رcيس اnلس الشعيب الCلدي gدول ا?عمال على اnلس عند اUتتا� الدورة       
تعت� الفرتة الزمنية اليت تفصل بني مرحلة اUتتا�  2ا� mقاط إ�اUية يف gدول ا?عمالعليه 2 وEGp إدر 

على gدول أعمال  1) التصويت(لس الشعيب الCلدي ومرحلة املصاد<ة EÖÖÖÖÖÖÖÖ طرف رcيس اÖÖÖÖÖnالدورة م
التشاور هو الTي ي�} لب ورو� أعمال  اnلسني U 2رتة املنا<شة والتشاور بني أعضاV اnلس وهTا

اnلس UيمGنه بالتايل إدرا� ما هو مناسب وال EGp إدرا� mقاط إ�اUية إ� بطلب مE الرcيس 
 .وبطلب مE ا?IلCية

                                                           

املتضمE النظام الداخلي  13/105مE املرسوم التنفيTي  08يت حسب املادة ?mه ال EGp إgراV أي تعديل على gدول ا?عمال بعد بداية التصو   1
  .النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 الساب> اإلFارة إليه
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  احلق يف اكتساب عضوية جديدة: دساسا

تعت� العضوية يف اnالس اoلية طري>  الكتسا� عضوية gديدة 2 واكتسا� هTه العضوية 
 .اجلديدة إمÃا أن يؤدي إ� Uقدان العضوية ا?و� أو أن dُْتuÖفa uÌuا

فقدان العضوية يف اxلسني ( -جملw األمة  يةعضو –احلق يف اكتساب عضوية جديدة /  1

  )الشعبني البلدي الوالئي 

ضوية يف حيi تعت� العضوية يف اnالس اoلية املنتخCة أحد الطرق املؤدية إ� اكتسا� الع      
  :�لس ا?مة sI أن هTا اH> متو<ف على التواUر على الشروط اآلتية 

-  XFز�(الرتHا Eبتزكية املسئول ا?ول ع XFاق الرتUز� ) إرHني حتت رعاية اYFة للمرتCبالنس
  .12/01مE <اmون االmتخاباq ر<=  109السياسي حسب املادة 

-  Eون اال 108سنة حسب املادة  35السmا> Eم qتخاباm  
  .التمتB باHقوق املدmية والسياسية وال يوgد يف حاالU qقدان ا?هلية  -
  .التس|يل يف الداcرة االmتخابية اليت يرتU XFيها -
مE <اmون االmتخاباq ر<=  107أن ال يGون wل <رار تو<يف بسCب املتابعة القضاcية املادة  -

12/07.  
- XFصل املرتYية وذلك بتCلI?قا لعدد املقاعد املطلو�  الفو} باUو qواD?ا Eعلى أك@ر عدد م

  .ÂFلها 
  ):مع بقاء العضوية يف اxلسني الشعبيني البلدي والوالئي(احلق يف اكتساب عضوية جديدة / 2

احلق يف العضوية يف جملw التوجيه واللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات / أ

  :احمللية 

       Bإداري تتمت Bطاب qلية مؤسسة عمومية ذاoا qوالضمان لل|ماعا Eندوق التضامD يعت�
  .بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
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إ� أي  يو�B الصندوق حتت وDاية الو}ير املGلف بالداخلية وdدد مقره Æدينة اجلزاcر وm EGpقله
rان آخر بالرتا� الوطGيمTب مرسوم تنفيgوÆ 2  لفGالو}ير امل Eعلى ا<رتا� م uVبنا Tيتخ

  1.بالداخلية 
Eا الصندوق مTل هGيه2 وجلنة تقنية2 ومدير عام: ويتشgلس للتو� .  

  :احلق يف العضوية يف جملw التوجيه . 1

  يض= �لس التوgيه الTي يرأسه الو}ير املGلف بالداخلية أو A@له       
  رؤساV �الس FعCية بلدية ينتخCه= }مالcه= مدة عضويته=  )7(سبعة 
  رؤساV �الس FعCية والcية ينتخCه= }مالcه= مدة عضويته= )3(ثالثة 
   )2(واليني 
  .A@لني عE و}ارة الداخلية واجلماعاq اoلية) 4(أربعة 
  .A@لني عE و}ارة املالية) 3(�ال�ة 
  .العمراmيةعE الو}ارة املGلفة بالتهيئة ) A)1@ال 

يشارt املدير العام للصندوق يف اgتماعاq �لس التوgيه بصوq استشاري ويتو� أماmة �لس  -   
  .التوgيه 

n EGpلس التوgيه أن يدعوا Hضور gلساته استشاريا أي Fخص حبG= وظاcفه أو كفاته  -   
qنه أن يساعده يف املنا<شاGp.  

   - Cلي املنتخ@A تخا�mا qلف بالداخلية حتدد كيفياGالو}ير امل E2ني بقرار م.  
  .بناV على ا<رتا� مE السلطة اليت ينتمون إليهاأعضاV �لس التوgيه يعني  -   

                                                           

2 املتضمE إmشاD Vندوق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد 2014-03-24املؤرخ يف  116-14ر<= مE املرسوم التنفيTي  3-2املادة  1
 . 02/04/2014املؤرخة يف  19ه وسsه2 � ر ر<= مهام وتنظيم

2 املتضمE إmشاD Vندوق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه   116-214 مE املرسوم التنفيTي ر<=  24املادة  2
 .الساب> اإلFارة إليه 
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m[Uه يستخلف حسب ا?GFال mفسها  .ويف حالة اmقطاع عهدة أحد أعضاV �لس التوgيه  -   
  .1وخيلفه العضو اجلديد املعني إ� Iاية اmقضاV العهدة اجلارية 

  :احلق يف العضوية يف اللجنة التقنية . 2

  :أعضاV ) 9(تتشGل الل|نة التقنية للصندوق مE تسعة       
  .املدير العام للصندوق رcيسا -
A@لني عE رؤساV اnالس الشعCية الCلدية ورؤساV اnالس الشعCية الوالcية يت= اختياره= ) Ý)5سة  -

  .V �لس التوgيهأساس مؤهالZ= وخ�Z= 2 مsI E أعضاعلى 
  .A@لني عE الو}ير املGلف باجلماعاq اoلية 2 مsI E أعضاV �لس التوgيه) 3(�ال�ة  -
سنواq ) 5(يعني أعضاV الل|نة التقنية Æوgب <رار مE الو}ير املGلف بالداخلية ملدة Ýس  -

  .وتنتهي مهامه= حسب ا?GFال mفسها 
  .ن يساعدها يف مهمتها حبG= وظاcفه أو اختصاDه EGp لل|نة أن تستعني ب�ي Fخص مm�F Eه أ

  .2تتو� مصاحل الصندوق أماmة الل|نة التقنية  -

  :احلق يف العضوية يف املرصد الوطين للمرفق العام / ب

  . 3يعت� املرDد الوطr للمرU> العام هيئة استشارية وdدد مقره Æدينة اجلزاcر 
  :املGلف بالداخلية أو A@له �موعة مE ا?عضاV والTيE مE بينه=ويتشGل املرDد الTي يرأسه الو}ير 

  �لسني FعCيني والcيني 2 يعينهما الو}ير املGلف بالداخلية  )2(رئيسي      
   لديي2EÖ يعينهما الو}ير املGلف بالداخلية �Öلسني FعCيني ب )2(رئيسي      
  سنواq <ابلة للت|ديد بقرار مE الو}ير املGلف بالداخلية بناV ) 3(ويعني أعضاV املرDد ملدة �ال×   

                                                           

وق التضامE والضمان لل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه  املتضمE إmشاD Vند E14-116 2 املرسوم التنفيTي ر<= 2 م 25املادة  1
  .الساب> اإلFارة إليه 

  .2 املTكور اعاله 116-14مE املرسوم التنفيTي ر<=  29املادة  2
املؤرخة يف  202 يتضمE إmشاV املرDد الوطr للمرU> العام2 � ر ر<=  g2016اmفي  07املؤرخ يف  16/03مE املرسوم الرcاسي ر<=  02املادة  3

 .g2016اmفي  13
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على ا<رتا� مE املؤسساq واbيئاq اليت خيضعون عليها ويف حالة اmقطاع عهدة أحد ا?عضاV يت= 
  . 1استخالUه حسب ا?GFال mفسها للمدة املتCقية 

  حقوق خاصة باxلw الشعيب الوالئي: الفرع الرابع               

�موعة مE اHقوق مل تEG معروUة يف القاmون الساب>  12/07استYد× <اmون الوالية ر<=       
2 وهناt حقوق wتفa Ìا مE ) أوال(هTه اHقوق اليت Øص اجلاmب الر<ايب ?عضاV اnالس اoلية 

 æون القدmيا�(القاmا. (  
  :  حقوق مستحدثة يف ظل قانون الوالية اجلديد: أوال           

لقد أ�اف املشرع اجلزاcري �موعة مE اHقوق يف ظل <اmون الوالية اجلديد <صد تعزيز وتقوية      
  .مركزه= Aا ينعGس باإلÍا� على عمله= وأداcه= 

  :احلق يف توجيه سؤال كتايب ملسؤول أو مدير تنفيذي -1

أmه مEG كل عضو يف اnلس الشعيب  2012لعل أه= تقنيه استYد�ها <اmون الوالية سنة       
الوالcي مE توgيه سؤال كتايب ?ي مدير أو مسئول مE مديري املصاحل أو املديرياsI q املمركزة 

ب mص املادة للدولة املGلفة ملختلف <طاعاq النشاط يف إ<لي= الوالية 2 كما ألزم املشرع اجلزاcري حس
يوما مE تاريخ تCليÂه واملCني  15اإلgابة عE ا?سئلة يف أgل  2012مE <اmون الوالية لسنة  37

وال Fك أن هTا اإلgراV اجلديد يزيد مE <يمة املنتخب الوالcي ويدع= . على اإلFعار باالستالم 
ة الTي pارسه عضو ال�ملان يف GUرة الر<ابة الشعCية على أعمال السلطة التنفيTية �GUمنا إgراV املساcل

اجلزاcر واملقرر Æوgب الدستور Dار pارسه على مستو� الCنية التYتية للوالية أعضاV اnلس الشعيب 
Æا يطر� تساؤال " عضو "ت@s إGFاال <اmوmيا كون أ~ا ذكرq عCارة  37الوالcي sI أن DياIة املادة 

  .سؤال كتايب للمدير التنفيTي ؟بالنسCة لرcيس اnلس Uهل d> له توgيه 
الFك أن رcيس اnلس <Cل أن يصXC رcيسا Uهو عضو باnلس Æ 2ا يعr أmه d> له توgيه 

  g Eهة أخر� <د ي@s املس�لة مE }اوية �الفة ÖÖÖÖÖÖÖÖول مؤسس sI 2 أmه مÖÖÖÖÖÖÖÖر� معقTÖÖÖÖÖا طÖÖÖÖÖÖÖسؤال كتايب وه
                                                           

 .2 املتضمE إmشاV املرDد الوطr للمرU> العام 2 الساب> اإلFارة إليه  16/03مE املرسوم الرcاسي ر<=  09املادة  1
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وبالتايل dرم رcيس اnلس مE تقدæ السؤال وعندما ال يستقي= " الرcيس"ومل يTكر "عضو"النص ذكر 
GUان  37ا?مر GUيف mعرتف لعضو Æمارسة إgراV يYÖرم منه الرcيس 2 اخللل إذن يف DياIة املادة 

  .EGp"...1 للرcيس وأحد أعضاcه " حÖÖري باملشÖرع DياIتها  بالشGل التايل  
  :طلب إنشاء جلنة حتقيقاألعضاء ) 3/1(حق الرئيw أو ثلث  - 2

Æختلف UقراZا ½د أ~ا أعطت اH>  12/07مE <اmون الوالية ر<=  35بالرgوع إ� املادة       
 iيس أو �لc3/1(للر ( <cقاHوا جلنة حتقي> تقوم بتقصي اCي أن يطلcلس الشعيب الوالnا Vأعضا

طارها التYقيقي واآلgال اoددة  حول كل مس�لة Z= الوالية2 وحتدد تشGيلة الل|نة ومو�وعها وإ
  .?ÂFاbا Æوgب مداولة تتخT با?IلCية املطلقة ?عضاV اnلسني 

  .2تشرع الل|نة يف أÂFاbا بعد إعالم الو}ير املGلف بالداخلية وÆ|رد أن تصXC املداولة mاTUة   
كما ألزم املشرع السلطاq العمومية اoلية بتقدæ يد املساعدة Tbه الل|نة وبعد أن تنتهي هTه        

الل|نة مE <يامها با?عمال اoددة bا 2 تقدم mتاc|ها إ� اnلس الشعيب الوالcي ويتBC ذلك Æنا<شة  
ويف هTه النقطة ير� ا?ستاذ  خلية 2مB <يام رcيس اnلس الوالcي ب]خطار الوايل والو}ير املGلف بالدا

أن ر<ابة هTه الل|نة <د تتس= بعدم Uعاليتها ?ن القرار النهاcي اليGون يف يد اnلس " wمد }اIودي"
 Bgي بل يرcوعرا<يل  إ�الشعيب الوال qوطاÂ� ون أمام عدةGا ما تCالI ية اليتDالو qالسلطا

  wل Fك يف مصدا<ية اbيئة املنتخCة وتصXC هTه  إ�دي ومتاطل يف اØاذ القرار املناسب2 وهTا ما يؤ 
 .3لر<ابة بعد ذلك بدون gدو�

                                                           

 .2224 الطCعة ا?و� 2 دار gسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر�U2012 h 2اير  21املؤرخ يف  212/07 القاmون اف F 2ر� <اmون الواليةعمار بو�ي 1
 .املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب  الوالcي 2 الساب> اإلFارة إليه  13/217مE املرسوم التنفيTي ر<=  39ادة امل 2
3w ر ا?بيض املتوYCر� العريب والÂو× حول املYCوال qالدراسا �� qلية2 حولياoي يف التنمية اcلس الشعيب الوالnودي 2 دور اIامعة مد }اg 2 jس

  .241 املشار إليه عند بلÂامل بالل 2 مرBg ساب> h 219 -20h 2 2002منتوري 2 <سنطينة2 
 7تتGون هTه الل|نة مE  )جلنة مراقبة(املتعل> بالوالية على إmشاV جلنة حتقي> حتت تسمية  69/38الTي يعدل القاmون  81/02ولقد mص ا?مر-

  .أعضاV ينتخCون مE بينه= مGتب مGوmا مE رcيس و mاcب رcيس ومقرر
يوما حسب  30 إ�2 وEGp متديد مE ا?gل عند اال<تضاV  أFهر 3اnلس الشعيب الوالcي mتاc|ها وحترياZا خالل  إ�) جلنة املرا<Cة(وتقدم الل|نة 

املTكور أعاله EGp 2 لل|نة املرا<Cة ا<رتا� اHلول الال}مة أو أي إgراV تراه مناسCا مm�F Eه أن dمي ال@روة  81/02مGرر واحد مE ا?مر  137املادة 
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  ) 1990سنة (ا من القانون القدمي حقوق حمتف® �: ثانيا            

بنفس اHقوق املقررة ?عضاV اnالس الشعCية الوالcية  12/07احتفÌ <اmون الوالية اجلديد ر<=       
2 واملتم@لة أساس يف تقدæ املCادراq واآلراV واملالحظاq إ�  æ1990 لسنة يف ظل القاmون القد

  .اجلهاq املختصة وكTا اH> يف اإلطالع على و�عية الوالية 
  :حق األعضاء يف املبادرة واالقرتاح وتقدمي اآلراء للوزير املختص/ 1

باإل�اUة إ� تقنية توgيه سؤال كتايب مE أعضاV اnلس الشعيب الوالcي أو إ� أي مدير أو        
مسئول عE املصاحل واملديرياsI q املمركزة للدولة2 عمل املشرع إ� أحدا× <فزة mوعية وتوسيB يف 

  .عمل اnلس الوالcي حß إ� املستو� املركزي
يقدم اnلس الشعيب الوالcي اآلراV " على  m12/07ون الوالية ر<= مE <ا79حيm iصت املادة       

اليت تقتضيها القواmني والتنظيماq وGpنه أن يقدم اال<رتاحاq ويCدي يف املالحظاq يف كل ما خيص 
ولإلFارة U]ن هTه اآلراV " يوما ) F)30ؤون الوالية إ� الو}ير املختص وذلك يف أgل �ال�ون 

مE  56املادة  إ�لزمة UيمEG ا?خa Tا وEGp االمتناع عE ذلك وبالرgوع واملالحظاq ليست م

                                                                                                                                                                                     

أو اbيئاq التعاوmية التابعة للقطاع االFرتاكي 2 وخالف لل|نة التYقي> الوالcية املنصوh املالية لل|ماعاq اoلية أو املؤسساq أو املزارع املسsة ذاZا 
  .املTكور أعاله منYها املشرع آلياq و�ماmاq لتفعيل عملها  81/02عليها يف القاmون اHايل U]ن جلنة املرا<Cة املنصوh عليها أي القاmون 

  اآلليات 1  

  .ل أgل FهريE على ا?ك@ر عل التدابs املتخTة عE السلطاq املعنية اليت توgه إليها تقارير الل|نة إطالع اnلس الشعيب الوالcي خال -
 : يف حالة امتناع السلطاq املعنية باملرا<Cة بالقيام ب]gراV اnلس الشعيب الوالcي g 2ا} للم|لس أن يرBU ا?مر إ�  -
  :�لس املعاينة * 
 *rلس الشعيب الوطnا.  
  .التنسي> الوالcي �لس * 
  الضمانات 2

  .و<B املشرع عقوباg qزاcية لGل Fخص يهدد عضو جلنة املرا<Cة أ�ناV القيام ب�عماbا * 
 136كما أgا} املشرع تسليj عقوباg qزاcية على كل Fخص يعر<ل أعمال الل|نة أو رUض اإلدالV باملعلوماq اليت تطلCها وذلك حسب املادة * 

واملتضمE <اmون  23/05/1969املؤرخ يف  269/38 املتضمE تعديل و تتمي= ا?مر ر<=  14/01/1981املؤرخ يف  81/02مE ا?مر  2مGرر 
 . 18/01/1969املؤرخة يف  6الوالية 2 � ر ر<= 
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½د أ~ا منYت هTا اH> للم|لس الوالcي إال أن ا<رتاحاq اnلس ترسل  90/09<اmون يف الوالية 
  .يوما ) 30(للوايل أوال الTي يرسلها بدوره إ� الو}ير املختص يف أgل �ال�ني 

طار و}ير الداخلية مCاFرة بتوDياq اnلس املتعل> بتسيs املصاحل املركزية كما EGp لرcيس اnلس إخ
  .التابعة للدولة وهTا ما mستشفه عE الفقرة ال@ال@ة مE الفقرة املTكورة أعاله

  :حق األعضاء يف االطالع على وضعية الوالية / 2

املعنون بصالحياq اnلس الشعيب الوالcي  12/07بالرgوع إ� الفصل الرابB مE <اmون الوالية       
 ا<تصاديةU 2الحية2 تعلمية2 اgتماعية(الشÖÖÖÖÖعيب الوالcي  ½د تنوعÅا يف الصالحياq املمنوحة للم|لس

لقيام ا ?مهيتها مg Eهة و الوالية وmظر حيi تعت� هTه القطاعاq العصب الTي تقوم عليه ...) �قاUية
  Eية عUاGال qر له املعلوماUهة أخر� 2 البد أن تتوg Eهامه بصورة حسنة مÆ يcلس الشعيب الوالnا
كل <طاع داخل يف Dالحياته ويGون على عل= عام بو�عية الوالية وذلك حß يتخT اإلgراVاq اليت 

  .يراها مناسCة يف حدود اليت خوbا له القاmون
  :الع هTا يشمل أو�اع الوالية وحالة تنفيT املداوالq  وح> اإلط

  :حق إطالع اxلw على أوضاع الوالية  -أ

pارس الوايل باعتCاره هيئة تنفيTية للم|لس الشعيب الوالcي Dالحية إعالم اnلس الشعيب        
الوالية ويGون ب]عالم  الوالcي بGل sÂDة وكsCة مE املشاكل واملشاريB امل��ة ومتطلCاq التنمية يف

رcيس اnلس يف أول دورة وكTلك بتقدpه بيان سنوي لنشاط مصاحل الدولة يف الوالية وmشاط mصاحل 
الوالية وpلك اnلس تCعا Taه الصالحياq اإلطالع عE ك@ب على العمل الوالcي عامة وبالتايل 

رBU الYcة للسلطة املركزية A@لة يف و}ير مرا<Cة اbيئة التنفيTية املتم@لة يف الوايل وÍو} للم|لس 
  .الداخلية للتنويه واإلFادة بعمل الوايل أو بعد <Cول ر�ا عE أعماله 

   :إطالع اxلw حول وضعية املداوالت . 2
Uالوايل ملزم مE الناحيتني اإلدارية والسياسية بتقدæ كل املعلوماq وا?خCار الد<يقة حول وا<B الوالية 

  .ختلفة ومصاHها امل
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يCلغ رcيس اnلس الشعيب ((  12/07مE <اmون الوالية ر<= 71يف هTا الصدد mصت املادة 
سيما منها النشاطاq 2 وال1الوالcي باملساcل التابعة الختصاDه ويعلمه بالو�عية العامة للوالية 

q2املس|لة بالوالية يف الفرتة املمتدة بني الدورا.((  
يلزم <اmون الوالية الوايل بضرورة اطالع وإعالم اnلس الشعيب الوالcي يف كل دورة حول و�عية       

املداوالq وذلك بتقدæ تقرير حول حالة تنفيT املداوالq وكTا متابعة اآلراV واال<رتاحاq اليت أبداها 
  . 3اnلس 
ليه املداوالq يعطي �ماmة أك� إلزام الوايل باطالع اnلس على الو�B الTي Dارq ع      

لتنفيTها وينj الل@ام على املشاكل التنفيTية اليت تعر�ها وهو كTلك تنوير للم|لس وإيضاحا Uعاليا 
qبعض املداوال Tشل تنفيU ي ال يزال ينتظره يف حالTلس والnي <ام به اT2 وهو أيضا  4للعمل ال

شاكل التنفيT اليت تطرأ على املداوالq وذلك بفتX اFرتاm tسيب للم|لس يف تقدæ اHلول الال}مة مل
  .mقا� بناV ملعاجلة املشاكل وإخرا� املداوالq مE املآ}ق اليت <د تعرت�ها 

رI= أن القاmون يلزم الوايل اطالع اnلس وإعالمه بالو�B الTي آلت إليه املداوالq إال أmه مل       
لقاm Vفسه أم بناV على طلب أعضاV اnلس أو رcيسه يCني لنا هل يقوم الوايل Taه الصالحية مE ت

وهل يت= ذلك يف أول gلسة أو يف أي Hظة أخر� U 2املشرع ترt ذلك للعرف اإلداري الTي ينظ= 

                                                           

 :على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية ر<=  m67صت املادة  1
وبدوره يقوم Íب على الوايل أن يضB حتت تصرف رcيس اnلس الشعيب الوالcي الو�اc> واملعلوماq واإلمGاmياq والوساcل الفردية لت�دية مهام اnلس 

وبالتايل Gpنه إبداV بو�B هTه الو�اc> واملعلوماq حتت تصرف اnلس الشعيب الوالcي 2 وبالتايل EGp للم|لس أن يrC تصورا عاما على و�عية الوالية 
 .القاmون يف حدود الصالحياq اليت خوbا لهالتYفظاq والتوDياq خبصوh كل <طاع يف الوالية وذلك طCقا للدوراq اليت يعقدها أو 

ل الفرتاq الفاDلة يطلB الوايل رcيس اnلس الشعيب الوالcي باmتظام خال: على ما ي�يت  12/07ون الوالية مE <اm 104ويف هTا الصدد mصت املادة  2
 .بني الدوراq على مد� تنفيT التوDياq الصادرة عE اnلس الشعيب الوالcي يف إطار التشريB والتنظي= املعمول aا

 نفيTمنه Uرcيس اnلس الشعيب الوالcي يقوم ب]طالعه على التوDياq الصادرة منه وذلك حß يتسىن ?عضاV اnلس الشعيب الوالcي معرUة مد� ت -
 .توDياته مE عدمه مg Eهة و Uعالية هTه التوDياq مg  Eهة أخر�

يقدم الوايل عند اUتتا� كل دورة عادية تقريرا عE تنفيT املداوالq املتخTة خالل : على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية  103حيm iصت املادة  3 
 .قطاعاq الA sÂركزة بالوالية الدوراq السابقة 2 كما يطلB اnلس الشعيب الوالcي سنويا على ال

4
  g 22010-2011امعة <سنطينة  ماgستs يف القاmون 2 كلية اHقوقUتYي عCد اbادي 2 املركز القاmو{ للوايل يف النظام اإلداري اجلزاcري 2 مTكرة   

 h77.  
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 Tلس حول تنفيnهة اgعلى الوايل <يودا يف موا äدو أن املشرع أراد أن يعرCل 2 ويcه املساTم@ل ه
pقراطية اليت eعل مE اإلعالم وسيلة �رورية للشفاUية يف التسيs املداوالq وذلك تGريسا ملCادç الد

  .1واملشاركة السياسية الفعلية 
  التزامات املنتخب احمللي : ثاين املطلب ال             

سنقس= هTه االلتزاماq إ� التزاماq <اmوmية واليت تنقس= بدورها إ� التزاماq <اmوmية مشرتكة        
2 والتزاماq خاDة لسني الشعCيني الCلدي والوالcيضاV 2 والتزاماq خاDة برcيسي اnبني WيB ا?ع

  .برcيس اnلس الشعيب الCلدي2 والتزاماq سياسية 
ولإلFارة U]ن االلتزاماØ qتلف حسب الوظيفة اليت pارسها العضو يف اnلس Uالتزاماq الرcيس 

Vبا<ي ا?عضا qالتزاما Eال عHيعة اCتلف بطØ ني للم|لسmوGامل.  
  ونية املشرتكة بني مجيع األعضاء االلتزامات القان: الفرع األول           

تعت� هTه االلتزاماq <اس= مشرتt بني WيB ا?عضاV لGنها Øتلف حبسب طCيعة ومركز كل       
 Vالنوا� وبا<ي ا?عضا qيس و التزاماcالر qال ½د اختالف بني التزاماHيعة اCطCU لسnعضو يف ا

  .وهTا ما سنتطرق إليه مE خالل هTا الفرع 
       ضورااللتزام باحلضور وعدم احل:  أوال      

 .حيi يعت� أه= التزام على ا?عضاV التقيد به: االلتزام باحلضور -1
  التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب البلدي باحلضور/ أ

       Vيس و ا?عضاcنه ميز بني الرGضور ولHيس اcيه= الرU EÆ Vون على ا?عضاmب القاgأو  
 75ة ورتب على ذلك عقوبة حيg iاV يف املادة CUالنسCة للرcيس يقB عليه اHضور الداc= يف الCلدي

  :ما يلي 
يعت� يف حالة Øل عE املنصب 2 الÂيا� الsÂ امل�ر لرcيس اnلس الشعيب الCلدي ?ك@ر '' 

  .مF Eهر  ويعلE ذلك مE طرف رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
                                                           

 .277 مرBg ساب> Uh 2تYي عCد اbادي 1
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دون أن ÍتمB يوما مI Eيا� رcيس اnلس الشعيب الCلدي ) 40(يف حالة اmقضاV أربعني 
  .''اnلس يف gلسة است@ناcية 2 يقوم الوايل �معه إل�Cاq هTا الÂيا�  

أما بش�ن با<ي أعضاV اnلس Uااللتزام يقB بش�ن اHضور إ� دوراq اnلس الشعيب الCلدي 
  : 45ورتب عE التخلف عE اHضور عقوبة هي االستقالة التلقاcية حيg iاV يف املادة 

 ''cول ?ك@ر يعت� تلقاCر مقTيب بدون عÂلدي منتخب تCلس الشعيب الnا Eيا مستقيال م
  .دوراq عادية خالل mفس السنة ) 3(مE �ال× 

  .يف حالة Øلف املنتخب عE حضور gلسة استماع رYD =Iة التCليغ 2 يعت� <رار اnلس حضوريا 
  .  يعلE الÂيا� مE طرف اnلس الشعيب الCلدي بعد مساع املنتخب املعr 2 وخيطر الوايل بTلك 

  : التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب الوالئي باحلضور/ ب

حيi ألزم املشرع ا?عضاÆ Vا Uيه= الرcيس باHضور الداc= وإّال اعت�وا متخلني عE مناCDه=      
إذا تÂيب رcيس اnلس الشعيب الوالcي عE "  07- 12اmون الوالية ر<= مE < 64حيm iصت املادة 

  ".دورتني عاديتني يف السنة دون عTر مقCول m[Uه يعلE يف حالة Øل عE العهدة مE طرف اnلس
� با<ي ا?عضاV كما أن التسيs اHسE والقاmو{ للم|لس ال يقتصر على الرcيس Uقj بل يتعداه إ

حG= التخلي عE  يف دوراq عادية يف السنة 3حيi يعت� عدم حضوره= إ� 2 املشGلني للم|لس
  .1املنصب 

  :االلتزام بعدم احلضور. 2

ألزم املشرع كل مE الرcيس وا?عضاV عدم حضور gلساq اnلس عندما تتعارä مصاHه=       
  .بعاد كل CFهة بامسه= الشخصي أو باس= }وgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرابعة وذلك إل

  :التزام رئيw وأعضاء اxلw الشعيب البلدي بعدم احلضور / أ

  :اليت gاU Vيها  11/10مE <اmون الCلدية اجلديد ر<=  60وهTا ما mستشفه مm Eص املادة       

                                                           

 .املتعل> بالوالية2 الساب> اإلFارة إليه 12/07مE القاmون ر<=  43املادة  1



 حقوق وإلتزامات املنتخب احمللي ونظامه التأدييب               :          الفصل الثاين 
 

 

 
109 

 " Bه مHمصا äلس يف و�عية تعارnا Eلدي أو أي عضو مCلس الشعيب الnيس اcلر EGp ال
ب�مساcه= الشخصية أو أ}واgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرابعة أو كوكالV مصاحل الCلدية 

  .حضور املداولة اليت تعاجل هTا املو�وع وإال تعد هTه املداولة باطلة 
  .ي@Cت بطالن هTه املداولة بقرار معني مE الوايل -
به Í 2ب عليه التصريX  يلزم كل عضو مE اnلس الشعيب الCلدي يGون يف تعارä مصاحل متعلقة -

  . "بTلك لرcيس اnلس الشعيب الCلدي
يف حالة ما يGون رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف و�عية تعارä مصاحل متعلقة به Í 2ب عليه  -

  . "إعالن ذلك للم|لس الشعيب الCلدي
  .Uالرcيس ملزم بTلك إلعطاV أك@ر مصدا<ية ?عمال اnلس -
  :اxلw الشعيب الوالئي بعدم احلضور التزام رئيw وأعضاء / ب

مE <اmون الوالية اجلديد  ال EGp لرcيس اnلس الشعيب الوالcي أو أي  56حيm iصت املادة       
عضو يف اnلس الوالcي يGون يف وظيفة تعارä مصاHه مB مصاحل الوالية ب�مساcه= الشخصية أو 

بعة أو كوكال2V حضور املداوالq اليت تعاجل هTا أ}واgه= أو أDوb= أو Uروعه= إ� الدرgة الرا
  .املو�وع ويف حالة املخالفة تGون هTه املداولة باطلة

يلزم كل عضو �لس الشعيب الوالcي 2 يGون يف و�عية تعارä املصاحل 2 بالتصريX : وبالتايل  -
 .بTلك لرcيس اnلس الشعيب الوالcي 

لوالcي يف و�عية تعارä مصاحل متعلقة به Í 2ب عليه ويف حالة ما يGون رcيس اnلس الشعيب ا -
 . 1التصريX بTلك للم|لس الشعيب الوالcي 

   االلتزام �تابعة دورات التكوين وحتسني املستوى : ثانيا       
حß يتمEG أعضاV اnالس الشعCية الCلدية مE حتسني مداركه= العلمية والعملية Aا يؤدي إ�       

تطوير أداV املنتخب اoلي حيi ألزم <اmون الCلدية اجلديد أعضاV اnلس الشعيب الCلدي Æتابعة 
                                                           

  .ملزيد مE املعلوماq راBg الفرع ال@ا{ مE املطلب ال@ا{ مE املiYC ال@ا{ مE الفصل ا?ول مE هTه املTكرة 1
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مE  39يه املادة وهTا ما mصت عل2  1دوراq التGويE وحتسني املستو� املرتCطة بالتسيs الCلدي 
  .11/10<اmون الCلدية ر<= 

 ملnالس اoلية إال أن املشرع رI= ما Tbه الدوراq مE الدور الفعال يف حتسني أداV أعضاV او 
  :يCني لنا 

 ما طCيعة هTا التGويE وmوعيته ؟ - - - - 
 ...) .مستمر 2 أسCوعي F 2هري 2 سنوي (ومل يCني لنا مدته  - - - - 
تتم@ل يف بعد مراكز التGويE عE مقراq اnالس املنتخCة Aا يؤدي كما أmه هناt إGFالية أخر�  - - - - 

إ� تعطيل أعمال اnلس 2 و}يادة النفقاq 2 حيi ½د أن بعض املنتخCني ينادون بضرورة إعادة 
  .النظر إ� مراكز التGويE اجلهوية

  ساد ومكافحتهااللتزام بالتصريح �متلكاته أمام اهليئة الوطنية للوقاية من الف: ثالثا     
2 املعدل  �U/2006اير/20املؤرخ يف  06/01مE القاmون ر<=   36و  6-5-4بالرgوع إ� املواد 

واملتم= 2 ½دها تلزم املنتخCني اoليني بالتصريÆ XمتلGاZ= حيi يعت� هTا التصريX إgراw Vوريا 
ا?Fخاh املGلفني باخلدمة لت|سيد مCدأ الشفاUية يف اHياة السياسية واإلدارية وDون لGرامة 

  .العمومية 
ويGون التصريÆ XمتلGاq املنتخCني اoليني أمام اbيئة الوطنية للو<اية مE الفسÖÖÖÖاد ومGاYUتهw 2ل 

  . m2شر عE طري> التعلي> يف لوحة اإلعالmاq يف مقر الCلدية أو الوالية حسب اHالة
 - - - - Xالتصري � :أgزاV وهي 6باملمتلGاq يف  ولقد حدد املرسوم املTكور أعاله منوذ
 .حتديد اbوية  - - - - 

                                                           

أmه Íب الرBU مE مستو� وكفاVة املنتخCني اoليني وذلك عE طري> التGويE املستمر U 2ه= على حسب  ’Taine‘حيi ير� يف هTا الصدد الفقيه  1
  .تعsCه سادة Íلسون على عر� مTهب ولEG بsÂ أيد أو سيقان ما داموا بدون مستو� أو كفاVة 

"des souverains assis sur un trone d`or mais sans bras ni jambes "   

- Jean Hourticq , problèmes de personnels posés par les restrictions communales ,revue administrative 

, paris , 1966 , p 311  
  2 املعدل واملتم=  2006 03 08املؤرخة يف  �U14اير املتعل> بالو<اية مE الفساد ومGاYUته 2 � ر ر<=  20املؤرخ يف  06/01مE <اmون  6املادة   2
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 .ا?مالt العقارية  - - - - 
 .ا?مالt املنقولة  - - - - 
 - - - - qالسيولة النقدية واالست@مارا. 
 . أمالt أخر� - - - - 

  .وÍب أن يشمل التصريX كTلك AتلGاq الشيوع وكTلك AتلGاq ا?والد القصر 
  :ويGون حتديد التصريX باملمتلGاq بالGيفية التالية 

 :مستوى الدائرة اإلدارية أو الدائرةعلى / 1

ÍمB الوايل املنتد� أو رcيس التصرdاq باملمتلGاq اخلاDة برؤساV وأعضاV اnالس الشعCية       
 . الCلدية مث يقوم ب]يداعها لد� ا?مني العام

 :على مستوى الوالية / 2

 .ÍمB ا?مني العام للوالية التصريX باملمتلGاq اخلاDة برؤساV وأعضاV اnلس الشعيب الوالcي       
ية باملصرحني مقابل وDل استالم ويلزم املنتخب اoلي بالتو<يB وو�B بصمته على القاcمة االمس

 qاGباملمتل qاdلية(وتودع �موعة تصرDسخ أm (رية العامة يف ظرف �توم على مستو� املدي
 .للYرياq العامة للشؤون القاmوmية لو}ارة الداخلية واجلماعاq اoلية 

 .اليت تGلف ب]رساbا إ� اbيئة الوطنية للو<اية مE الفساد 
ويف حالة تو<ف العهدة بسCب االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{ يلزم املنتخب 

 .gراVاq خالل Fهر مE االستقالة املعr تقدæ تصريg Xديد AتلGاq بنفس اإل
إذا طرأ تÂيs معت� على الTمة املالية Íب عليه تقدæ تصريg Xديد ÆمتلGاته يودع مCاFرة بنفس 

qاVراg1اإل . 
  

                                                           

2 املتعل> بالGيفياq واإلgراVاq املتعلقة بالتصريX للممتلGاq اخلاDة لرؤساV وأعضاV اnالس 2013ماي 15املؤرخ يف  002/2013املنشور ر<=  1
  .املنتخCة اoلية
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 qبعض املالحظا Vإبدا EGp الnا اTويف ه: 
لو<اية مE الفساد يعد معيارا رI= التزام املنتخCني اoليني بالتصريÆ XمتلGاZ= أمام اbيئة الوطنية ل      

  .ملد� وعيه= ومCدأ مE مCادç الشفاUية
       Eمرور أك@ر م =Iر ½د أن أه=  10ورcة الفساد يف اجلزاYUاGون مmعلى إ<رار <ا qسنوا

واللتني eرمان كل مسئول يف   37و36<واعده واليت تعد مفتاحا Uعليا ملGاYUة الفساد ومها املادتني 
ن يف منصب تنفيTي أو منتخب ال يصر� ÆمتلGاته يف ظرف FهريE مE توليه الدولة سواV كا

منصب املسؤولية كما حترم كل مسئول يف الدولة يع|ز عE ت�ير مصدر ا?موال اليت dو}ها هو 
 ..وأوالده
املTكور أعاله ترÂ� tرة مقصودة يف �ال عدم  06/01واملالحÌ كTلك أن القاmون ر<=       

ا?موال اليت حتو}ها }وgاq املسئولني واملنتخCني اoليني2 حيi مل يشر أن حتقيقاq اإلFارة إ� 
 . 1مGاYUة الفساد Íب أن تشمل أموال و}وgاq املسئولني واملنتخCني اoليني 

الTي dدد إgراVاq وكيفياq التصريÆ XمتلGاq املنتخCني  002/2013وبالرgوع إ� املنشور ر<= 
 .إ� }وgاq املنتخCني اoليني A 2ا يؤدي إ� حتايل املنتخCني اoليني ½د أmه مل يشر 

تلزم املنتخCني اoليني بوgو� mشر AتلGاZ= يف  06/01مE القاmون  06وإذا كاmت املادة 
لوحة اإلFهار اخلاDة بالCلدية أو الوالية U]ن تطCيقها يف الوا<B منعدم حيi ال ½د ر<ابة يف هTه 

  .اجلزcية
وبلÂة اإلحصاV وا?ر<ام أبر} رcيس <س= معاجلة التصرdاq باملمتلGاq باbيئة الوطنية للو<اية       

مE الفساد ومGاYUته أن مصاHه استلمت mتاcج املرحلة ا?و� اليت استÂر<ت عاما كامال مg Eاmفي 
Uتخص  % 3أما النسCة املتCقية  % 297 و<د بلÂت العملية mسCة  2014إ� gاmفي  2013

 .حتويالq أي Æعىن املنتخCني ملE حولوا أو طردوا مE مناCDه= أو b= <ضايا يف العدالة 

                                                           

 .g09/03/2014ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  1
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وتابm Bفس املصدر أن املنتخCني اoليني يف اnالس الCلدية والوالcية املعنيون بالتصريX عدده= اإلWايل 
Cون بلدي 2 أما املنتخ 24891منتخب والcي و  2004منتخب مقسمون إ�  26895

منتخCا  99منتخب والcي Ø 2لف منه=  1905املصرحون ÆمتلGاZ= يف آgال القاmوmية Uعدده= 
  . 1منتخب  1116منتخب وبقي  23775وعE املنتخCني الCلديني EA است|ابوا CUلÂوا 

  ) البلدي والوالئي( التزامات مشرتكة بني رئيسي اxلسني الشعبيني : الفرع الثاين           

  سنخصص هTا الفرع إ� االلتزاماq اليت تعت� القاس= املشرتt بني رcيسي اnلسني      
 اإلقامة بإقليم البلدية والواليةااللتزام ب: أوال      

يعت� رcيسا اnلسني الشعCيني العصب الTي يقوم عليه اnلسني CUدو~ما تتعطل مصاحل وأعمال       
اnلسني وبTلك ألزم املشرع رcيسي اnلسني باإل<امة ب]<لي= الCلدية والوالية وذلك بالرgوع إ� املادة 

  .الية اجلديدمE <اmون الو  63مE <اmون الCلدية اجلديد واليت تقابلها املادة  63
       Åوعاm لدي ملزمCلس الشعيب الnيس اcننا القول أن رGpلس الشعيب  وnيس اcر Eما أك@ر م

الوالcي Taا االلتزام وذلك ?ن مرU> الCلدية مE أه= وأ<ر� املراU> إ� املواطE وذلك لطCيعÖÖÖÖة هTا 
 ية2 ا<تصادية YD 2ية 2 اgتماعية �Cطدارية 2 إ( يقدمÖÖÖÖها للمواطE  املرU> وخصÖÖÖÖÖÖوDية اخلدماq اليت

?ن يف . سا24/سا24وبالتايل U]ن رcيس اnلس الشعيب الCلدي مسخر بقوة القاmون ...) �قاUية 
حالة و<وع أي أحدا× ومشاكل البد أن يGون متواgد يف عني املGان ويضمE وgود اHلول 

gلدية ويف حالة عدم وCرة لد� الUاملتو qياmاGية باإلمDالسلطة الو E2ودها يطلب املساعدة م. 
حيi مE اليسs أن يتصور اإلmسان مد� االرتCاt الTي ين|= عE تعطيل مرU> مE املراU> ملدة 

  .U 2ما بالك بتعطيل مرU> م@ل مرU> الCلدية 3<صsة 
طCيقه على ارä الوا<B كما أن ترI= أمهية هTا االلتزام إال أن الوا<B أ�Cت عدم احرتام هTا االلتزام و 

مE <اmون الCلدية أgا}q للرcيس اإل<امة خار� إ<لي= الCلدية برتخيص مE الوايل وذلك يف  63املادة 
                                                           

 .g11/09/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  1
2 Cبلع h <ساب Bgاس2 مرC72اس بلع . 
3  h 2 <ساب Bgاد 2 مرCر لDاm204. 
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حالة الظروف االست@ناcية حيi مل dدد املشرع ماذا يقصد بالظروف االست@ناcية اليت eيز للرcيس 
  .اإل<امة خار� إ<لي= الCلدية 

  زام الرئيسني بعدم نشر املداولة املتعلقة بالنظام العام واحلاالت التأديبيةالت: ثانيا       

مE <اmون الوالية اجلديد  32مE <اmون الCلدية اجلديد واليت تقابلها املادة  14بالرgوع إ� املادة       
 EGp لسني 2 كماnا qو<رارا qاملداوال qاgللمواطنني االطالع على مستخر <Hد أ~ا أعطت ا½

كما   q2 والقراراqاملداوال لGل ذي مصلYة اHصول على mسخة كاملة أو gزcية على mفقته مE هده
مE <اmون الوالية اجلديد أ<رتا بعالmية  26مE <اmون الCلدية اجلديد اليت تقابلها املادة . 26أن املادة 

  . g1لسة اnلسني للمواطنني 
ويCدو أن الÂاية مE وراV هTا االهتمام باملواطE ولو أmه mر� يف حقيقة ا?مر هي wاولة املشرع      

فاUية واملصدا<ية لعمل منتخيب اnالس اoلية2 إال أن هTه اإلgراVاq رI= أمهيتها  إ�فاm Vوع مE الش
كما بينا إال أ~ا تصطدم باست@ناVاq واgب التقييد aا mظرا خلصوDيتها 2 لTلك ألزم املشرع رcيسي 

Hوإطالع املواطنني عليها يف حالة ملتعلقة بالنظام العام وا qشر املداوالm لسني بعدمnية اCالت�دي qاال
ى مE <اmون الوالية اجلديد وذلك حفاظا عل 31مE <اmون الCلدية اجلديد واملادة  30حسب املادة 

  .واHفاظ على وحدة وتGامل اnلسني مg Eهة أخر�  حياة اخلاDة للمواطنني مg Eهة 
  التزامات خاصة برئيw اxلw الشعيب البلدي : الفرع الثالث           

t التزاماØ qص رcيس اnلس الشعيب الCلدية بصفة اmفرادية هTه االلتزاماq تقB يف هنا      
مقدمتها القيام بالصالحياq املسندة إليه باعتCاره A@ال للCلدية أو مسؤوال تنفيTيا وكTا باعتCاره A@ال 

  .للدولة 2 باإل�اUة إ� �موعة مE االلتزاماq ا?خر� 
  بالقيام بالصالحيات املوكلة إليهالتزام رئيw اxلw الشعيب البلدي : أوال       

عهد <اmون الCلدية لرcيس اnلس الشعيب الCلدي القيام بصالحياq متنوعة منها ما يعود إليه       
  .باعتCاره A@ال للدولة ومنها ما يعود إليه باعتCاره A@ال للCلدية

                                                           

 .2 الساب> اإلFارة إليه 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  84-83-82-81-80- 79-78-77املواد  1
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qالحياD املفيد أن Eني  ومmلدية بل يف <واCون الmيف <ا jقU لدي ال ½دهاCلس الشعيب الnيس اcر
عدة I 2اية ما يف ا?مر أن القاmون الCلدي Uصل يف gواmب عدة مD Eالحياq رcيس اnلس 

  :الشعيب الCلدي وU> ما سنCينه Uيما يلي 
  : 1كممثل للبلدية -1

تو� مت@يل الCلدية يف WيB التظاهراq الرمسية كما ييتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي مسؤولية       
رة 2 وTaه الصفة هو مE يعهد عليه استدعاV وإعداد gدول أعمال الدو رcاسة اnلس الشعيب الCلدي
2 ويتابB تطور مالية الCلدية 2 ويتخT مCادراq لتطوير مداخيل الCلدية ويتو� تنفيT ميزاmية الCلدية
ف بامسها وملصلYتها وي�م العقود املختلفة باس= الCلدية 2 ويقCل اbدايا ويتمتB بصفة اآلمر بالصر 

 qقا للتشريعاCط qواملزايدا qا العمل ويعاد إليه إبرام املنا<صاa اجلاري Bللتشري qقاCايا طDوالو
ويتخT  12اجلاري aا العمل 2 ويتو� مرا<Cة حسE تنفيTها وpارس ح> التقا�ي باس= الCلدية وHساaا 

كل القراراq املناسCة aدف إيقاف التقادم أو إسقاطه 2 كما يتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي 
bا والسهر على Dياmة وحقو<ها العقارية واملنقولة وتوظيف عما 22اoاUظة على أرFيف الCلدية 

بني  منيز2  23 ويسهر رcيس اnلس الشعيب الCلدي على حسE سs املؤسساq الCلدية wفوظاZا
االختصاDاq اليت pارسها رcيس اnلس كمم@ل للCلدية واالختصاDاq اليت pارسها كمم@ل للدولة 

  :مE الناحيتني التاليتني 

                                                           

1 U وله أوDه أو أgلدية بامسه الشخصي أو باس= }وCا الHمصا Bه مHمصا äلدي عندما تتعارCلس الشعيب الnيس اcة الرابعة ويلتزم رgروعه إ� الدر
أحد  اnتمB حتت رcاسة منتخب آخر sI رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو بصفته وكيال بعدم مت@يل الCلدية أمام القضاV ويعني اnلس الشعيب الCلدي

املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة  10-11= مE القاmون ر< 84القضاV أو عند إبرام العقود2 وهTا حسب mص املادة أمام  سواÅVا أعضاcه لتم@يل الCلدية
 . إليه

اq وس|الq ويف هTا اإلطار يلزم باØاذ كاUة اإلgراVاq الال}مة بالنسCة للو�اc> اليت تGتسي أمهية خاDة 2 السيما س|الq اHالة املدmية واملخطط 2
ا <ابلة لإلتالف 2 يف حالة تقصs الCلدية 2 يقال الوايل لإليداع التلقاcي Tbه مسX ا?را�ي والو�اc> املالية واoاسCة اليت تCني أن ظروف اoاUظة عليه

mينه يف <اCيف الوالية 2 وهو ما مل يFاليت تودع يف أر <cص املادة أن املشرع بني أه= الو�اm Eم Ìيف الوالية وما يالحFيف أر <cلدية سنة الو�اCون ال
 .صصةاليت bا Uاcدة �... واكتفى بعCاراة  1990

3  Eلدية ر<=  83 – 77املواد مCون الmا> Eه  11/10مÖارة إليF2 الساب> اإل.  
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يف حالة <يام رcيس اnلس الشعيب الCلدي ب�عمال وتصرUاq <اmوmية   :من ناحية املسؤولية  -1
دولة املسؤولية عE ا?�رار إذا <ام بتصرUاq كمم@ل للCلدية تتYمل الCلدية املسؤولية 2 لEG تتYمل ال

  .<اmوmية كمم@ل bا 
2 بينما مم@ل للÖÖÖÖÖCلدية لر<ابة الوايلخيضB رÖÖÖcيس اnلس يف <يامه ملهامه ك :من ناحية الرقابة  -2

  .1خيضB للسلطة الرcاسية للوايل ملا pارس اختصاDاته كمم@ل للدولة 
  :باعتباره هيئة تنفيذية -2

يتو� رcيس اnلس الشعيب الCلدي حتت هTا العنوان التYضs جللساq اnلس الشعيب الCلدي       
ويتخT كل اإلgراVاq اليت م�F E~ا تسهيل . Uهو مE يستدعي ا?عضاV ويCلÂه= �دول ا?عمال

ولة قريرا يضمنه تنفيT مداويقدم بني كل دورة وأخر� ت. عميلة تنفيT مداولة اnلس الشعيب الCلدي 
وحß يتمEG رcيس اnلس مE القيام Æهمة التنفيT ويف آgال معقولة خول له املشرع  Æوgب . اnلس
بعة خبصوh مداوالq االستعاmة aيئة تنفيTية تتو� اإلFراف واملتا 11/10مE القاmون  69املادة 
باالmتخاباq وحتديدا املادة ر<= املتعل>  sI 212/01 أmه بالرgوع إ� القاmون العضوي ر<= اnلس

½دها <د تضمنت أر<ام �تلفة gزcيا عE تلك ا?ر<ام اليت <ررq يف <اmون الCلدية وهي ا?ر<ام  79
  .اليت طCقت يف تشGيل اbيئة التنفيTية 

  :باعتباره ممثال للدولة  -3

ية وهو ملزم بنزع القناع يتو� رcيس اnلس مت@يل املصاحل العليا الوطنية على مستو� الCلد      
  : السياسي لTا يضطلB با?عمال اليت تعد مE اختصاDاq السلطاq اإلدارية املركزية وهي 

2 إذ يCاFر اختصاDاq اHالة املدmية يف mطاق إ<لي= الCلدية  اnلس Dفة �ابj اHالة املدmية لرcيس -
� والطالق والوUياqلوالدة والزوا كاإلgراVاq املتصلة باستالم وتس|يل تصرdاq ا <c2 وتس|يل الو�ا

Gوا?حÖÖÖHا qية يف س|الcام القضاÖÖÖÖÖÖÖÖ إ� hا االختصاTه äلس أن يفوnيس اcو} لرÍية 2 وmالة املد  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bgرية 2 مرcلية اجلزاoبعلي 2 اإلدارة ا sÂمد الصw96  
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  . m1اcب أو موظف الCلدية 
خيتص رcيس اnلس وmوابه وموظفي الCلدية املفو�ني بالتصدي> على إمضاVاq الو�اc> اليت يضعها  -

  .2املواطE حبضوره= بعد إ�Cاq اbوية 
  . 3يتو� mشر وتنفيT القواmني والتنظيماq يف حدود إ<لي= الCلدية  -
الوطنية املولوديE يف الCلدية أو يتو� الرcيس مهمة اإلحصاV السنوي للمواطنني املعنيني باخلدمة  -

  .املقيمني aا 2 ويعمل على �jC بطا<ة اخلدمة الوطنية 
ويف �ال التعمs ومحاية الCيئة يسل= رcيس اnلس رخص الCناV أو الت|زcة أو اbدم وU> الشروط  -

هر على احرتام والGيفياq اoددة 2 له أن ي�مر aدم اجلدران أو الCناياq أو املCا{ املتداعية ويس
 s4املقاييس يف �ال التعم.  

- jلس بصفة �ابnيس اcر Bية  يتمتc5الشرطة القضا .  
يضطلB رcيس اnلس بسلطاq الضjC اإلداري إذ يتو� اoاUظة على النظام Æدلوالته ال@ال×  -

ية الو<اcية لضمان ا?مE العام والسGينة العامة والصYة العامة 2 ويتخT اإلgراVاq االحتياطية الضرور 
سالمة ا?Fخاh وا?موال يف ا?ماكE العمومية 2 ويف حالة وgود خطر gسي= وداه= ي�مر باØاذ 

  .6ويضm jCظام الطرق. وتنفيT التدابs ا?مينة الال}مة ملواgهة اخلطر وخيطر الوايل بTلك 
لى حمضر تسليم التزام رئيw اxلw الشعيب البلدي املنتهية عهدته بالتوقيع ع: ثانيا  

  إىل الرئيw اجلديد) البلدية ( مرفق 
  ويف هTا الصدد يعد wضر بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية عهدته والرcيس اجلديد            

                                                           

  .املتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه  10-11مE القاmون ر<=  86املادة   1
  .ملتعل> بالCلديةا 2 10-11مE القاmون ر<=  87املادة   2
  .املتعل> بالCلدية 2 10- 211 الفقرة ا?و� مE القاmون ر<=  88املادة   3
  .املتعل> بالCلدية 2 10-11مE القاmون ر<=  89املادة   4
  .املتعل> بالCلدية 102-11مE القاmون ر<=  92املادة   5
  .املتعل> بالCلدية 2  10-11مE القاmون ر<=  94 2932 92املواد  6
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2 ويلتزم الرcيس املنتهية عهدته والرcيس اجلديد بالتو<يB على wضر 1أيام اليت تلي تنصيCه  8خالل 
ويلتزم الرcيسان خÖÖÖÖÖÖالل التو<يB على  23 وترسل mسخة منه إ� الوايل m2سخ  4تسلي= مرU> الCلدية يف 

الCلدي ويف حالة حدو× مÖÖÖÖÖاBm لرcيس املÖÖ|لس الشعيب 4هTا اoضر بارتداV الوÖÖFا� با?لÖÖوان الوطنية 
  5املنتهية عهدته يو<B اÖÖoضر بصفة YDيYة رcيس املÖÖÖÖ|لس الشعيب الÖÖÖÖCلدي اجلÖÖÖديد حبضور الÖÖوايل 

Eلدية تتضمCلل æكرة تقدTÆ <Uضر تسلي= املرw BUب أن يرÍ6و: 
 .إدارة الCلدية •
 .ميزاmية واoاسCة •
 .برmامج االست@مار والت|هيز •
 .آUاق التنمية •
 .عمs التهيئة والت •

التزام رئيw اxلw الشعيب البلدي الذي جددت عهدته بعرض حال عن وضعية : ثالثا           

 wلxالبلدية أمام ا 

على التزام رcيس اnلس  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  4الفقرة  68حيm iصت املادة       
  .أعضاV اnلس املنتخب الشعيب الCلدي الTي gددq عهدته بعرä حال عE و�عية الCلدية أمام
اجلاmب املايل اإلداري التقr (وذلك <در <صد متGني اnلس املنتخب مE بناV تصور عE حالة الCلدية 

  .)اخل...
            

                                                           

 .الساب> اإلFارة إليه  11/102مE القاmون ر<=  68املادة  1
2 يتعل> YÆضر تسلي= املرU> بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية  16/12/2012املؤرخ يف  12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=  3املادة  2

 .23/12/2012املؤرخة يف  70عهدته والرcيس اجلديد2 � ر ر<= 
 .2 املTكور أعاله 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   68املادة  3
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=  02الفقرة   03املادة  4
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   04املادة  5
 . 12/429مE املرسوم التنفيTي ر<=   05املادة  6
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  االلتزام بلباس الوشاح باأللوان الوطنية : رابعا  

يلتزم رcيس اnلس الشعيب الCلدي بارتداV الوFا� املوسوم با?لوان الوطنية املقدسة بصفته A@ل       
2 كما يرتدي رcيسا 1للCلدية وللدولة كلما Fارt يف مراسي= تشريفية أو تظاهراq رمسية أو ترأسها

رcيس اnلس املنتهية اnلسني الشعCني الCلدي الوFا� عند تو<يعهما على wضر تسلي= املرU> بني 
  . 2عهدته والرcيس اجلديد

  االلتزامات السياسية: الفرع الرابع           

2 والتزاماq اeاه اHز� لتزاماq اeاه اbيئة االmتخابيةEGp تقسي= هTه االلتزاماq إ� ا      
 ) .اُلُمتuÖرXْÃFu بvاْمسه(

  التزامات جتاه اهليئة الناخبة: أوال           
U 2اختيار املنتخCني يGون mتي|ة الناخب بعيدا عE كل ت��s خارgي إّن املنتخب هو mتا� إرادة      

أ~ا العملية : امج املرتYFني أ�ناV اHملة االmتخابية واليت تعرف<ناعة وت��ر بنوعية وكمية الوعود وبر 
الدعاcية املنظمة واملستمرة واملخططة بعناية Uاcقة مE املرتm XFفسه أو اHز� أو الGيان السياسي 
الستخدام كاUة اإلمGاmياq ووساcل اإلعالم املتاحة و ا?ساليب اإل<ناعية املختلفة إليصال رسالة 

والت��s على عملية التصويت " الناخCني"ان ال�mامج االmتخايب إ� اجلمهور املستهدف معينة الCي
  .3لصاحل املرتXF أو الالYcة االmتخابية 

ليست اHملة يف اHقيقة إّال : " يف كتابه املعنون باHملة <اcالليونارد دوب  عرUها العالمة      
GY= يف وgهاq النظر لطواcف مE ا?Uراد عE طري> wاولة منسقة لفرد أو أUراد يهمه= ا?مر للت

=bوبعد ذلك السيطرة على أعما Vاdاستعمال اإل."  

                                                           

  . 2 املتضمE النظام الداخلي النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي2 الساب> اإلFارة إليه 13/105= الفقرة ا?و� مE املرسوم التنفيTي ر<  4املادة  1
2 املتعل> YÆضر تسلي= املرU> بني رcيس اnلس الشعيب الCلدي املنتهية عهدته والرcيس  12/429الفقرة ال@اmية مE املرسوم التنفيTي ر<=   3املادة  2

  اجلديد 2 الساب> اإلFارة إليه
  .h 216  2007منs ح|ا� 2 إدارة اHمالq االmتخابية طريقك للفو} باالmتخاباq 2 الطCعة ا?و� 2 دار الف|ر للنشر والتو}ي2B مصر 2  3
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  . 1"االحتيال عE طري> الرمو} " ير� أن اHملة هي : مارولد السويل أما 
إ� أّي مد� وىف : mطر� التساؤل التايل) املنتخCني(وبعد أن حظي املنتخب اoلي ب@قة الشعب       

  نتخب اoلي ب�ه= تعاهداته والتزاماته السياسية أمام اbيئة الناخCة ؟ امل
 VاUلية ال يقومون بالوoالس اnا Vلب أعضاIالعملي أن أ B>يف حقيقة ا?مر ½د أن يف الوا

 qاراCتخابية وذلك لعدة اعتmمحلته اال Vا أ�ناa ة اليت وعدCيئة الناخbاسية أمام اÖÖÖÖالسي qبااللتزاما {�m
  :منها 

gهل معظ= أعضاV اnالس اoالية بوا<B الCلدية والوالية وبالتايل U]~= يصطدمون بوا<g Bديد  -
  .وبالتايل االلتزام بوعوده=معه يصعب عليه= التGيف 

mقص كفاVاq أعضاV اnالس اoلية حيi ½د أن معظ= اnالس اoلية ال يت= اmتخاa= على  -
  .والعروFية Aا يؤ�ر على الوUاV بالتزامه ) العفE(أساس الGفاVة بل على أساس املال 

  ).وعوده(ته السياسة عدم وgود mص <اmو{ DريX يلزم املنتخب اoلي بالقيام بالتزاما -
تزاماq لإن �راV وتنوع التشGيالq السياسية داخل اnلس ورI= إÍابية إال اmه <د يعر<ل اال -

وبالتايل يظهر حتت Iطاcهm 2تخب أالTي  هخب GUل منتخب خيضB لتوgيهاq حزبالسياسة للمنت
  .اجلاmب السليب 

aا هنا عال<ة اnلس املنتخب باملواطE رI= وgود ر<ابة FعCية على اnلس املنتخب واملقصود  -
 qالس لل|لساnيف ر<ابة أعمال ا Eية يف ح> املواطCه وتتم@ل الر<ابة الشعcومد� ر�اه= على أدا

أmه مE ح> املواطE أن يستخر� mسخة  آخر gاmبومE طالع على أعمال اnالس اoلية الالعلنية وا
الر<ابة تCقى ح� على الورق وذلك راBg لعدم اهتمام مE مداوالq اnالس الشعCية 2 إال أن هTه 

Eا املواطa .  
  
  

                                                           

1  h 2 <ساب Bgاس 2 مرUمد بوطرw86.  
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     التزامات اجتاه احلزب : ثانيا            

Øتلف هTه االلتزاماq امللقاة على عات> Fخص املنتخب اoلي حسب القاmون ا?ساسي لGل       
حز� Uلو أخmTا على سCيل امل@ال حز� الت|مB الوطr الدpقراطي لوgدmا <اmوmه ا?ساسي املصادق 

  :الTي ينص على  2015ديسم�  25و  24عليه يومي 
  .مج السياسي للت|مB وتطCيقه النضال الفعلي مE أgل eسيد ال�mا -
  .احرتام القاmون ا?ساسي والنظام الداخلي للت|مB واالمت@ال ?حGامها  -
-  Bا?ساسية للت|م çادCاحرتام امل.  
  .العمل على تقوية االmس|ام داخل الت|مB وتش|يB املمارسة الدpقراطية يف DفوUه  -
ه وmشره بالدعوة له يف Dفوف اnتمB يف إطار بتطCي> ال�mامج الTي يقرره الت|مB والتعريف ب -

  .القواmني السارية املفعول 
  .التYلي بالsÂة الوطنية وبالسلوt امل@ايل  -
  .و�B املصلYة العليا Uوق املصاحل الشخصية والTاتية  -
-  Bتمnية املضرة باCتماعية وكل الظواهر السلgاال qاUاربة اآلw.  
  .للت|مB  احرتام االmضCاط النظامي -
سيما ذو واملواطناq على االmتماV إليه الالعمل على تقوية Dفوف اnتمB بتش|يB املواطنني  -

  .املصدا<ية والت��s منه= 
  .االmضCاط والصرامة يف تنفيT <راراq الت|مB وتوgهاته  -
  .تسديد االFرتاt واملسامهة السنوية باmتظام  -
  .1آخر عدم االmتسا� إيل أي تنظي= سياسي  -
  

                                                           

يته يف حالة تÂيs اHز� السياسي الTي على خالف املنتخب يف اnلس الشعيب الوطr أو يف �لس ا?مة U 2]ن املنتخب اoلي ال Íرد مE عضو  1
بu على أساسه 2 حسب املادة  vُتخÖْmُون  117اmالقا Eارة إليه  01-16مFتعديل الدستور 2 الساب> اإل Eاملتضم .  
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  عدم اmتقاد الت|مB الوطr الدpقراطي خار� هيئاته وأطره الرمسية وUقا لقواعد العمل Uيه -
عدم الو<وف إ� gاmب آخر يف أية مCادرة ال تتماFى مB موا<ف الت|مB الوطr الدpقراطي  -

  .وتوgهاته 
عدم االخنراط أو املشاركة يف النشاط اجلمعوي والTي ال يتواU> مB املCادç اإليديولوgية والسياسية  -

 B1للت|م .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الدpقراطي املنعقد مE القاmون ا?ساسي Hز� الت|مB الوطr الدpقراطي 2 املصادق عليه مE طرف املؤمتر الرابB العادي للت|مB الوطr 11املادة  1
 .2015ديسم�  25و  24يومي 
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  النظام التأدييب للمنتخب احمللي : املبحث الثاين 
إذا كان املنتخب اoلي يتمتÆ B|موعة مE اHقوق ملمارسة الصالحياq املوكلة إليه m[U 2ه       

باملقابل خيضB إ� mظام ت�دييب خاh به 2 هTا النظام الTي يطC> على العضو املنتخب بصفة Uردية   
  . نصوh عليهاgراVاq القاmوmية املكما يطC> على اnلس املنتخب كهيئة Wاعية حسب الشروط واإل

  ) على العضو ( النظام التأدييب الفردي : املطلب األول             

حدد <اmو{ الCلدية والوالية اجلزاVاq الت�ديCية اليت EGp تطCيقها على املنتخب اoلي 2 هTه       
  . اجلزاVاq تتم@ل يف التو<يف 2 اإل<صاV 2 اإل<الة

  التوقي¢ : الفرع األول           

اHالة القاmوmية اليت أدq }وال  الCلدي أو الوالcي إ� Iاية 1هو eميد مؤ<ت لعضوية املنتخب
يو<ف '' واليت تنص على  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  43وبالرgوع إ� املادة 2  2إ� التو<يف

بقرار مE الوايل كل منتخب تعرä ملتابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو 
?سCا� �لة بالشرف أو كان wل تدابs <ضاcية ال متGنه مE االستمرار يف Aارسة عهدته االmتخابية 

يف حالة Dدور حG= ة YDيYة 2 إ� Iاية Dدور حG= ~اcي مE اجلهة القضاcية املختصة 2 بصف
مE <اmون  45تقابلها املادة '' 2 يست�mف املنتخب تلقاcيا وUوريا Aارسة مهامه االmتخابية ~اcي بال�اVة

ل منتخب EGp أن يو<ف Æوgب مداولة للم|لس الشعيب الوالcي 2 ك'' اليت تنص  12/07الوالية 
يGون wل متابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف وال 

2 يف حالة Dدور حG= ~اcي بال�اVة 2 يست�mف بعة عهدته االmتخابية بصفة YDيYةمتGنه مE متا
) الCلدي أو الوالcي(اV ½د أmه يو<ف املنتخب سو '' املنتخب تلقاcيا وUوريا Aارسة مهامه االmتخابية 

bا Dلة باملال العام   3بسCب متابعة gزاcية واليت حددها املشرع بوDفها كو~ا تتعل> �ناية أو gنYة

                                                           

1 h 2 <ساب Bgون الوالية 2 مرmر� <اF 2 327عمار بو�ياف .  
  .إما إعادة اإلدما� إذا �Cت براVته حبG= ~اcي 2 أو اإل<صاV يف اHالة العGسية  2
 gنYةg 2ناية2(ى املتابعة اجلزاcية بصورة مطلقة أي مهما كان mوع اجلرpة مE <اmو{ الCلدية والوالية السابقني تنصان عل 41و  32بينما كاmتا املادتني  3

  ).�الفة
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ك�ن يتعل> ا?مر �رpة اختالس أموال عمومية كون املنتخب م@ال مسsا يف مؤسسة عمومية أو إدارية 
مE <اmون الCلدية أ�اUت  U43]ن املادة ولإلFارة  12عامة وأ�اف النص ?سCا� تتعل> بالشرف

عCارة أو كان عر�ة لتدابs <ضاcية 2 ك�ن يتعرä إلgراV اCHس املؤ<ت U 2هنا ال يتصور متتعه 
  .2بالصفة االmتخابية وهو داخل املؤسسة العقابية ولو بعنوان اCHس املؤ<ت
لتو<يف إذا كان عر�ة لتدابs والسؤال املطرو� ملاذا است@ىن املشرع املنتخب الوالcي مE إgراV ا

  <ضاcية ال EGp أن يGون هو ا?خر عر�ة Tbه التدابs أ�ناV مزاولة عهدته االmتخابية ؟ 
كما EGp أن يGون عر�ة للCYس املؤ<ت mتي|ة تدابs <ضاcية وبالتايل كيف له أن يتمتB بالصفة 

  االmتخابية ؟ 
مE <اmو{ الCلدية و الوالية السابقني ½د أ~ما مل dصرا ومل  41و  32وبالرgوع إ� املادتني       

عندما يتعرd) äددا ا?سCا� اليت تؤدي إ� تو<يف املنتخب وهTا ما mستشفه مE خالل عCاريت 
 32يف املادة  املنصوh عليها... منتخب إ� متابعة gزاcية حتول دون مواDلة مهامه EGp تو<يفه 

مE  46حسب املادة ...) وعCارة إذا تعرä عضو منتخب ملتابعة gزاcية  90/08مE <اmون الCلدية 
  .ما يفه= منه توسيH Bاالq تو<يف العضو املنتخب 90/09<اmون الوالية 

       Eان ا?مريU ارةFمل ينصا على حالة تو<يف العضو املنتخب 4 69/38و 3 67/24ولإل
املعدل واملتم= لألمر  81/02ة gزاcية أو <ضاcية وتدارt املشرع ذلك مE خالل ا?مر بسCب متابع

                                                           

اري اجلزاcري  ويف هTا الصدد يتساVل ا?ستاذ wمد الصsÂ بعلي 2 ما هو الو�B بالنسCة لل|راc= ا?خر� ؟ wمد sÂD بعلي 2 الوالية يف القاmون اإلد 1
 h 2 <ساب Bg116مر.  

وحصرها بالنسCة للمنتخب . اليت bا Dلة باملال العام أو �لة بالشرف و يرتCGها املنتخب الCلدي  اليتعلى اجلناية أو اجلنYة املشرع  يزتركيف mظرmا أن  -
مرده أن املشرع مهه الوحيد هو اoاUظة على املال العام دون ) أي التو<يت بسCب gناية bا Dلة باملال العام أو �لة بالشرف ( اnال  يف mفسالوالcي 

  .إعطاm Vفس ا?مهية لل|راc= ا?خر� اليت <د يرتCGها املنتخب أ�ناA Vارسة عهدته 
الصفقاq املشCوهة وتTCير املال العام رI= إحدا× آلياq ر<ابية للYيلولة دون ذلك 2 لTلك ركز املشرع على حيi تعت� اnالس اoلية بؤرة مE بؤر إبرام 

صب والصفة الTي اجلراc= املتعلقة باملال العام واعتCاراه سCب gوهريا لتو<يف العضو 2 أما خبصÖÖوh اجلÖÖراc= املخلة بالشرف UهTا mظرÅا Hساسية املن
  Tbا ال يعقل أن pارس هTه ا?Uعاليتميز aا املنتخب 

2  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 185عمار بو�ياف.  
  . 08/01/1967املؤرخة يف  206 � ر ر<=  08/01/1967املتعل> بالCلدية 2 املعدل واملتم= 2 املؤرخ يف   3
  . 23/05/1969املؤرخة يف  244� ر ر<=  23/05/1969املتعل> بالوالية 2 املعدل واملتم= 2 املؤرخ يف   4
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مE ا?مر  19حيm iصت املادة .  67/24املعدل واملتم= لألمر  81/09ا?مر و  69/38
كل منتخب يف �لس Fعيب والcي يرتGب خط� gسيمÅا كما هو wدد يف النظام " على  81/02

مE هTا القاmون يGمE تو<يفه عE مزاولة مهنته بقرار مE و}ير  36ادة الداخلي منصوh عليه يف امل
الداخلية مدة ال تزيد على �ال�ة أFهر بناV على رأي اnلس الشعيب الوالcي بعد االستماع إ� 

 . املنتخب املعr ومتGينه مE ح> الدUاع عm Eفسه
منتخب يف �لس Fعيب بلدي  كل" على ما ي�يت  81/09مE ا?مر  92بينما mصت املادة       

يرتGب خط� gسيمÅا سواV كان إخالال Æهمته أم �الفة gزاcية حتول دون مواDلة مهامه EGp تو<يفه 
 عول هTا اإلgراV إ� �ال�ة أFهر بقرار معلل مE الوايل مدة ال تت|او} FهرÅا 2 وEGp أن pدد مف

sI  برأي مGتب �لس التنسي> الوالcييل 2 مرUقا بقرار مE و}ير الداخلية بناV على ا<رتا� يقدمه الوا
أmه إذا تعرä إ� متابعة gزاcية يستمر التو<يف حß تصدر اجلهة القضاcية املختصة <رارها النهاcي يف 

  ".m�Fه 
<د اFرتطتا  90/09مE <اmون الوالية  41واملادة  81/09مE ا?مر  19ولإلFارة U]ن املادة       

تسCيب <رار تو<يف العضو املنتخب وكTا استطالع رأي اnلس ولEG املشرع مل على و}ير الداخلية 
 . dد لنا مدة التو<يف 

مE القاmون الوالية اHايل تنص هي ا?خر� على ذلك حبيi  45بينما mالحÌ أن املادة 
ب�ن (ال ولة اnلس ويGون القرار معليGون إDدار <رار تو<يف املنتخب مE و}ير الداخلية على إ�ر مدا

حفاظÅا على حقوق العضو وتسهيال إل�Cاq يف حالة ) املتابعة اجلزاcية ( التو<يف  يتضمE ذكر سCب
  .)  1الطعE القضاcي 

EGp أن "ورد Uيه عCارة  12/07مE القاmون ر<=  45كما ال يفوتنا التنويه أن mص املادة        
|لس واملس�لة هنا ال تعد مس�لة اختيارية طاملا وك�ن املشرع gعل ا?مر gوا}يÅا بالنسCة للم..." يو<ف 

ت@Cت وgود متابعة <ضاcية حتول دون حضور العضو ?عمال اnلس وبالتايل ال بد مE تو<يفه ومنه 
                                                           

1  h 2 <ساب Bgري  2 مرcون اإلداري اجلزاmبعلي 2 الوالية يف القا sÂمد الصw117.  
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m? 2ه يف ظل بقاV املصطلX ا?ول U]ن أمر ) 1يلزم( واستCداbا بGلمة ) Í ) EGpب حTف كلمة 
  .س اإليقاف يعود للسلطة التقديرية للم|ل

مE القاmون ر<=  32وكTلك املادة  81/09مE القاmون  92وال ب�س أن mشs أّن املادة       
<د اFرتطا على الوايل تسCيب <رار تو<يف العضو املنتخب وكTا استطالع رأي اnلس  90/08

مل تنص على ذلك 2 حبيi  11/10مE القاmون  43الشعيب الCلدي بTلك 2 بينما mالحÌ أن املادة 
نYت الوايل كامل الصالحية يف و<ف العضو املتابB دون وgود Fرط تسCيب لقرار وا?خT برأي م

  .اnلس الشعيب الCلدي 
عضو <ام الوايل ب]Dدار <رار  13وgود �لس بلدي يتGون مm Eفرتä ويف مو�وع التو<يف       

مE خالل g =aناية bا Dلة باملال العام أعضاV بسCب متابعته= <ضاcيا الرتGا 9يقضي بتو<يف 
 qالياGFواإل qاملالحظا Eنا �موعة مmادر إ� أذهاCه الفر�ية يتTه. 

مE <اmون  43ن الوايل ال Gpنه لنا حتديد مدة التو<يف وهTا لÂيا� mص DريX يف Dلب املادة إ 
 .يلزمه بTلك  11/10ر<= 

يف إ� تاريخ Dدور <رار ~اcي مE اجلهة القضاcية مدة التو<يف حتتسب مE تاريخ Dدور <رار التو<
 .املختصة 

 8أعضاV وملدة  9أFهر 2 أال يؤ�ر Iيا� ) 8(بلÂت ) 9(ماذا لو أن تو<يف ا?عضاV التسعة  
م�ر وبالتايل مستقيلني sI أFهر على أعمال اnلس وسsه ؟ وهل EGp اعتCاره= يف حالة Iيا� 

 =aياI تي|ةm يا وذلكcعادية حسب املادة  3تلقا qالة ؟  43دوراHه اTم�ر يف ه =aياI ؟ أم أن
والسؤال مE هي اجلهة اليت b EGpا إ�Cاq هTا الÂيا� الوايل أم اnلس أم اجلهة القضاcية املختصة 

اليت تنص  41سب املادة ح) الفر�ية(يف هTه اHالة ) االستخالف(اليت تابعته= ؟ هل Gpننا تطCي> 
mو{ يت= استخالUه يف أgل يف حالة الوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو حصول ماBm <ا "أmه على 

  "....Fهر
                                                           

1 h 2 <ساب Bgامل بالل 2 مرÂ100بل.  
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أعضاV ال  9واملالحظة اليت Gpننا إبداؤها كTلك أن يف حالة و<وع هTه الفر�ية أي تو<يف       
مE  04رة حß ولو كاmت الفق) سواV الCلدي أو الوالcي ( EGp اعتCارها مE حاالq حل اnلسني 

واليت تنص عندما يGون اإلبقاV على اnلس مصدر اختالالq خطsة Ë . أ<ر� إليها  46املادة 
 .1إ�CاZا يف التسيs الCلدي أو مE طCيعة املساس باملصاحل املواطنني وطم�mينته= 

ته= مE ولإلFارة ½د أن الs@G مE املنتخCني اoليني ومنه= رؤساV بلدياq رI= إخالV ساح      
<Cل القضاV ½د أ~= يواgهون معار�ة مC> Eل الوالة السرتgاع مناCDه= يف اbياكل التنفيTية 
للم|الس املنتخCة يف Iيا� حD =Gادر عE اGoمة العليا حيi أبلغ مسئولون يف هTا الصدد أن 

حصلوا على  عدد مE املنتخCني يف �الس بلدية الشلف 2 بر� بوعريريج 2 <املة 2 مستÂا�2 وهران
ال�اVة مE اnالس القضاcية املختصة إ<ليميا مZ E= تCعوا aا خبصوCF hهاq سوV التسيs أو عدم 
 Eي مcا~ =Gدور حD ه= دونCDه= ملناgضون إعادة إدماUالوالة ير EGل qون الصفقاmاحرتام <ا

 . 2اGoمة العليا
العضو 2 أو أن تضاف هTه اHالة يف ا?خm sطالب املشرع إّما أن dدد لنا مدة تو<يف 

ملو<فني أ<ل مE عدد عندما يصXC عدد املنتخCني ا"Hاالq حل اnالس اoلية وذلك ب]درا� عCارة 
 Vصف ا?عضاm.  

  اإلقصاء : الفرع الثاين           

       Vون واإل<صاmا� حددها القاCي للعضوية ?سcهو إسقاط كلي ~ا Vن اإل<صا[U ا لإليقافUخال
  . 3ال يGون إال mتي|ة لفعل خطs ي�ر إgراV الل|وV إليه 

  :خT إ<صاV املنتخب اoلي Dورتني �ي
  

  
                                                           

 .راBg الفرع ال@ا{ مE املطلب ال@ا{ مE املiYC ا?ول مE الفصل ال@ا{ مE هTه املTكرة 1
  .g16/02/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  2
3  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 285عمار بو�ياف.  
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  1إقصاء بسبب عقوبة جزائية : الصورة األوىل 

مE <اmون 2 463 واليت تقابلها املادة 11/10<اmون الCلدية ر<= مE 2 2 44مE خالل املادتني       
mستنتج أن أي عضو مE أعضاV اnلسني الشعCيني الCلدي أو الوالcي يGون wل  12/07الوالية ر<= 

gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف  وأإداmة gزاcية ~اcية بسCب ارتGابه gناية 
أ~ما توÖÖÖÖÖÖÖÖÖUر  46و  43املTكورة يف املادتني " إداmة gزcية ~اcية "صطلX واملالحÌ مE خالل م

اHماية القاmوmية للمعr بالقÖÖÖرار وتÖُفuعvّل أيضا مCدأ التقا�ي على درgتني 2 حيi استCعد املشرع 
Eي يصدر مTي الcتظار القرار النهاmالعضو املنتخب وا Eولو كان يدي ßمة وحGoا =Gراحة حD 
اnلس القضاcي 2 ويCدوا أن املشرع <د أDا� عندما gعل <رار اإل<صاV الTي يصدره و}ير الداخلية 

يقرر اnلس الشعيب الوالcي ذلك Æوgب "يGون بناV على مداولة اnلس الشعيب الوالcي مE خالل 
. 5قرار اإلداري االmفراديوهTا ما يؤدي إ� استCعاد ال4 46الواردة يف الفقرة ال@اmية مE املادة " مداولة 

يف ظل القواmني السابقة ) بلدي2والcي(وبالعودة إ� املعاجلة القاmوmية ?حGام إ<صاV املنتخب اoلي 
 67/24املعدل لألمر  81/09وا?مر  67/24مGرر مE ا?مر  92و  92½د أن املادتني 

 خب اoلي الCلدي Æ 2وgب مرسوم املتطابقتان مE حيi الوسيلة القاmوmية املستعملة إل<صاV املنت
يف حالة إ<صاV عضو مE اnلس " أ<رq أmه  81/09مGرر مE ا?مر  92بينما Øتلفان يف أن املادة 

ويرBU  2ة 2 يستمB أ�ناcها العضو املعrالشعيب الCلدي ÍتمB اnلس وgوبا إلبداV رأيه يف gلسة مÂلق
                                                           

  .اإل<صاV هو إgراV ت�دييب مقرون بعقوبة gزاcية  1
املTكورة  43املTكورة يف املادة 2 يقصى بقوة القاmون مE اnلس كل عضو �لس بلدي كان wل إداmة gزاcية ~اcية لألسCا�  44حيm iصت املادة  2

يو<ف بقرار مE الوايل كل منتخب تعرä ملتابعة <ضاcية بسCب gناية أو gنYة bا Dلة باملال العام أو ?سCا� �لة بالشرف أو  '' واليت تنص أعاله 
  ''ة Dدور حG= ~اcي مE اجلهة القضاcية املختصة كان wل تدابs <ضاcية ال متGنه مE االستمرار يف Aارسة عهدته االmتخابية بصفة YDيYة 2 إ� Iاي

� 2 ويقر يقصى بقوة القاmون مE اnلس الشعيب الوالcي كل منتخب كان wل إداmة gزاcية bا عال<ة بعهدته تضعه حتت طاcلة عدم القابلية لالmتخا  3
  اnلس الشعيب الوالcي ذلك Æوgب مداولة 

  .لو}ير املGلف بالداخلية وي@Cت هTا اإل<صاÆ Vوgب <رار مE ا
إال أmنا  43واملالحÌ أّن إDدار الوايل للقرار املفضي إ� إ<صاV املنتخب الCلدي ال يGون بناV على مداولة اnلس الشعيب الCلدي حسب املادة 4

أو اإل<صاV أو حصول ماBm <اmو{ 2 ويقرر  تزول Dفة املنتخب بالوUاة أو االستقالة" مE <اmون الCلدية اجلديد اليت تنص أن  40بالرgوع إ� املادة 
  .  اnلس الشعيب الCلدي ذلك Æوgب مداولة 2 وخيطر الوايل بTلك Uورا

5  h 2 <ساب Bgا� بالل 2 مرÂ98بل.  
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ويGون ." ير الداخلية بعد استشارة مGتب التنسي> الوالcي الوايل رأي اnلس مرUقا ÆلYوظاته إ� و} 
حيi ركزq املادة على أداة  67/24مE ا?مر  292 وهTا ما مل تنص عليه املادة  1اإل<صاÆ Vرسوم 

nالعضو ح> االستماع إليه 2 كما أن ا jوهي املرسوم ومل تع Vرأي يف ذلك اإل<صا Vنه إبداGp لس ال  
½د أّن اإل<صاV مE اnلس الشعيب ال  90/08مE <اmون الCلدية  33إ� املادة أّما بالرgوع       

 Vا اإل<صاTيف إعالن ه <Hلدي اCلس الشعيب الnه أعطت اmية كما أcزاg تي|ة متابعةm ون إالGي
بينما ا?داة أو الوسيلة القاmوmية لتطCي> هTا اإل<صاV و�عت يف يد الوايل ب]Dدار <رار eدر بنا 

Fارة أن <رار الوايل ب]�Cاq حالة اإل<صاV حتصيل حاDل وإن كان املشرع أعطى اnلس الCلدي اإل
 äي كان االعرتا? EGp ه الmار أCباعت jقU با� اإلعالم Eهو مU 2 Vإعالن اإل<صا qالحياD

  . 2على ا?حGام القضاcية 
منه U]ن إ<صاV عضو اnلس  42ادة املتعل> بالوالية حسب امل 90/09أّما بالنسCة للقاmون ر<=       

أن <رار  42الشعيب الوالcي ال بد أن يGون mتي|ة <رار إداmة gزاcي و~اcي ولEG ما يالحÌ مE املادة 
اإل<صاV يؤدي إ� سلب أهلية االmتخا� للعضو املقصي عGس <اmون الÖÖÖÖCلدية الTي مل ينص على 

  .ذلك 
  نتخاب أو الوجود يف حالة تنايف بلية لالاإلقصاء بسبب عدم القا: الصورة الثانية

  :على ما ي�يت  12/07مE <اmون الوالية  44تنص املادة       
  يقصى بقوة القاmون كل منتخب يف اnلس الشعيب الوالcي ي@Cت أmه حتت عدم القابلية لالmتخا� أو 

  .يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا 

                                                           

عضو اnلس  اليت تنص على وgوبية إتCاع �موعة مE اإلgراVاq وا?GFال يف حالة إ<صاV 81/02مGرر وا?مر  19وهو تقريCا mفس mص املادة  1
  )gلسة سرية(اgتماع اnلس الوالcي وgوبا : الوالcي وهي 

-  Vت اإل<صاCاليت طل qلس للهيئاnيس باس= اcب يقدم الرCتقرير مس.  
  ).كما EGp له االستعاmة ب�حد }مالVه للدUاع عنه (االستماع للعضو املقصي  -
  .رBU الوايل رأي اnلس للو}ير املGلف بالداخلية  -
  .إل<صاV يت= Æرسوم ا-
2  h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC138بلع .  
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  .Æوgب مداولة ويقر اnلس الشعيب الوالcي ذلك  -
  .وي@Cت الو}ير املGلف هTا اإل<صاÆ Vوgب <رار  -
EGp أن يGون <رار الو}ير املGلف بالداخلية املتضمE إ<صاV أحد ا?عضاV بسCب عدم القابلية  -

لالmتخا� أو التنايف wل طعE أمام �لس الدولة مE خالل mص املادة أعاله يتضX أن سCب إبعاد 
2 أو أmه يشÂل وظيفة مE ) الساب> Fرحها(وUره على Fروط االmتخا� العضو يGمE يف عدم ت

 XFارسها ح> الرتp Eاملشرع مل Xف اليت مل يسمc1الوظا .  
على الت�كد مE توUر هTيE الشرطني أو أن يقوم أحد  ووالتفسs الTي Gpننا إبداcها أن اإلدارة تسه

 EيTه Eه إ� اإلدارة ساهيا عYيFتر æني بتقدYFيما بعد املرU تشف أمرهGالشرطني ومتعمدا وي
  .U 2تقصيه  2وتقوم اإلدارة باستدراt ا?مر 

�ماmة أساسية للعضو املقصي بسCب عدم القابلية   2012ولقد وUر <اmون الوالية لسنة        
لالmتخا� أو يف حالة تنايف ب�ن يطعE أمام �لس الدولة وهنا ت�} معامل دولة القاmون 2 ويف حالة 

 أgل Fهر أعاله يت= استخالUه يف 44إ<صاV املنتخب الوالcي mتي|ة السCCني املTكوريE يف املادة 
  . 41باملرتXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب مm Eفس القاcمة حسب املادة 

بسCب عدم ) الCلدي 2 الوالcي(وبالعودة إ� املعاجلة القاmوmية ?حGام إ<صاV املنتخب اoلي       
لCلدية القابلية لالmتخا� أو يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا يف ظل القواmني السابقة املنظمة ل

يصر� الوايل ب]<الة كل عضو يف "املتعل> بالCلدية تنص  90/09مE <اmون  31والوالية ½د أن املادة 
 qحاال Eو{ أو تعرتيه حالة مmتخا� القاmابل لال> sI هmتخابه أmني بعد اCلدي تCلس الشعيب الnا

  ".3التنايف

                                                           

  . 14/01/2012املؤرخة يف  d 201دد حالة التنايف مB العهدة ال�ملاmية 2 � ر ر<=  g2012اmفي  12املؤرخ يف  12/02القاmون العضوي ر<=  1
2  h 2 <ساب Bgاس2 مرCاس بلعC137بلع.  
  .اعت� عدم القابلية لالmتخا� أو حالة التنايف إ<الة وليس إ<صاV بيد أن املشرع مE خالل هTه املادة 3
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يعد كل عضو يف �لس " لوالية على املتعل> با 90/08مE القاmون  40بينما mصت املادة       
Fعيب والcي Íد mفسه حتت طاcلة عدم <ابلية االmتخا� أو يف حالة تنايف منصوh عليها <اmوmا 

  ".مستقيال Uورا Æوgب مداولة مE اnلس الشعيب الوالcي 
إعTاره  ويقوم رcيس اnلس الشعيب الوالcي على الفور ب]عالم الوايل بTلك 2 ويف حالة تقصs وبعد 

  . 1مE الوايل 2 يعل= و}ير الداخلية حبG= القاmون مE هTه االستقالة بقرار 
يت= استخالUه يف أgل  46و 44ويف حالة إ<صاV املنتخب الوالcي mتي|ة السCCني املTكوريE يف املادة 

  .F41هر باملرتXF الTي يلي مCاFرة آخر منتخب يف mفس القاcمة مE املادة 
املتضمنني <اmو{ الCلدية والوالية U]ن معاجلتهما  67/24و  69/38إ� ا?مريE  أما بالرgوع      

  qVا|U تخا� أو يف حالة تنايفmب عدم <ابلية االCلسني بسnا Vأعضا Vام إ<صاGية ?حmوmالقا
U]ن عضو يف اnلس الشعيب الوالcي 2 يصXC ( 69/38مE ا?مر  18كاآليت2 حسب mص املادة 

Gتشف بعد اmتخابه 2 يف و�B تعارä االmتخا� أو عدم القابلية له واملنصوh لسCب حاDل أو م
أو يصU XCا<د بسCب Uقدان Dفة الناخب ينÂCي أن يقدم استقالته يف  16و  15عليها يف املادتني 

مE  55مهلة Fهر وإذا امتنB عE ذلك يعت� مستقيال بقرار مE و}ير الداخلية 2 بينما mصت املادة 
كل mاcب يصXC بسCب طارç بعد اmتخابه يف حالة مE حاالq عدم القابلية " على  67/24ا?مر 

  . 2" لالmتخا� املنصوh عليها يف املواد السابقة يصر� Uورا باستقالته مC> Eل الوايل
يف  18ما يلفت االmتCاه أّن مهلة الشهر اليت تركها املشرع لعضو اnلس الوالcي حسب املادة        

ما هو مصs : الته يف حالة عدم <ابلية االmتخا� أو وgود يف حالة تنايف والسؤال املطرو� تقدæ استق

                                                           

مل يعد رcيس اnلس الشعيب الCلدي يتمتB حب> إعالم الوايل بوgود العضو يف حالة عدم  12/07مE <اmون الوالية  43على عGس ما gاV يف املادة  1
  .<ابلية االmتخا�2 كما أن العضو مل يعد يتمتB حب> اإلعTار

2  äلدي تتعارCب الcمهام النا:  
  . العضو يف سلك العمالة -
- jالضاب.  
- Eالعضو يف سلك ا?م.  
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مE طرف العضو املوgود يف حالة تنايف أو ) Fهر(القراراq اليت طCقت أو mفqT يف هTه اآلgال 
  .sI <ابلية االmتخا� 

   )االستقالة احلكمية(اإلقالة : الفرع الثالث            
مD Eفته كمنتخب ) الCلدي2الوالcي(تعرف ب�~ا eريد عضو مE أعضاV اnلسني الشعCيني      

مE <اmون الCلدية واملادة  245 واليت يرBg سCCها حسب ما gاV يف املادة  1?سCا� wددة <اmوmا 
السنة مE <اmون الوالية إال التÂيب بدون عTر مقCول ?ك@ر مE �ال× دوراq عادية خالل mفس  43

ومE الضروري اإلFارة أن املادتني املTكورتني أFارتا بو�و� إ� التÂيب عE الدوراq العادية ومل تشر 
) 3(يت= استدعاV املنتخب الCلدي املتÂيب ل@ال× ست@ناcية وهي sI مشمولة بالنصني2 و للدوراq اال

عm Eفسه 2 ومE مث يعلE إ� حضور gلسة مساع أمام اnلس لت�ير Iيابه والدUاع  2دوراq عادية 
الÂيا� مE طرف اnلس وخيطر الوايل بTلك 2 ويف حالة Øلف املنتخب عE اHضور جللسة السماع 
رYD =Iة التCليغ 2 يعت� <رار اnلس حضوريا 2 بينما ½د أن املشرع اكتفى ب]�Cاq الÂيا� مE طرف 

وكTا بدون النص على اجلهة أو السلطة  اnلس الشعيب الوالcي دون التمتB حب> الدUاع وت�ير Iيابه
  .اليت Íب إخطارها مE طرف اnلس 

مE <اmون الوالية  43مE <اmون الCلدية واملادة  45ما EGp مالحظاته مE خالل mص املادتني       
عدم التناس> بينهما وإن كان <اmون الCلدية اHايل <د Dنف Dورة التÂيب �مE حالة االستقالة 

 ية دون أن يو�X معناها U]ن <اmون الوالية و�عها يف mطاق التخلي عE العهدة االmتخاباGHمية 2 
بالرI= مE عدم وgود أي Uرق يف املفهومني حيi أن االستقالة اGHمية ت�خT معىن اإل<الة يف حني 

  . 3أmه يف التخلي عE العهدة Gmون أمام و�B استقالة إرادية 

                                                           

قاmون العام 2 كلية �ابيت بوحاmة 2 اجلماعاq اإل<ليمية اجلزاcرية بني االستقاللية والر<ابة 2 الوا<B واآلUاق 2 أطروحة مقدمة لنيل Fهادة دكتوراه يف ال 1
 h 2 ر بلقايد 2 تلمسانGامعة أيب بg 2 قوقH225ا.  

  .است@ىن املشرع الدوراq االست@ناcية 2
3 mساب>�ابيت بوحا Bgة 2 مر  h 2226.  
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      cت االستقالة تلقاmه ) اإل<الة(ية إذا كاm[U ون الوالية السابقنيmلدية و<اCون الmمل ينص عليها <ا
املتعل> بالوالية <د mص Dراحة على إ<الة كل عضو  69/38مE ا?مر ر<=  67بالرgوع إ� املادة 

عندما يتÂيب عضو اnلس الشعيب " بلدي تÂيب عE دورتني عاديتني حيg iاm Vص املادة كاآليت 
ني متعا<Cتني دون عTر مشروع ومقCول مE اnلس يصر� هTا ا?خs باعتCاره الوالcي عE دورت

  " .مستقيال يف آخر gلسة مE الدورة ال@اmية 
كل مØ Eلف مE أعضاV اnلس الشعيب " على أن  67/24مE ا?مر  90بينما mصت املادة 

عا وYDيYا m[Uه ال الCلدي عE تلCية �ال× دعواq حضور متتالية بدون سCب يعت�ه اnلس مشرو 
Íو} بعد تGليفه بتقدæ إيضاحاته 2 التصريX باستقالته مC> Eل عامل العمالة إال إذا طعE يف ذلك 

  .خالل عشرة أيام مE التCليغ أمام اGoمة املختصة 
أن عودة املشرع إ� إgراV أو حالة اإل<الة املنصوh عليها يف  عمار بوضيافير� ا?ستاذ و       

 Eاملنتخب أك@ر على االلتزام  67/24 69/38ا?مري BUا تد~? Eني اجلديديmوmة للقاUمت@الن إ�ا
حبضور gلساq اnلسني وأن يصرUا اbمة ملا ا?مر ويويل gلساq اnلس العناية الال}مة 2 وحuسuنÅا 

 Bو التوسó تش> طريقتها qة وأ~ا <د بدأDعل املشرع ذلك خاU1 لي ويف حالة إ<الة املنتخب اo
U]ن Dفته تزول Aا يؤدي إ� تطCي> أحGام االستخالف املنصوh عليها يف املادة ) الCلدي2الوالcي(

41  Eلدية والوالية اجلديديCو{ الmا> Eم.  
  )على اxلw ككل(النظام التأدييب اجلماعي  :املطلب الثاين           

2 مث اجلهة املختصة  )الفرع ا?ول( سنتطرق مE خالل هTا املطلب إ� أسCا� حل اnلسني      
  .لآل�ار املرتتCة عE هTا اHلسنخصصه  )الفرع ال@الi(2 أما  )الفرع ال@ا{(حبل اnلسني وإgراVاته 

إ~اÅV <اmوmيا ويتم@ل يف eريد أعضاcهما مE ) الCلدي 2 الوالcي ( اHل هو إ~اV حياة اnلسني       
  ة الوDية تؤدي إ� إعدام ÖÖÖÖÖÖل يعت� أداة وآلية خطsة يف يد السلطÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖأن ا2H وÆا 2الصفة اليت dملو~ا

                                                           

1  h 2 <ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 286عمار بو�ياف .  
  .h 2294  مرm Bgفسه 2
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 .اnلسني لTا وgب على هTه السلطة التقيد با?سCا� واإلgراVاq اoددة <اmوmا اليت تؤدي إ� اHل
 69/38وا?مر املتعل> بالCلدية  g1967اmفي  18املؤرخ يف  67/24ولإلFارة U]ن ا?مر       

إال ) الCلدي والوالcي(املتعل> بالوالية mصا على أحGام حل اnلسني  23/05/1969املؤرخ يف 
أ~ما ركزا على }اوية النتاcج املرتتCة عنه واجلهة املختصة بTلك2 أك@ر مE تركيزمها على الزاوية املهمة يف 

Uقد حددا ا?سCا�  1990ية لسنة 2 على عGس <اmو{ الCلدية والوال1املو�وع وهي أسCا� اHل 
املتممان لقاmو{ الCلدية  05/04و  205/03 واجلهة املختصة بTلك 2 أما ا?مريE 2املؤدية للYل 
وعلى mفس ) الوالcيالCلدي و (تؤدي إ� حل اnلسني  Uقد gاVا حبالة gديدة 1990والوالية لسنة 

 .حاالq مستYد�ة تؤدي إ� حل اnلسنياملنهج <اmو{ الCلدية والوالية اجلديديm 2Eصا على 
 qل2 وحاالÖÖHي تؤدي إ� اcلدي والوالCلسني الnمشرتكة بني ا qحاال tأن هنا sشm وال ب�س أن

  . خاDة بGل �لس تؤدي إ� ذلك وهTا ما سنYاول دراسته وإبرا}ه
   أسباب حل اxالw احمللية : الفرع األول          

املنصوh عليها يف ) الCلدي والوالcي(مE خالل هTا الفرع سنتطرق إ� حاالq حل اnلسني       
يف  دون إمهال اHاالq املنصوh عليهامE <اmو{ الCلدية والوالية اجلديدي2E  47و46املادتني 

سCا� املستYد�ة يف القواmني السابقة املنظمة للCلدية والوالية وبالتايل إبرا} ا?سCا� اoتفa Ìا وا?
Eني اجلديديmوmالقا.  

  

                                                           

  .املتعل> بالCلدية 2 املعدل واملتم= 2 الساب> اإلFارة إليه  67/24مE ا?مر  115-114- 113-112-111املواد  1
  .ملتم= 2 الساب> اإلFارة إليه 2 املتضمE <اmون الوالية 2 املعدل وا 69/38مE ا?مر  44-43-42املواد  
  :مE <اmون الوالية حاالq اHل وهي 44مE <اmون الCلدية واملادة  33حدد املادة  2
  .بالنسCة لقاmون الوالية 38بالنسCة لقاmون الCلدية و  29عندما يصXC عدد املنتخCني أ<ل مm Eصف عدد ا?عضاV وبعد تطCي> أحGام املادة  -
  .الوالية بالنسCة للم|لس الوالcي –اجلماعية ?عضاV اnلس الشعيب الCلدي يف حالة االستقالة  -
يعر<ل السs العادي اnلس الشعيب  –يف حالة وgود اختالف خطp sس أعضاV اnلس الشعيب الCلدي dول دون السs العادي bيئاq الCلدية  -

  .الوالcي
  ).حالة موgودة يف <اmون الCلدية Uقj(إداري لسGان  حتويل.... يف حل �= بلدياq لCعضها أو eزcتها  -
  ) .حالة موgودة يف <اmون الوالية(حالة إلÂاV منها يف الmتخا� أعضاV اnلس الشعيب الوالcي  -
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 ).ا حالة مستحدثةلدية والوالية احلالينيX كما أfحالة مشرتكة بني قانوين الب( خرق أحكام الدستور .1

وهTا و�g Bد عادي Uال يتصور اØاذ مو<ف السGوq وعدم التYرt يف حال خرق اnلسني        
الشعCيني الCلدي والوالcي للتشريB ا?ساسي Æا يتمتB به مE رUعة وح|ية ودرgة إلزام U|زاV �الفة 

ولة النص الدستوري Tbا اnلس ?ن النص الدستوري واgب االحرتام مg Eاmب كل مؤسساq الد
  .التشريعية والتنفيTية والقضاcية واgب االحرتام مg Eاmب كل اnالس املنتخCة الوطنية واoلية

ما هي حالة حالة مشرتكة بني القانوننيX بين(مجيع أعضاء اxالw احمللية يف حالة إلغاء انتخاب  .2

 )مستحدثة يف قانوين البلدية اجلديد فقط

خا� يدل داللة <اطعة أن هناt �الفة كsCة  وgسيمة لنصوh وهTا أمر طCيعي U 2]لÂاV اmت      
qتخاباmاال VاÂدار <رار إلDلة يف النزاع إلDية الفاcا لد� بالسلطة القضاÆ qتخاباmون االm1<ا.  

 لعمومية أ~ا gاqV بصفة ا "إلÂاV اmتخا� WيB ا?عضاV  "إّال أmه يتضX لنا مE خالل عCارة  
ة إلÂاV االmتخا� هل إلÂاV االmتخا� يGون داcما أم مؤ<تا ؟ لEG اإلGFال حبيi مل حتدد بد<ة طCيع

2 وهTا ما mستشفه Dراحة مE  90/09مE <اmون الوالية  44ال يطر� عند تطCي> أحGام املادة 
  . 2خالل عCارة يف حالة إلÂاV ~اcي الmتخا� WيB ا?عضاV؟

 ةقانوين البلديحالة مشرتكة بني (3احمللية املمارسنياالستقالة اجلماعية ألعضاء اxالw يف حالة  .3

 ).X وقد نص على هذه احلالة قانوين البلدية والوالية السابقنييةوالوال

إّن االستقالة اجلماعية ?عضاV اnلسني يؤدي إ� إUراIهما مE العنصر الCشري الTي يعت�        
  > الصالحيا�ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ q يعت� ا?داة القاmوmية لتطCيالوسيلة املسsة للم|لسني هTا مg Eهة ومg Eهة أخر 

                                                           

1  h 2<ساب Bgلدية 2 مرCون الmر� <اF 2 295عمار بو�ياف .  
  .102مرBg ساب> h 2  بلÂامل بالل 2 2
  :اآليت كاملتعل> بالCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه الTي gاV   67/24مE ا?مر  111املادة وهو ما يفه= كTلك مm Eص  -  3
h عليها يف إال أmه Íدد اnلس الشعيب الCلدي بGامله على إ�ر الشعور املتتابB واالستقالة وكل سCب آخر2 وعندما ترتتب يرتتب عE اHاالq املنصو   "

  .وبالربj باملادة ½د أ~ا تتGل= أن االستخالف الناتج عE االستقالة أو الوUاة أو اإل<صاV ... إبدال النوا�  110املادة 
ي أو استقالة WيB أعضاV 2 يف حالة اHل أو Dدور <رار التYديد الGامل للم|لس الشعيب الCلد 67/24مE ا?مر 113ينما mصت املادة ب -  

  ".العاملة
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املخولة bما <اmوmيا وبالتايل وmتي|ة خللو اnلسني مE العنصر الCشري وgب حله وتعويضه Æ|لس 
  .آخر

لإلFارة U]ن املشرع مل يCني لنا mوع هTه االستقالة هل تGون wددة مW EيB ا?عضاV ؟ أم 
Eرديا ؟ ومU ددةw ونGه االستقالة ؟ تTت هC@ي.  

" املتعل> بالوالية املعدل واملتم= ½د أ~ا تنص   69/38مE ا?مر  42وبالرgوع إ� املادة       
Íري الت|ديد الGامل للم|لس الشعيب للوالية إذا أدq أحGام املادة السابقة إ� استCدال mصف 

  ..."أعضاcه بنتي|ة الشوIر املتعا<Cة 
كل عضو يف اnلس الشعيب للوالية كمتوىف أو " ½د أ~ا تنص  41سابقة أي املادة وبالربj باملادة ال

مستقيل أو مفصول Í 2ري استCداله ÆرتXF مm Eفس  الداcرة االmتخابية 2 أي أحGام االستخالف 
تنص به أmه إذا أردq أحGام املادة  42ولEG ما Íب التنويه له هو أن الفقرة ال@اmية مE املادة 

ابقة إ� استCدال أك@ر مE ال@لi أو mصف ا?عضاU Vقj بنتي|ة الشواIر املتعا<Cة m[Uه Íري الس
  .eديده= بطري> االmتخاباq اجلزcية

UمE  42ما يفه= منه أن املشرع و<B يف تنا<ض حسب الفقرة ا?و� والفقرة ال@اmية مE املادة       
املتعاUية حالة مE حاالq حل اnلس ومg  Eهة يعت� أن استCدال mصف ا?عضاV بسCب الشواIر

gهة أخر� ال يعت� كTلك حسب الفقرة ال@اmية وبالتايل اعتماد إgراV االmتخاباq اجلزcية يف حالة 
  .ا?عضاV أو mصف ا?عضاV دون حل اnلس 1/3استCدال 

   81/09مE ا?مر  42إال أن املشرع مE خالل املادة  
dدد اnلس الشعيب الوالcي بGامله إذا أردq (منه   42ت املادة يشرتt اللفÌ املوgود حيm iص 

واليت عدلت هTه املادة مE خالل ا?مر ) أعاله استCدال أك@ر مm Eصف أعضاcه 41أحGام املادة 
أعاله استخالف أك@ر  110بنصها Íدد اnلس الشعيب بGامله إذا ا<تضت أحGام املادة  81/09

  .د رUعت mسCة eديد اnلس الCلدي مE ال@لi إ� النصفمm Eصف أعضاcه وبالتايل Uق
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عندما يكون اإلبقاء على اxلw من شأنه أن يشكل مصدرا لالختالل يف التسيري ويف اإلدارة  .4

 ) حالة مشرتكة بني قانوين البلدية والوالية اجلديدين.(احمللية أو ميw �صاحل املواطن وسكينته

 uأنُ  إال Eخالل ا?مري Eد�ت مYالة استHه اTويلية18املؤرخني يف  05/04و 05/03 هg 
  .1990<اmو{ الCلدية والوالية لسنة  441و 34واعتمدq مE املادتني  2005

mزال<اq اخلطsة اليت عصفت Æنطقة القCاcل واليت بلغ Dداها اإلFارة U]ن هTه اHالة gاm qVتي|ة اال
مE والييت تيزي و}و و �اية 2 حيi ما عرف آTmاt حبركة العرو� للمسمى إ� اnالس اoلية لGل 

م�مة بينهما A 2ا أد� ) بنود االتفا<ية(U 2قد تنGرq هTه اHركة للوعود اليت <طعتها للدولة ) ع�يGا(
للدولة إ� }يادة هTه اHالة لتGون مE حاالq حل اnلسني ?mه Dار مصدر �رر للمنطقة ال 

Bفm ل مصدر اختالل املنطقة وهو ما أد� إ� املماس  مصدرGار يشD لسnب حله إذ اgا وTل
 .Æ2صاحل املواطE والطم�mينة العامة

عندما يصبح عدد املنتخبني يف اxالw احمللية أقل من األغلبية املطلقة بالرغم من تطبيق  .5

 )ينحالة مشرتكة بني قانوين البلدية والوالية اجلديد( 41أحكام املادة 

Uرق بني مصطلm Xصف ا?عضاV املنصوh عليه يف ال  هEGp اعتCارها حالة مستYد�ة ?mال و 
 .القاmوmني السابقني ومصطلX ا?IلCية املطلقة 

على التوايل <د  1990مE <اmو{ الCلدية والوالية لسنة  44واملادة  42وeدر اإلFارة أن املادة       
 ال هوعليه m[U" عندما يصXC عدد ا?عضاV املنتخCني أ<ل مm Eصف ا?عضاV" استعمال عCاريت 

 Xية املطلقة(اختالف بني مصطلCلI?تصور أن) اm الU وبالتايل Vصف ا?عضاm Xيستمر  ومصطل
اnلسني الCلدي والوالcي يف عقد gلساZما ودوراZما و<د Uقدوا ا?داة القاmوmية اليت ÆوCgها 

 .سيفصالن Uيما ُعرuäv عليهما

                                                           

1 Eم�  18املؤرخني يف  03/04و  05/03ا?مريUوm2005  ارة إليهماFلدية والوالية 2 الساب> اإلCو{ الm2 املتضمنني تتمي= <ا.  
  .�296ياف  F 2ر� <اmون الCلدية 2 مرBg ساب> h 2 عمار بو 2
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يف حالة خالفات خطرية بني أعضاء اxلw البلدي تعيق السري العادي هليئات البلدية وبعد  .6

X ومل ينص ة خاصة باxلw الشعيب البلديحال(بة له إنذار يوجهه الوايل للمجلw دون االستجا

 )90/09رغم ورودها يف قانون  12/07املشرع على هذه احلالة يف قانون الوالية 
هTه اHالة تGون IالCا mتي|ة تنوع ا?لوان السياسية داخل اnلس Aا يؤدي إ� وgود اختالف       

وgهاq السياسية لل|هاq اليت تنتمي إليها يف الرؤ� أو يف طريقة تسيs اnلس mتي|ة عدم تطاب> الت
Vا?عضا . 

وEGp أن يGون االختالف mتي|ة تÂليب املصلYة الشخصية لألعضاV على املصلYة العامة Aا       
يؤدي إ� بلوغ درgة كsCة مE االحتقان داخل اnلس A 2ا يؤ�ر سلCا على السs اHسE ملرU> الCلدية 

مصلYة املواطنني وطم�mينته= ولEG اجلديد يف هTه اHالة إن الوايل يقوم وبالتايل اmعGاس ذلك على 
ب]Tmار اnلس وال يست|ب اnلس Uتؤدي عدم االست|ابة للYل وهTه العCارة مل تنص عليها املادة 

 .90/08مE <اmون  32
حالة  Xالواليةانوين البلدية و حالة مشرتكة بني ق( 1أو جتزئتها يف حالة اندماج بلديات أو ضمها  .7

 )مستحدثة يف قانون الوالية اجلديد

بلدية إال أmه mتي|ة  1541كما هو معلوم U]ن عدد الCلدياq املوgودة يف القطر الوطr يCلغ         
يتماFى والظروف  2لظروف سياسية أو ا<تصادية أو اgتماعية يؤدي إ� خل> تقسي= إ<ليمي gديد

الCعض أو eزcتها Aا ين|ر عنه حتويل إداري للسGان Uال  اجلديدة وبالتايل �= بلدياq لCعضها
 لض= يتصور أن تدار Fؤون الCلدية يف حالة الض= Æ|لس بلدية دون أخر� مE الCلديتني املعنيتني با

 Eتها مcزe أو qأن يؤدي إ� �= بلديا EGpلسني 2 و|Æ لدية اجلديدةCوال يتصور أيضا أن تدار ال
  .ة أخر� وبالتايل وmتي|ة للو�B اجلديد dت= حل اnلس الشعيب الوالcيإ<لي= والية إ� والي

                                                           

يف حالة دمج " املتعل> بالCلدية حيg iاm Vصها كاآليت   67/24املعدل لألمر  81/09مE القاmون  07لإلFارة U]ن هTه اHالة mصت عليها املادة  1
  " .أو eزcة الCلدية املن|ر عنها حتويل السGان إداريا UتYل اnالس وgوبا 

أmّه لو كان يف اجلزاcر تعاون مفعل بني اجلماعاq اoلية ملا كنا يف حاgة إ� تقسي= إ<ليمي : بن طيفور نصر الدين يف هTا الصدد ير� ا?ستاذ  2
  .gديد 
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حالة مشرتكة  ( :يف حالة حد́و ظروف استثنائية حتول دون تنصيب اxلw املنتخب .8

 ) مستحدثة يف ظل قانوين البلدية والوالية اجلديدينو 

اليت أوردها املشرع أ~ا gاqV بصيÂة " الظروف االست@ناcية " ما يالحÌ مE خالل عCارة       
ماذا يقصد املشرع بالظروف االست@ناcية ؟ وهل هي : العموم واإلطالق واإلaام وا?سئلة املطروحة

 .wددة ؟ وهل بزوال هTه الظروف Gpننا تنصيب اnلسني ؟
       qتخاباmالس وبالعودة الnة يف تنصيب اsCك qعوباD دواgن الوالة و[U لية السابقةoالس اnا

الCلدية والوالcية mتي|ة االحتقان الsCG بني املنتخCني وحß بني التياراq السياسية املختلفة mتي|ة 
مE <اmون االmتخاباq  80واملادة  12/07مE <اmون الوالية  59التفسsاq املتنا<ضة للمادة 

 .11/10مE <اmون الCلدية  65وتعار�هما على املادة  12/10
وبالتايل السؤال املطرو� هل EGp اعتCار االmزال<اq اخلطsة املصاحCة لعملياq تنصيب اnالس اoلية 

 .ظروف است@ناcية حتول دون تنصيب اnلسني ؟) بسCب هTه التنا<ضاq املTكورة أعاله(
واليت gاm Vصها  11/10الفقرة ال@اmية مE <اmون الCلدية  67ولإلFارة m[Uه بالرgوع إ� املادة       

عند حدو× حالة است@ناcية تعي> تنصيب اnلس الشعيب الCلدي تطC> أحGام املادة : " ... كاآليت 
Æقر الCلدية إال أmه  يعقد اnلس الشعيب الCلدي دوراته 19وباإلحالة للمادة " مE هTا القاmون  13

 اnلس الشعيب الCلدي EGp أن ÍتمB 2حتول دون الدخول إ� مقر الCلدية<وة <اهرة معلنة  يف حالة
يعينه الوايل بعد استشارة رcيس اnلس الشعيب الCلدي 2وبالتايل يفه=  إ<لي= الCلدية خار�GÆان آخر 

ناcية اليت حتول دون تنصيب اnلس هي مm Eص املادتني أن املشرع <صد حدو× الظروف االست@
ر الCلدية أو وبالتايل EGp تنصيب اnلس يف مGان خار� مق 2الظروف اليت تGون يف مقر الCلدية

السلطة التقديرية الواسعة يف إ�Cاq ) السلطة الوDية(2 و<د منX املشرع الوايل خار� إ<لي= الCلدية
  .  الظروف االست@ناcية
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  اجلهة املختصة حبل اxالw احمللية و إجراءاµا : الفرع الثاين 

مE <اmون  47واليت تقابلها املادة  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  47بالرgوع إ� املادة        
U]ن حل اnلسني سواV الCلدي أو الوالcي ال يGون إال Æوgب مرسوم رcاسي بناVا  12/07الوالية 

  :لداخلية وبالتايل Íبعلى تقرير و}ير ا
  .تقدæ تقرير مE و}ير الداخلية -1  
  .1)ينشر يف اجلريدة الرمسية(إDدار مرسوم رcاسي  -2  

مل تvq�ْu يف مGا~ا2 حبيi بفرتä ذكر  12/07مE <اmون الوالية ر<=  47ولإلFارة U]ن املادة       
وهTا ما Uعله املشرع يف . n2لس �اmيا حاالq حل اnلس الشعيب الوالcي أوال مث ذكر أداة حل هTا ا

2 وإذا كان القاmوmان اجلديديE 2 <د رUعا اللCس والÂموä 11/10مE <اmون الCلدية ر<=  47املادة 
عE اجلهة املختصة يف إgراVاq حل اnلسني U]ن اHقCة السابقة أي <اmو{ الCلدية والوالية لسنة 

  .ة املخولة حبل اnلسني واإلgراVاq املتCعة يف ذلك أسالت الs@G مE ا�H خبصوh اجله 1990
<اmون الوالية  45واليت تقابلها املادة  90/08مE <اmون الCلدية  35حيi ورI= أن املادتني  -

  :حددتا كيفية حل اnلسني الCلدي والوالcي وذلك بواسطة  90/09
  .تقرير و}ير الداخلية -
  داخليةإDدار مرسوم بناV على تقرير و}ير ال-

  .Uما طCيعة هTا املرسوم ؟ أهو مرسوم رcاسي أم تنفيTي ؟

                                                           

  :مE القاmون الCلدي تنص على ما ي�يت  1-121-4وباملقارmة مB الو�B يف Uرmسا  ½د أن املادة  1
“un conseil municipale ne peut être dissous que pour décrit motivé . 
Rendu en conseil des ministres et publié au journal officiel ”. 

 :أي أن حل اnلس الCلدي يف Uرmسا يستلزم �ال× Fروط أساسية هي  -
  . تو<يB مرسوم اHل مE طرف رcيس اجلمهورية -1
  .ال لأن يGون مع -2
  .اgتماع اnلس الو}راVأن يت= يف إطار  -3
-  h 2 <ساب Bgرية 2 مرcلية اجلزاoبعلي 2 اإلدارة ا sÂمد الصw146-147 .  

2  h 2 <ساب Bgا� بالل 2 مرÂ104بل.  
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حيi أXCD كل مE  1989يCدو أن املشرع مل يواكب التطوراq القاmوmية الناWة عE دستور  -
رcاسي بالنسCة لرcيس اجلمهورية 2 مرسوم رcيس اجلمهورية ورcيس اGHومة اH> يف إDدار مرسوم 

 .اGHومة أو مرسوم تنفيTي بالنسCة لرcيس
 112بالنقل اHريف للمادة  1990حيi اكتفى املشرع مE خالل <اmون الCلدية والوالية لسنة  -

 . 2 69/38مE ا?مر  244 و املادة  1 67/24مE ا?مر 
 :EGp أن منيز بني حقCتني ) لل|هة أو أداة حل اnلسني(وبالرgوع إ� الناحية الفعلية والتطCيقية  •
والcية Æوgب رUت هTه الفرتة حل �الس بلدية و و<د ع 1995-1992مE  :ىلاحلقبة األو / 1

  . 3مرسوم تنفيTي

                                                           

  ).ال Íو} حل اnلس الشعيب الCلدي إال Æوgب مرسوم: (حيm iصت الفقرة ا?و� 1
  ).الوالcي إال Æوgب مرسومال Íو} حل اnلس الشعيب : (حيm iصت الفقرة ا?و� 2
   . 12/04/1992املؤرخة يف  27ر<= 2 املتضمE حل اnالس الشعCية الCلدية 2 � ر  11/04/1992املؤرخ يف  92/142املرسوم التنفيTي ر<=  3
    . 12/04/1992بتاريخ  27� ر ر<=  2 املتضمE حل اnالس الشعCية الوالcية 2 11/04/1992املؤرخ يف  92/141املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 08/05/1993املؤرخة يف  30ر<= 2 يتضمE حل �لس والcي 2 � ر  05/05/1993املؤرخ يف  93/105املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 05/03/1995املؤرخة يف  12ر<= 2 يتضمE حل �الس FعCية بلدية 2 � ر  22/02/1995املؤرخ يف  95/63املرسوم التنفيTي ر<=  -
  �لس والcي  �19لس بلدي و 560وب]gراV عملية حسابية ½د أن عدد اnالس الCلدية الوالcية املنYلة Æوgب مراسي= تنفيTية املTكورة أعاله بلغ  -
ملرسوم الرcاسي ر<= مE ا 08ما Íب التنويه أن هTه املراس= التنفيTية استندq مE خالل ت�sFاZا أو مE خالل YUو� مواده= ا?و� على املادة  -

 90/08مE <اmون الCلدية  35و  34املتضمE إعالن حالة الطوارç 2 امللÂى 2 عوä االستناد على املادتني  09/02/1992املؤرخ يف  92/44
  . 90/09مE <اmون الوالية  45و  44واملادتني 

راسي= تنفيTية وليس Æوgب مراسي= رcاسية علما أن اnلس ا?على للدولة وهو والسؤال املطرو� ملاذا Ë حل اnالس اoلية يف الفرتة االmتقالية Æوgب م
اbيئة املستYد�ة مE طرف اnلس ا?على لألمE أسندq له مهمة إDدار مراسي= رcاسية وكTا التشريÆ Bوgب مراسي= ذاq طابB تشريعي حسب 

  ا�ه مE أgل تعويض رcيس اجلمهورية املستقيل وكTا ال�ملان املنYل ؟ املداوالq الصادرة عنه Æعىن أن اnلس ا?على للدولة Ë استYد
هل املرسوم الرcاسي املتضمE إعالن حالة الطوارç <د أسند املهمة للGYومة وهل هTا اإلسناد تعديل لقاmون الCلدية أم : والسؤال اآلخر املطرو�  -

رUت Iيا� املؤسساq الدستورية الرمسية و<يام مؤسساU qعلية ملمارسة الصالحياq املسندة يف تفسsا للÂموä الوا<U Bيها ؟ اHقيقة ال@ابتة أن اجلزاcر ع
ى حد سواV ا?Dل إ� املؤسساq الدستورية الشرعية ومنه Dارq هTه املؤسساq السيما اnلس ا?على للدولة متارس الوظاcف التشريعية والتنفيTية عل

تCاره تعديال للنصوh القاmوmية القاcمة وعلى سCيل امل@ال حيi أmه وÆوgب املادة ال@امنة مE املرسوم الرcاسي ومE هTه التشريعاq وا?عمال ما EGp اع
مE <اmو{  35و  34املتضمE إعالن حالة الطوارç امللÂى Ë 2 إسناد سلطة حل اnالس اoلية إ� اGHومة Aا يعت� تشريعا إ�اUيا لنصي املادتني 

  .يعود إليها حل اnالس اoلية ة اللTان ال يو�Yان بصورة د<يقة اجلهة اليت الCلدية والوالي
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والcية Æوgب مرسوم رUت هTه الفرتة حل �الس بلدية و و<د ع 2005سنة : احلقبة الثانية/ 2
  . 1رcاسي

  اآلثار املرتتبة عن احلل: الفرع الثالث 

مE <اmون الوالية  49واليت تقابلهما املادة  11/10مE <اmون الCلدية  48بالرgوع إ� املادة       
  :النتاcج التالية ) الCلدي والوالcي(يرتتب على حل اnلسني  12/07

عW EيB ا?Fخاh اللTيE كان يتشGل ) الCلدي والوالcي(سYب Dفة العضوية مE اnلسني  -1
ركز القاmو{ املرتتب عE العضوية 2 وذلك دون املساس بوgود الشخصية املعنوية منه= أي إلÂاV امل

 .للCلدية والوالية 
أيام اليت تلي اHل يعني الوايل متصرUا ومساعديE لتسيF sؤون الCلدية وتنتهي  10يف خالل  -2

ان الوايل يعني منه ك 36مهمته بقوة القاmون Æ|رد تنصيب اnلس ويف القاmون الساب> حسب املادة 
تقتصر مهامه وسلطاته على تسيs وتصريف ا?عمال اجلارية وعلى اØاذ القراراq  �2لس مؤ<تا 

                                                           

  . 2005يوليو  20املؤرخة يف  251 يتضمE حل �الس FعCية بلدية 2 � ر ر<=  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/254املرسوم الرcاسي ر<=  1
 E51 حل اnلس الشعيب الوالcي لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 � ر ر<= يتضم 2005يوليو  20املؤرخ يف  05/200املرسوم الرcاسي ر<=  -  

  . 2005يوليو  20املؤرخة يف 
 05/04و 05/03مE ا?مريE  45و  44واملادتني  35و  34ولإلFارة U]ن املرسومني الرcاسيني املTكوريE أعاله <د استندا على YUو� املادتني  -  

  .مE خالل ت�sFاZ= ومادتيهما ا?وليتني  90/09و <اmون الوالية  90/08على التوايل اللTان يتممان <اmون الCلدية 
2 Tم�  3املؤرخ يف  90/344ي ر<= املرسوم التنفيUوm1990  =>ر ر � 7املؤرخة يف  247 يتضمE تنظي= اnلس الCلدي املؤ<ت وتشGيله وعمله 2 

2 حيi كان يض= اnلس الCلدي املؤ<ت �ال× أعضاV منه= الرcيس يعينون بقرار مE الوايل املعr مE �مE موظفي اجلماعاq اoلية m1990وUم� 
ية ذاq الطابB اإلداري التابعة Tbه اجلماعاq 2 كما أن أعضاV اnلس املؤ<ت كاmوا يتقا�ون راتCا مE هيئاZ= ا?Dلية وتعويضاq مE واbيئاq العموم

 Öب qلدية حددCية الmميزا Eهرية مF1000  يس وcة للرCبالنس �  مE املرسوم املTكور أعاله  5-4-3دينار بالنسCة لCا<ي ا?عضاV حسب املواد  600د
أmه بالرI= ولإلFارة Uقد عينت مندوبياq تنفيTية عوä اnالس املؤ<تة املنصوh عليها يف القاmون 2 ويف هTا املقام ير� الدكتور الشيخ سعيدي إ�  -

مE  36تفعيل املادة  مE الظروف اليت كاmت متر aا اجلزاcر واليت استدعت إعالن حالة الطوارç وحل اnالس الشعCية املنتخCة sI أmه كان باإلمGان
  :املنظ= للCلدية دون الل|وV إ� أسلو� املندوبياq التنفيTية و ذلك لألسCا� التالية  90/08القاmون 

 إ� أUريل 1956خالل الفرتة املمتدة مg Eوان ) اجلزاcر(أّن املندوبياq التنفيTية مت@ل امتداد bيئة إدارية استعمارية طCقتها Uرmسا على مستعمراZا -
E ما Íعل اعتمادها يسيV إ� ذاكرة اnتمB اجلزاcري بعد االستقالل 2 كما أن استعمال DياIتها م�F E~ا أن تظهر سطو إرادة اإلدارة وم 1959

  .وراcها السلطة اHاكمة عE إرادة الشعب 
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التYفيظية املستع|لة �ماmا الستمرارية املرU> العام على اعتCار أن اnلس املنتخب هو اجلهة املؤهلة 
  .إلدارة الشؤون العامة

مل تشر إ� تنصيب  1990مE <اmون الوالية لسنة  46و  45و  44ولإلFارة U]ن املواد       
مندوبية والcية يف حال حل اnلس الشعيب الوالcي كما اmه مل ينص على إ<امة أي �لس مؤ<ت mظرا 

  ).الوايل Gpنه اHفاظ على مCدأ استمرارية املرU> العام(لطCيعة اbيئاq املوgودة على مستو� الوالية 
  )البلدي والوالئي(د اxلسني املنحلني إجراء انتخابات لتجدي -3

 12/07مE <اmون الوالية ر<=  49واملادة  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  49حسب املادة       
  :واليت أحاbا املشرع للتنظي= m[Uه بعد حل اnلسني يتBC اإلgراVاq اآلتية 

  :خالل ) الCلدي والوالcي(إgراV اmتخاباq لت|ديد اnلسني  -   
  .1أFهر بالنسCة للم|لس الCلدي  6أgل أ<صاه *       
  . 2أFهر بالنسCة للم|لس الوالcي  3أgل أ<صاه *       

  

                                                                                                                                                                                     

ليت أسست لتrC التنظي= اإلداري اoلي يف اجلزاcر واملتم@لة يف اعتCار DيÂة املندوبية التنفيTية أداة F sIعCية مت@ل تراgعا عE املCادç واالعتCاراq ا-
  .السعي للتم@يل الشعيب مE خالل خل> التنظي= اإلداري اoلي وأgهزته السيما املنتخCة

التنفيTية عGس هTه  اnلس الCلدي املؤ<ت Íد أساسه أDال يف mصوh اجلماعاq اإل<ليمية اليت مل يل> العمل aا طوال بقاV العمل باملندوبية -
ة Fرط ا?خsة ال يوgد أي سند <اmو{ أو <ضاcي bا وال يوgد أي ماd Bmول دون اmتها� DيÂة اnلس الCلدي املؤ<ت يف ظل الظروف االست@ناcي

  معها تGييفها 
-  Bgرا qاملعلوما Eون  الشيخ سعيديملزيد مmالتعددية السياسية 2 أطروحة دكتوراه يف القا Vر على �وcلية يف اجلزاoا q2 الدور التنموي لل|ماعا

  .  h 2134  2006العام 2 كلية اHقوق g 2امعة gياليل اليابس 2 سيدي بلعCاس 2 اجلزاcر 2 
 18املؤرخ يف  67/24مE ا?مر  2115 أما املادة  90/09<اmون الفقرة ال@ال@ة مE  36املنصوh عليها يف املادة ) أFهر  6(وهي mفس اآلgال   1

  .YUددها بشهريg1967  Eاmفي 
املتضمE <اmون الوالية 2 و مE الناحية التطCيقية m[Uه  23/05/1968املؤرخ يف  69/38مE ا?مر  45وهو mفس ا?gل املنصوh عليه يف املادة   2

املتضمE حل اnالس  n05/255الس الشعCية الCلدية 2 الساب> اإلFارة إليه واملرسوم الرcاسي املتضمE حل ا 05/254بصدور املرسوم الرcاسي 
رور حوايل Fهر الشعCية الوالية لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 الساب> اإلFارة إليه m[Uه mظمت اmتخاباg qزcية wرتمة اآلgال القاmوmية أي بعد م

املتضمE استدعاV اbيئة الناخCة الmتخاباg qزcية nالس FعCية بلدية ووالcية  05/307صدور املرسوم الرcاسي أيام مE تاريخ اHل وذلك ب 06و
 .الساب> اإلFارة إليه 
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  .F1هر ا?خsة مE العهدة االmتخابية  12وال EGp إgراV اmتخاباe qديد اnلسني يف  - 

 Vراgاية إI ة يف عملها ملدة سنة وإ�Cية املنصcوبالتايل استمرار املتصرف ومساعديه واملندوبية الوال
اmتخاباq عامة و<صد املشرع مE خالل هTا اإلgراV اoاUظة على املال العام وعدم اإلmفاق وبTل 

اq عامة تشمل كل اجلهد يف تنظي= اmتخاباg qزcية يف منطقة معينة <Cل سنة مE بدV موعد اmتخاب
 E2الوط .  

-  wلxشهر األخرية من  12أي قبل ) البلدي الوالئي(ويف حالة إجراء انتخابات لتجديد ا

باmتهاV الفرتة ) الCلدي أو الوالcي(m[U 2ه تنتهي عهدة اnلسني اجلديديE  انتهاء العهدة االنتخابية
واملادة  10-11مE <اmون الCلدية ر<=  50املتCقية للت|ديد العام للم|الس وهTا حسب mص املادة 

  .07- 212 الفقرة ال@ال@ة مE <اmون الوالية  49
أFهر  6ولإلFارة m[Uه ال eر� اmتخاباg qزcية لت|ديد اnلس الشعيب الCلدي املنYل يف أgل       

سCة ابتداV مE تاريخ اHل بسCب وgود ظروف است@ناcية تعي> إgراVها إ� أن تتوUر الظروف املنا
أFهر ابتداV مE تاريخ حل اnلس الشعيب الوالcي بسCب  3كما ال EGp إgراVها يف أgل   3لTلك 

  .4املماس اخلطs بالنظام العام إ� Iاية }واله 
         Vالنظام الت�دييب املمارس على أعضا qطاق وآلياm Eم BÃد أن املشرع وس½ <Cا سA طال<اmوا

ة لل|ه( اnالس الشعCية اoلية حيg iاV بصفة العموم والÂموA äا يعطي سلطة تقديرية واسعة 
أعضاV اnالس الشعCية الر<ابة على ( 2 سواV كان هTا النظام الت�دييب يف إ�Cاq هTه اHاالq) الوDية 

                                                           

  Fهر ا?خsة للعهدة  12على هTا اإلgراV املتعل> بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية يف  1990الCلدية والوالية لسنة  مل ينص <اmو{ 1
املتعل> بالCلدية أ<ر بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية <Cل أربعة أFهر مE الت|ديد العادي للم|لس الشعيب  67/24مE ا?مر  115أن املادة  إال -

ا?خsة مm Eيابة  املتعل> بالوالية U]~ا أ<رq بعدم إمGاmية إgراV اmتخاباg qزcية يف السنة 69/38الفقرة ال@ال@ة مE ا?مر  43الCلدي 2 أمام املادة 
  .اnلس 

2  h 2 <ساب  Bgون الوالية 2 مرmر� <اF 2 346عمار بو�ياف .  
  .2 الساب> اإلFارة إليه  11/10مE القاmون املتعل> بالCلدية ر<=  50املادة  3
  .2 الساب> اإلFارة إليه  12/07مE القاmون املتعل> بالوالية ر<=  50املادة  4



 حقوق وإلتزامات املنتخب احمللي ونظامه التأدييب               :          الفصل الثاين 
 

 

 
145 

2 ولإلFارة ½د أن املشرع <د أ�اف حالة أخر� وهي ) التو<يف 2 اإل<صاV 2 اإل<الة ( Uرديا ) اoلية 
املتعلقني  12/07ور<=  11/10مE القاmوmني ر<=  40حصول ماBm <اmو{ وهTا ما تضمنته املادة 
املنتخب بالوUاة أو االستقالة أو اإل<صاV أو  تزول Dفة"بالCلدية والوالية على التوايل بنصها على أmه 

واليت تCقى مCهمة هي ا?خر� U 2ماذا يقصد املشرع حبصول ماBm <اmو{ ؟ ... " حصول ماBm <اmو{ 
رI= خطورته إال أmه هو اآلخر ) حل اnالس الشعCية اoلية ( أما خبصوh النظام الت�دييب اجلماعي 

ما أن هTه اآللية طاملا اُْسُتْخدvمuْت ?Iراä سياسية حبتة بعيدة عE يCقى عاما وsI وا�X املعامل ك
   .الوا<B القاmو{ 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الــخـاتــمـة
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سيما يف العصر اHديZ iدف إ� إFراt املواطنني يف تسيs الشؤون اoلية إذا كاmت الدولة ال      
وذلك بتطCي> mظام الالمركزية اإلدارية اإل<ليمية U]ن mتاcج ا?خTa Tا ا?سلو� ليست على مستو� 
واحد وذلك راBg إ� عدة عوامل مE بينها القناعة وااللتزام الفعلي بضرورة ا?خTa Tا ا?سلو� 

ته و½اعته وكTلك مE خالل العمل على حتقي> ذلك بتوsU متطلCاq هTا اbدف واليت مE لضرور 
بينها منX مGاmة الcقة للمنتخب اoلي تCدأ مE الشروط املطلوبة Uيه وكTا النظام االmتخايب الختياره 

ى مث منYه �موعة مE اHقوق هTا مg Eهة 2 و مg Eهة أخر� �موعة مE االلتزاماq ملقاة عل
عاتقه ويف هTا اإلطار ومE خالل مو<ف املشرع اجلزاcري ½د أmه عاجل مو�وع اكتسا� Dفة 

معاجلة ال ب�س aا وwددة حتديدا د<يقا إ� أبعد ) Dفة املنتخب اoلي ( العضوية يف اnالس اoلية 
الر<ابة 2 رتXFوعون مE الرت2XF إgراVاq الالشروط الواgب توUرها 2 املمن( اHدود وذلك مE خالل 

mظام (ي للمرأة داخل اnالس اoلية تر<ية العمل السياس ارمة املمارسة على ملفاq الرتXF الص
كما أحاط العملياq ) ...الس مE خالل خفض سE الرتXF 2 العمل على تشCيب اn)الGوتا

اإلgراVاq مE  االmتخابية بضماmاq و<يود <صد إبعاد كل CFهة وتزوير <د يشوaا 2 واملتتTb BCه
دور الل|نة االmتخابية  خالل االستYقا<اq االmتخابية السابقة يدرt التطور اإلÍايب bا مE خالل

 �مان حياد اإلدارة  الل|نة االmتخابية الوالcية2 العمل على تفعيل الر<ابة الشعCية والسياسية  الCلدية 
Cقى mا<صة 2 وIامضة يف بعض ا?حيان وm Eó@مE ما <ام به املشرع 2 إّال أن هTه اإلgراVاq ت

خصوDا ما تعل> بشروط <Cول ملفاq الرتXF حيi ½د أن لإلدارة اليد الطويلة يف ذلك م@ل رUض 
 ...)فهوما Iامضا كما رأينا سابقاالTي يCقى م... ملفاq الرتXF بسCب اإلخالل بالنظام العام 

gدر هو إحالة دراسة ملفاq الرتXF إ� ولTلك و<صد إعطاF VفاUية Tbه اآللية املهمة U]ن ا?
  .السلطة القضاcية مCاFرة 

أّما �ماmاq إgراVاq العملية االmتخابية U]ن أول مالحظة EGp إبرا}ها يف هTا الصدد هي       
Dالحياq الوايل يف تعيني أعضاV ورؤساV مراكز ومGاتب التصويت nرد أ~= حاcزون لصفة الناخب  

ابة مE الدرgة الرابعة ?حد املرتYFني U 2]ن أك� خطر <د ي�يت مE الرgال أو وحتت <يد عدم القر 
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ا?عوان املسندة b= إدارة العملية االmتخابية 2 ولTا U]ن مE ا?حسE و<صد إعطاF VفاUية للعملية 
االmتخابية هي بسj الر<ابة القضاcية داخل مGاتب التصويت يف حد ذاZا 2 خصوDا أن السلطة 

ة تعرف تشCعا مE حيi القضاة اإلداريني هTا مg Eهة  2 ومg Eهة أخر� U]ن هTه القضاcي
ال تستلزم mفقاq كsCة لتنقل ( االmتخاباq أي االmتخاباq اoلية ال تدوم سو� يوما يف الÂالب 

  ) .القضاة 
sCة أّما كيفياq اmتخا� رcيسي اnلسني الشعCيني الCلدي والوالcي وما DاحCه مE �|ة ك      

مB <اmون الCلدية ر<=  12/01مE القاmون املتعل> باالmتخا� ر<=  m80تي|ة لتصادم أحGام املادة 
مE <اmون  80مg Eهة 2 ومg Eهة أخر� تصادم أحGام التعليمتني املنظمتني للمادة  11/10

  مE <اmون الوالية مB بعضهما ومB أحGام <اmون االmتخاباq  59االmتخاباq واملادة 
  11/10وmعتقد أن سCب هTا التنا<ض والÂموä ملختلف القواmني سواV <اmون الCلدية ر<=       

راBg أن هTه ...  212/07 و<اmون الوالية ر<=  12/01القاmون العضوي املتعل> باالmتخاباq ر<= 
كاmت mتي|ة ظرف ما مسي بالربيB العريب لTلك ) أو ما عرف باإلDالحاq السياسية ( القواmني 

Cوليس اي sيÂل التgأ Eم sيÂدو أن املشرع كان مهه الوحيد التsضYالت Bم sيÂلي�يت الت sلك  2لتنظTل
تعديل هTه القواmني 2 وعuلuى ُكلþّ وUيما خيص كيفية اmتخا�  د أن الs@G مE ا?Dواq تنادي إ�½

Vراgا اإلTب هYس Eه ال بد مm[U يcلدي والوالCيني الCلسني الشعnيسي اcر  qتخاباmون االmا> Eم
?ن مهمة هTا ا?خÍ sب أن تقتصر على �jC العملياq االmتخابية وسsها Uقj   12/01ر<= 

سواV تعل> ا?مر باmتخا�  11/10مE <اmون الCلدية ر<=  65وبالتايل العودة إ� أحGام mص املادة 
Gام هTه املادة تعت� ترWة Uعلية رcيس اnلس الشعيب الCلدي أو رcيس اnلس الشعيب الوالcي ?ن أح

مE <اmون  80إلرادة الشعب وكTلك لتفادي حاالq االmسداد واملشاكل اليت أ�ارها تطCي> املادة 
2 وهو ما اeه إليه املشرع مE خالل إلÂاcه املادة مE <اmون الوالية 59االmتخاباq واليت تقابلها املادة 

  .16/10مE <اmون االmتخاباq اجلديد ر<=  80



 اخلامتة
 

 

 
149 

       Vعدد أعضا Eم BUأن املشرع ر Ìالحm ليoاملنتخب ا qمو�وع حقوق والتزاما hأّما خبصو
اnالس ومm Eوا� الرcيس ورؤساV الل|ان مقارmة بالقاmوmني القدpني ومg Eهة أخر� مشل هTه 

 qأي عالوا qبامتيا}ا qالفئا ) qتعويضا ( Eهي يف تطور مستمر مU qه التعويضاTيمة ه> ßوح
حيi القيمة منT الدخول يف عهد التعددية كما أن <اmو{ الCلدية والوالية gاVا بقاmون أساسي 
للمنتخب اoلي 2 وهTا يعت� يف رأينا ت@مني لو�عية املنتخب اoلي وتقوية ملركزه القاmو{ وEó بدورmا 

  : اBg لعدة أسCا� منها m@مE ما <ام به املشرع إال أmه يCقى mا<صا ومCهما يف بعض ا?حيان وذلك ر 
  .<لة عدد مواده وعدم د<تها وو�وحها  -
  .ك@رة اإلحالة على التنظي= وهي خاDية <اmون الCلدية والوالية اجلديديE كما رأينا سابقا  -
-   qقوق وااللتزاماHة اUلدية والوالية ملعرCون الmك@رة اإلحالة على مواد أخر� يف <ا.  

ماq القاmوmية والسياسية ½د أ~ا sI مطCقة وبعيدة كل الCعد عE اآلUاق أّما Uيما خيص االلتزا      
واآلمال املرgوة CUالنسCة لاللتزاماq القاmوmية ½د أن املواد املنظمة bا سواV يف <اmون الCلدية أو الوالية 

تزاماq اإل<امة أو اoالة على التنظي= تCقى <ليلة وIامضة ومدعاة الحتيال املنتخCني اoلني خصوDا ال
  .ب]<لي= الCلدية بالنسCة لرcيس اnلس الشعيب الCلدي 

  .للو<اية مE الفساد ومGاYUته التزاماq بتصريX املنتخCني اoليني ÆمتلGاZ= أمام اbيئة الوطنية  -
       Eا ال بد مTون بوعوده= لUني ال يوCالسياسية ½د أن معظ= املنتخ qااللتزاما hأّما خبصو
  ) .العقوبة ( ا× <اmون DريX يلزم املنتخب اoلي بالوUاV بتعهداته وذلك حتت إحد

العمل على تر<ية العمل السياسي داخل اnالس اoلية والعمل على التوUي> بني �تلف ا?طياف  -
 EGp هmأ iحي Eة املواطYزبية الضيقة والعمل على مصلHالسياسية ا qساباHنب اeالسياسية و

  .و االستقالة مE حزبه دون أن يؤ�ر على بقاVه يف اnلس ?ي عض
  ) . وذلك ب]Fراt املواطنني يف تسيs الشؤون اoلية( العمل على توسيB الر<ابة الشعCية  -
-  Eعل العال<ة املستمرة ومgسني العال<ة بينهما وYاتصال بني املنتخب والناخب لت qنوا> Vشاmإ

  . دي@ة وسهلة الوDول إليها اإلذاعة واجلراcد واoليةا?Uضل أن تGون هTه الوساcل ح
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أّما خبصوh النظام الت�دييب املطC> على املنتخب اoلي ½د أن املشرع وسB ك@sا مE هTه اآللية       
ن هTه الر� أن املشرع عمد لTلك mحيi ) حل اnالس اoلية ( اعي خصوDا النظام الت�دييب اجلم

 Åا  اآللية تعت� سالحاÅظرmبا� الطاعة وبالتايل و Eع �يف يد الدولة لرتويض اnالس اoلية حß ال Øر
  .د<يقا مفصالÅ و لÖخطورة هTا اإلgراm Vطالب مE املشرع حتديد أسCا� اHل حتديدا 

ويف ا?خm sقرت� و�B <اmون أساسي dدد بد<ة وو�و� حقوق والتزاماq املنتخب اoلي       
متB بقدر  توتوsU له اجلو املالc= ملمارسة وظيفته التم@يلية مB دع= يف ا?خs لل|معياq املدmية ?~ا ت

 ßؤون املواطنني حF =على تنظي sCك=b EGp  قراطي مشاكله= ب�سلو� طر�pد.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـالحـــــق قــــائمـة امل  
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:الملحق ا+ول   

رد المديرية العامة للوظيفة العمومية على ا�ستفسار حول كيفية انتداب ا�عوان  -
.المتعاقدين في المجالس المنتخبة   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 رئاسة الجمھورية

 ا+مانة العامة للحكومة 
 المديرية العامة للوظيفة العمومية

2013أوت  04: الجزائر في                  2013/ م ف م / م ت م / م ع وع /  446/ رقم   

 

 السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي
الجلفةلبلدية سد رحال و$ية   

.ي استفسار /ف -:الموضوع   
  2013جويلية  10المؤرخة في  469مراسلتكم رقم  -:المرجع 

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليھا في المرجع أع5ه ، با�ستفسار عن إمكانية انتداب      
.أعوان متعاقدين بعقود محددة أو غير محددة المدة ، لشغل عھدة انتخابية   

ھذا الصدد ، إلى أن مصالح الرقابة المالية رفضت التأشير على قرارات انتداب وتشيرون ب     
.المعنيين   

المؤرخ في  308-07ردا على ذلك ، يشرفني أن أنھي إلى علمكم أن المرسوم الرئاسي رقم     

، المحدد لكيفيات توظيف ا�عوان المتعاقدين وحقوقھم وواجباتھم والعناصر  2007سبتمبر  29

ة لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسييرھم وكذا النظام التأديبي المطبق عليھم ،لم يسمح بانتداب المشكل
ا�عوان المتعاقدين ، غير أنه واعتبارا لممارسة المعنيين عھدة انتخابية ، فإنني أبدي الموافقة 

قود غير على تعليق عقد توظيفھم إلى غاية انتھاء ھذه العھدة ، شريطة شغلھم لمناصب عمل بع
محددة المدة ، أما بالنسبة للمتعاقدين بعقود محددة المدة فإنه يتعين فسخ عقودھم إن اختاروا 

.ممارسة مھاما انتخابية   
تقبلوا ، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ، عبارات التقدير وا�حترام        

 عن ا�مين العام للحكومة
 وبتفويض منه     

العموميةالمدير العام للوظيفة   
بوشمال   . ب   

 

 

 

        
 نسخة لIع5م إلى السيد 

.رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لو�ية الجلفة   
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: الثانيالملحق   
عن وزير الداخلية  2012ديسمبر  05الصادرة بتاريخ  3538التعليمة رقم  -

المؤرخ  12/01رقم من القانون العضوي  80المحددة لكيفيات تنفيذ أحكام المادة 
. 12/07من القانون رقم  59والمادة  2012فبراير  21في   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

ا  .بـــرقـــية عـــاجـــلـــة جـــّدً  

.ا�مانة العامة  –السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية : المرسل   

  2012ديسمبر  05                              .السيدة والسادة الو�ة : المرسل إليھم   

:المرسل إليھم لIع5م   

.السيد الوزير ا�ول  -    

.السيد مدير الديوان لرئاسة الجمھورية  -  

.السيدة رئيسة مجلس الّدولة  -  

2012/    3538: النص رقم     

ا على التساؤ�ت المطروحة بخصوص كيفيات تنفيذ أحكام المادة            Wمن  80رد

المتعلق بنظام ا�نتخابات  2012يناير  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم 

المتعلق بالو�ية  2012فبراير  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  59والمادة 

يس المجلس الشعبي البلدي ورئيس والمتضمنتين على التوالي كيفيات انتخاب رئ

من بين القوائم الحائزة على  –المجلس الشعبي الو�ئي قف � سيما في حالة وجود 

 35ما بين ( بالمائة وأكثر من المقاعد  35قائمة واحدة حائزة على نسبة  –مقاعد 

قف يشرفني أن أوضح لكم فيما يلي الكيفية التي يجب العمل بھا ) بالمائة  50بالمائة و 

  :لتفادي أي انسداد محتمل 

بالمائة وأكثر  35في حالة عدم انتخاب المترشح المقدم من طرف القائمة الحائزة على 

  .قفبا+غلبية المطلقة ل3صوات ) بالمائة  50بالمائة و  35ما بين ( لمقاعد من ا
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ساعة ) 48(ويتم تنظيم انتخاب آخر خ5ل الثماني وا�ربعين . يعد محضر بذلك قف 

الموالية قف وفي ھذه الحالة يمكن جميع القوائم الحائزة على مقاعد تقديم مترشح قف 

  .لى أغلبية ا+صوات قف ويعلن فائزا المترشح المتحصل ع

  :في حالة تساوي ا+صوات المحصل عليھا 

 80وفقا �حكام المادة ( يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح ا�صغر سنا  -

المتعلق بنظام  2012يناير  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم 

  قف ) ا�نتخابات 

من القانون  59المادة ( لمترشح ا�كبر سنا يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الو�ئي ا -

  .قف ) المتعلق بالو�ية  2012فبراير  21المؤرخ في  12-07

أطلب منكم إفادتي بكل الصعوبات المحتملة التي قد تعترض سبيل تنفيذ ھذه     

  .ا\جراءات قف إمضاء وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قف وانتھى 

  
  
  

  داخلية والجماعات المحليةوزير ال
  دحو ولد قابلية           
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: الثالثالملحق   
ديسمبر  06الصادرة بتاريخ  3560رقم  )المحررة باللغة الفرنسية( التعليمة - 

من القانون  80عن وزير الداخلية المحددة لكيفيات تنفيذ أحكام المادة  2012
من القانون  59والمادة  2012فبراير  21المؤرخ في  12/01العضوي رقم 

. 12/07رقم   
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MESSAGE TRES URGENT 

EXPEDITEUR : LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES 

COLLECTIVITES 

LOCALES – SECRETARIAT GENERAL . 

DESTINATAIRES : MADAME ET MESSIEURS LES WALIS . 

COPIE POUR INFORMATION :  

- MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE . 

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CABINET DE LA PRESIDENCE DE LA 

REPUBLIQUE . 

- MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ETAT .                06-12-2016 

                               

                                   TEXTE N : 3560 / DGLPAJ / DOEE / 2012 . 

    ADDITIVEMENT A MON MESSAGE N 3538 DU 5 DECEMBRE 2012 

RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS 

DE L’ARTICLE 80 DE LA LOI ORGANIQUE N 12-01 DU 12 JANVIER 

2012 RELATIVE AU REGIME ELECTORAL REGISSANT LES 

MODALITES D’ELECTION DU PRESIDENT D’APC ET L’ARTICLE 59 DE 

LA LOI N 12-07 DU 21 FEVRIER 2012 RELATIVE A LA WILAYA STOP 

HONNEUR VOUS INFORMER QUE DANS LE CAS OU AUCUNE LISTE 

N’A OBTENU 35% AU MOINS DES SIEGES STOP OU DANS LE CAS OU 

LE CANDIDAT DE LA LISTE AYANT OBTENU 35% AU MOINS DES 

SIEGES N’A PU ETRE ELU A LA MAJORITE ABSOLUEDES SIEGES 

STOP TOUTES LES LISTES AYANT OBTENU DES SIEGES Y 

COMPRIS LES LISTES INDEPENDANTES  STOP PEUVENT 

PRESENTER UN CANDIDAT ( UN CANDIDAT POUR CHACUNE DES 

LISTES EN PRESENCE ) A L’ELECTION AU POSTE DE P/APC OU DE 

P/APW STOP A CET EFFET VOUS DEMANDE D’ASSURER UNE LARGE 

DIFFUSION DES PRESENTES PRECISIONS EN DIRECTIONS DES 

LISTES CONCERNEES STOP SIGNE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET 

DES COLLECTIVITES LOCALES STOP DAHOU OULD KABLIA STOP 

IMPORTANCE ET URGENCE SIGNALEES STOP ET FIN . 

 

MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 DES COLLECTIVITES LOCALES  

DAHOU OULD KABLIA 
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: الرابعالملحق   

التي تحدد  10/10/2013المؤرخة في  06التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 2013فبراير / 25المؤرخ في  13/91كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

.الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم   
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  الجمھوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

  رئاسة الجمھورية                      وزارة المالية    الداخلية                       وزارة 

  ا�مانة العامة للحكومة                                  والجماعات المحلية                    

 

تحدد كيفيات تطبيق  2013أكتوبر  10مؤرخة في  06مشتركة رقم تعليمة وزارية 

الذي يحدد شروط انتداب  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13المرسوم التنفيذي رقم 

  المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم

ھذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى تقديم توضيحات حول بعض ا�نشغا�ت  تھدف

طرف مسيري المؤسسات وا\دارات العمومية ، وكذا ھيئات الرقابة ،  المطروحة من

الذي يحدد  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .شروط انتداب المنتخبين المحليين والع5وات الممنوحة لھم 

  :اط التالية وفي ھذا ا\طار ، يبدو من الضروري توضيح ا�نشغا�ت التي تمس النق

إلى  133بالنسبة للمندوب البلدي والمندوب الخاص المنصوص عليھما في المواد - 1

يوضع  :والمتعلق بالبلدية  2011يونيو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  138

المنتخبون المحليون المعينون بھذه الصفة في حالة ديمومة بموجب قرار بناءا على طلب 

شعبي البلدي ويتبع ھذا القرار بوضع المعنيين في وضعية انتداب من من رئيس المجلس ال

  . طرف الھيئة المستخدمة لھم طيلة مدة انتدابھم وھذا بالنسبة للمنتخبين ا�جراء قبل انتخابھم

إن الراتب المنصوص عليه في المادة  :بالنسبة لتحديد العناصر المكونة للراتب وا+جر - 2

والمذكور أع5ه ،  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13من المرسوم التنفيذي رقم  7

تعويض الخبرة + الراتب ا�ساسي أو ا�جر القاعدي (يتكون من مجموع عناصر الراتب 

باستثناء  )الع5وات بما فيھا الع5وات والتعويضات غير الشھرية+ التعويضات + المھنية 

من  2العناصر غير الخاضعة �شتراكات الضمان ا�جتماعي ، كما ھو محدد في المادة 

الذي يحدد كيفيات تطبيق  1996يونيو  5المؤرخ في  208- 96المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد أساس  1995يناير  21المؤرخ في  01- 95أحكام المادة ا�ولى من ا�مر رقم 

  .لضمان ا�جتماعي اشتراكات وأداءات ا
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يجدر ا\شارة إلى أن ھذا ا�جر يوافق الوظيفة ا�ساسية للمعني فقط دون النشاطات التي 

  .يمارسھا بصفة ثانوية 
بالنسبة للمنتخبين المحليين الدائمين غير ا+جراء ، الذين كانوا يمارسون قبل انتخابھم - 3

� من التعويضات المنصوص غليھا � يستفيد المعنيون إ :مھنا حرة أو نشاطات تجارية 
المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم ) حسب الحالة 6والمادة ( 5و  4في المواد 

وعليه � يمكن صرف أي تعويض أو راتب آخر . ، المذكور أع5ه  2013فبراير  25
  .نشاطھم قبل انتخابھم بعنوان 

و  5و  4لمنصوص عليھا في المواد بالنسبة لIقتطاعات التي تطبق على التعويضات ا- 4
 :، المذكور أعIه  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم  6

ا�جتماعي ويطبق عليھا سلم الضريبة على تخضع ھذه التعويضات �شتراكات الضمان 
  .بالمئة  10الدخل ا\جمالي بد� من النسبة المحررة المحددة بـ 

طاعات التي تطبق على العIوة الشھرية للتمثيل المنصوص عليھا في بالنسبة لIقت- 5
المذكور  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة 
تخضع ھذه الع5وة �قتطاعات الضمان ا�جتماعي وتطبق عليھا النسبة المحررة  :أعIه 

  .بالمئة 10المحددة بـ 
المؤرخ في  91- 13من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  فيما يخص تطبيق أحكام- 6
تطبق ھذه المادة على المنتخبين المحليين ا�جراء فقط  :المذكور أعIه  2013فبراير  25

، أما بالنسبة �شتراكات الضمان ا�جتماعي فيخضع المنتخبون المحليون الذين � يشملھم 
خبون المحليون غير ا�جراء قبل انتخابھم الضمان ا�جتماعي عند مباشرة مھامھم والمنت

من المرسوم التنفيذي السالف  12من المادة  2إلى أحكام الفقرة ) المھن الحرة،التجار(
  . الذكر
من المرسوم  07بالنسبة لمفھوم الراتب قبل ا$نتخاب المنصوص عليھا في المادة - 7

يوافق ھذا الراتب  :Iه المذكور أع 2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13التنفيذي رقم 
من ھذه التعليمة ، للسنة التي  2، كما ھو محدد في النقطة ) 1/12(متوسط الراتب السنوي 

  .تسبق ا�نتخاب 
يتوقف صرف ھذا الراتب بالنسبة للمنتخبين ا�جراء في القاطع ا�قتصادي الخاص ، على 

ي مصادق عليھا من طرف تقديم شھادة توقيف الراتب مرفوقة بشھادة تثبت مداخيل المعن
ھيئات الضمان ا�جتماعي المختصة ، يعود لمصالح البلدية أو الو�ية ، حسب الحالة طلب 

  .ھذه الشھادة لفائدة المعني 
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الوظيفة العمومية ، القطاع ا�قتصادي (بالنسبة للمنتخبين ا�جراء في القطاع العمومي 

ادة توقيف الراتب المعدة من طرف ، يتوقف صرف ھذا الراتب على تقديم شھ) العمومي

  .مستخدم المعني 

� يمكن  :بالنسبة للجمع بين التعويض الشھري الخاص بالتمثيل مع الراتب السابق - 8

صرف التعويض الشھري الخاص بالتمثيل بصفة منفصلة عن التعويضات ا�خرى ، وعليه 

عليھا في المرسوم  ، يمكن للمنتخب المحلي أن يستفيد من مجموع التعويضات المنصوص

أو ) 4،5،6المواد (، والمذكور أع5ه  2013فبراير  25المؤرخ في  91- 13التنفيذي رقم 

من الراتب أو ا�جر الذي كان يتقاضاه المعني بعنوان منصب عمله في ھيئته ا�صلية قبل 

  .انتخابه ، إذا كان أكثر نفعا 

ة أو الراتب ا�كثر نفعا يتم استنادا وفي ھذا ا\طار ، فإن الحق في ا�ختيار بين الع5و

للمبلغ ا\جمالي الموافق لمجموع التعويضات المدفوعة للمنتخبين المحليين الدائمين على 

  .مستوى البلدية أو الو�ية 

 :بالنسبة للمنتخبين المحليين الدائمين المتواجدين في وضعية تقاعد قبل انتخابھم - 9

يمكن للمعنيين أن يجمعوا بين منحة التقاعد والتعويضات المنصوص عليھا في المرسوم 

المذكور أع5ه ، حيث � يمنع  2013فبراير  25المؤرخ في  91-13التنفيذي رقم 

  .التشريع ساري المفعول ھذا الجمع 

طاعات وفي ھذه الحالة ، يخضع صرف ھذه التعويضات ، إلى نفس القواعد المتعلقة با�قت

، كما ھي محددة في النقطة ) الضمان ا�جتماعي والضريبة على الدخل ا\جمالي(القانونية 

  .من ھذه التعليمة  4

بالنسبة للجمع بين التعويضات المخصصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس - 10

�  :المجلس الشعبي الو$ئي و نوابھما مع التعويضات الممنوحة لرؤساء اللجان الدائمة 

  .يمكن الجمع بين ھذه التعويضات إذا ما تم تعيين المعنيين بصفة رؤساء اللجان الدائمة 

 

   وزير المالية        والجماعات المحلية وزير الداخلية       وزير الدولة  
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: الخامسالملحق   
23/01/2014بتاريخ  091553رقم ) الغرفة الخامسة ( قرار مجلس الدولة   
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  مجلس الدولة
  

  الغرفة الخامسة
  

  :ملف رقم -
�9���3  
  

  :فھرس رقم -
�4�  
  

  :قرار بتاريخ -
�3/��/���4  

  
  :قضية -

)X(  
  

  :ضد -
)X(  

  
  

  )أحزاب(

  - الجمـــــــــھورية الجزائريـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــــة -
  -الشعــــــــــب الجزائـــــــــريبـــــــــــاسم  -

  - قــــــــــــــــــــــــرار -

  :فصI في الدعوى المرفوعة -
  :نــــــــــــبي -

  
- )X(  

  ةــــــــــــن جھــم -
  :نـــــــــوبي-

-)X(  
  

  رىـة أخــمن جھ -
  :إن مجلس الدولة -
من شھر جـــــانفي الثالث والعشرين : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ -

  .سنـــــة ألفيــــن وأربعة عشر
 1419صفــــر  04المؤرخ في  01-98بمقتضى القانون العضوي رقم  -

والمتعلــق باختـــــصاصات مجلــس الدولــة  1998ماي  30الموافـــق لـ 

  .وتنظيمــــه وعمله ، المعدل والمتمم
الموافــــق  1429فـر ص 18المــؤرخ في  09- 08بمقتضى القانون رقم  -

المتضمن قـانون ا\جراءات المدنية وا\دارية، � سيمـا  2008فبراير  25

  .منه 916و  915،  899،  898،  889،  888،  884،  876المواد 

بعد ا�ستماع إلى السيد حمدان عبد القادر مستشار الدولة المقرر في  -
  .ت5وة تقريره المكتوب

قرير المكتوب للسيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة بعد ا\ط5ع على الت -
  .وا\ستماع إلى م5حظاته الشفوية

  :وبعد المداولة القانونية اصدر القرار اVتي -
.../...  
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  )ت  –ك (  091553: رار رقمــــمن الق) 02(ص 
  :راءاتـــــــائع واYجـــــالوق -

عريضة طعن مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة ا\دارية با�غواط بتاريخ  بموجب حيث أنه
ضد و�ية ) ف -ر (نيابة عنه محاميته ا�ستاذة  )م - ھـ (من طرف  11/04/2013

ا�غواط ممثلة في واليھا إلتمس من خ5لھا قبول طعنه شك5 وفي الموضوع إلغاء الدور 
نتيجة وب 12/12/2012ئي الموافق ليوم و�الثاني لعملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي ال

والقول أنه  08/12/2012على صحة عملية الدور ا�ول الذي جرت بتاريخ  ا\شھاد
صاحب ا�غلبية المطلقة وإعتباره ھو الفائز بمنصب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي بد� 

و�ئي لو�ية وتأسيسا لذلك أوضح بأنه تم إنتخابه كعضو بالمجلس الشعبي ال) ع - ب (من 
مقعدا وقد تم  39وھو المجلس المتكون من  29/11/2012نتخابات اا�غواط في 

ويومھا  08/12/2012إستدعائھم \جراء إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي يوم 
  :كانت النتائج المعبر عنھا كالتالي

 .صوت 39صوتا من أصل  38عدد ا�صوات المعبر عنھا  -
 .18عدد ا�وراق الملغاة  -
صوتا ، على أن قائمة  16صوت تحصل منھا على  20عدد ا�صوات المعبر عنھا  -

 35حزب التحرير الوطني المنتمي إليھا كانت الوحيدة التي تحصل على أزيد من 
من أصوات الناخبين وبد� من تنصيبه كرئيس للمجلس الشعبي الو�ئي قامت % 

ويومھا ترشح ممثل قائمة  12/12/2012الو�ية بإجراء دور إنتخاب ثان بتاريخ 
من % 33.33التي كانت قد تحصلت على ) ع - ب (حزب التجمع الوطني المدعو 
 .أصوات الناخبين وفاز بالعملية

ملتمسة رفض الدعوى لسبق ) ح -ع (حيث أن و�ية ا�غواط أجابت نيابة عنھا محاميھا 
أو لعدم  12/498،  12/490،  12/460،  12/459الفصل فيھا بموجب القضايا 

التأسيس ذلك بأن المدعي كان قد ترشح وحيدا في الدور ا�ول بإعتبار قائمته الحزبية ھي 
من أصوات الناخبين ونظرا لكونه لم يتحصل في الدور % 35التي تحصلت على أكثر من 

مقعد  16على أغلبية المقاعد �نه لم يتحصل إ� على  08/12/2012ا�ول المجرى يوم 
تحت  06/12/2012قعد وتطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية المؤرخة بتاريخ م 39من أصل 

وفيھا فاز ممثل قائمة  12/12/2012فإنھا قامت بإجراء دور ثان بتاريخ  3560رقم 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد ، وتم تنصيبه كرئيس للمجلس الشعبي 

رت المحكمة حكما علنيا حضوريا يقضي أصد 12/06/2013حيث أنه بتاريخ  . الو�ئي
بقبول الدعوى شك5 وفي الموضوع إلغاء الدور الثاني لعملية إنتخاب رئيس المجلس 

  .الشعبي الو�ئي
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  )ت  –ك (  091553: رار رقمــــمن الق) 03(ص 
  

وبالنتيجة القضاء بصحة إنتخابات الدور ا�ول  12/12/2012لو�ية ا�غواط بتاريخ 
وقد فعلت المحكمة ذلك لعدة أسباب منھا ا�صوات الملغاة  08/12/2012بتاريخ الذي تم 

صوتا والمدعي تحصل منھا على  �20 يعتد بھا و طالما أن ا�صوات المعبر عنھا قد بلغ 
  .صوتا فإنه يعتبر قد تحصل على ا�غلبية المطلقة التي يشترطھا القانون 16

مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ حيث أنه بموجب عريضة طعن با\ستئناف 
إلتمست من ) ح  –ع ( من طرف و�ية ا�غواط نيابة عنھا محاميھا  16/06/2013

خ5لھا قبول ا\ستئناف شك5 وفي الموضوع إلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من 
 29/04/2013جديد بعدم قبول الدعوى بعد إثبات أن المدعي قيد دعوى موازية بتاريخ 

حول نفس الموضوع وإحتياطيا رفض الدعوى  089754أمام مجلس الدولة تحت رقم 
لعدم التأسيس ، وتأسيسا لذلك تمسكت بدفوعھا المقدمة امام المحكمة وأضافت عنھا بأن 

  .المستأنف عليه وافق على إجراء الدور الثاني
ملتمسا تأييد الحكم  )م -م (حيث أن المستأنف عليه أجاب نيابة عنه محاميه ا�ستاذ 

  .المستأنف
حـيث أن محافظ الدولة إلتمس إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض        

  . الدعوى لعدم التأسيس
  

  –وعليـــه فـــإن مجلـــس الدولـــة  -
  :من حيث الشكل -

  .حيث أن ا\ستئناف الحالي حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله
  :الموضوعمن حيث  -

نتخاب المستأنف عليه كرئيس للمجلس الشعبي الو�ئي احيث أن المنازعة الحالية تتعلق بمدى صحة 
ومدى شرعية الدور الثاني الذي أمرت به الو�ية وجرى يوم  08/12/2012لو�ية ا�غواط يوم 

12/12/2012.  
من قانون الو�ية وفي حالة  59ة حيث أن عملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي تحكمھا الماد    

  .وجود تعليمة وزارية مخالفة لھذه المادة فيتعين على القضاة عدم ا�خذ بھا
حيث أنه بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر نجدھا قد أوضحت وأن عملية إنتخاب رئيس المجلس الشعبي  

  :الو�ئي تكون كاfتي
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  )ت  – ك(  091553: من القـــرار رقم) 04(ص 

  

� يتقدم في البداية للترشح \نتخاب رئيس المجلس الشعبي الو�ئي إ� من كانت  - 1
 .قائمته قد تحصلت على ا�غلبية المطلقة للمقاعد

إذا لم تتحصل أية قائمة على ا�غلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على  - 2
 .على ا�قل من المقاعد تقديم مرشح 35%

عدم حصول أية قائمة على خمسة وث5ثين بالمائة على ا�قل يمكن جميع في حالة  - 3
 .القوائم تقديم مرشح عنھا

يكون ا\نتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الو�ئي المترشح الذي تحصل  - 4
 .على ا�غلبية المطلقة لgصوات

 إذا لم يحصل أي مترشح على ا�غلبية المطلقة لgصوات يجري دور ثان بين - 5
المترشحين الحائزين المرتبتين ا�ولى والثانية  ويعلن فائزا المترشح على أغلبية 

 .ا�صوات و في حالة تساوي ا�صوات المحصل عليھا يعلن الفائز ا�كبر سنا 
حيث واضح من قراءة المادة السالفة الذكر أن الدور الثاني \نتخاب رئيس المجلس     

� إذا لم يتحصل أي من المترشحين على ا�غلبية المطلقة الشعبي الو�ئي � يلجأ إليه إ
  .لgصوات وليس على ا�غلبية المطلقة للمقاعد كما تدفع بذلك المستأنفة

صوتا من أصل  16حيث أن المستأنف عليه كان في الدور ا�ول قد تحصل على     
قد تحصل على صوتا المعبر عنھا بعد عدم ا\عتداد با�وراق الملغاة وبذلك فإنه  20

ا�غلبية المطلقة لgصوات ولم يعد ھنالك أي مبرر قانوني \جراء الدور الثاني مما 
  .يتعين تأييد الحكم المستأنف دون الحاجة للرد على باقي الدفوع لعدم جديتھا

  .  حيث أن المستأنفة معفاة من المصاريف القضائية
  

.../...  
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  )ت  –ك (  091553: من القـــرار رقم) 05(ص 
  

  لھــــــــــــــــــــــذه ا+سبــــــــــــــــــاب
 .يقــــــرر مجلس الدولة علنيا حضوريا نھائيا -
 .قبول ا\ستئناف: في الشكــــــل  -
 .تأييد الحكم المستأنف: في الموضوع  -
  .إعفاء المستأنفة من المصاريف -

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث  -     
والعشرين من شھر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر ، من قبل الغرفة الخامسة المشكلة 

  :من السادة
  

  بن عبيد الــــوردي        الـــــــــــرئيـــــــــــس
  ولة المقررحمــدان عبد القادر        مستشار الد

  دالــــــي الھــــادي        مستشــــار الدولـــــــة
  

بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيــــدة سعيد سعاد أمينة 
  الضبط

  أمينة الضبط -مستشار الدولة المقرر                      - الرئيس                         -
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  :قــــــائــــمة املَـــــراجـــــــع 

  :املؤلفات العامة : أوال 

  :املراجع باللغة العربية / 1

  :الكتب العامة / أ

 مصر 2 دار الGتا� اHدي2iالطCعة ال@اmية2 أسس و<واعد القاmون اإلداري2 السعيد السيد علي -
2009  .  

-  wاجلامعية  بوكرا إدري qوعاCعة2 ديوان املطCر 2 بدون طcيس اجلمهورية يف اجلزاcتخا� رmظام اm 2
 . 2007اجلزاcر 2 

مE الدستور املصري مقارmة  262 ح> املشاركة يف اHياة السياسية دراسة حتليلية املادة  داوود الباز -
 Bندرية 2 مGر اجلامعي 2 اإلسGعة 2 دار الفCسا 2 بدون طmرU 2002النظام يف .  
2 الطCعة " 06/03دراسة يف ظل ا?مر "2 الوظيفة العامة يف التشريB اجلزاcري 2  عمار بوضياف -

 . 2015ا?و�2 دار gسور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر 
عة ال@ال@ة g 2سور للنشر والتو}يB 2 اجلزاcر  2 الوgيز يف القاmون اإلداري 2 الطC عمار بوضياف -

2015 . 
2 الطCعة ا?و� 2 دار اجلسور للنشر  )القس= ال@ا{( 2 املرBg يف املنا}عاq اإلدارية عمار بوضياف -

  . 2013والتو}يB 2 اجلزاcر2 
2 الطCعة  2 القاmون اإلداري 2 ترWة بيار دولفولفيه 2 منصور القا�ي 2 اجلزV ال@ا{فودال جورج  -

 . 2011ا?و� 2 املؤسسة اجلامعية للدراساq والنشر والتو}يB 2 لCنان 2 
2 إدارة اHمالq االmتخابية طريقك للفو} باالmتخاباq 2 الطCعة ا?و� 2 دار الف|ر منري حجاب  -

  .  2007للنشر والتو}يB 2 مصر 2 
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اجلزاcر   2دار �دد للنشر والتو}يB 2 سطيف2 الوgيز يف القاmون اإلداري2 الطCعة الرابعة 2 ناصر لباد -
2004 .  

  :الكتب اخلاصة ) ب
املركز 2والدول املقارmة2 الطCعة ا?و� 2 اإلدارة اoلية وتطCيقاZا يف العراقسامي حسن جنم عبد هللا -

 .2014القومي لإلDداراq القاmوmية2 ا?ردن 2 
2 النظام االmتخايب يف اجلزاcر مقاربة حول املشاركة السياسية يف النظام عبد املؤمن عبد الوهاب  -

  . 2011االmتخايب اجلزاcري2 الطCعة ا?و�2 دار ا?ملعية النشر والتو}يB 2 اجلزاcر2 
  . F 22012ر� <اmون الCلدية 2 الطCعة ا?و� g 2سور للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2 عمار بوضياف  -
2 الطCعة "  �U2012اير  21املؤرخ يف  12/07القاmون " F 2ر� <اmون الوالية عمار بوضياف  -

  . 2012ا?و� 2 دار gسور للنشر والتو}يB اجلزاcر 2 
 عة 2 دار العلوم للنشر والتو}يB بدون طCة يف القاmون اإلداري اجلزاcري 22 الواليحممد الصغري بعلي  -

  . 2013اجلزاcر 2 
   2013 العلوم للنشر والتو}ي2B اجلزاcر2 اإلدارة اoلية اجلزاcرية2 دون طCعة2 دار حممد الصغري بعلي -
 دية والوالية يف اجلزاcر2 د م � 2 أسس اإلدارة اoلية وتطCيقاZا على mظام الCلمسعود شيهوب  -

  . 1986اجلزاcر2 
ماعاq اoلية يف اجلزاcر 2 دون طCعة 2 دار 2 االeاهاq القاmوmية املعاDرة واجلمكلكل مزيان  -

  . 2014ا?Dول للطCاعة والنشر 2 اجلزاcر2 
  :باللغة الفرنسية / 2

− André de Laubadere, Traité de droit administrative, 6
ème

 Edition, Paris 

1973 . 

− J.M. Auby et Ducos-Ader , Institutions administrative  Paris 1971 .  

− Jean Claude masclet , droit électoral, P.U.F.Paris ,1989. 
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− Jean Hourticq, problèmes de personnels posés par les restrictions 

communales , revue administrative , paris , 1966 . 

− Jean Paul JACQUE, droit constitutionnel et institutions politiques,3e 

edition , paris , les editions Dalloz, 1998. 

− Marcel Prélot , les institutions politique et le droit constitionnel , 4ème 

edition ,  Paris  , 1969. 

  الرسائل ومذكرات املاجستري  : ثانيا  

  :رسائل الدكتوراه / 1

 زاcر على �وV التعددية السياسية 2 الدور التنموي لل|ماعاq اoلية يف اجل الشيخ سعيدي -
 2 اجلزاcر 2 سيدي بلعCاساليابسg 2امعة gياليل لعام 2 كلية اHقوقأطروحة دكتوراه يف القاmون ا

2006.  
كلية اHقوق2   دكتوراه دولة يف القاmون العام2 املنا}عاq االmتخابية 2 أطروحة بن سنوسي فاطمة -

  . g2011/2012امعة اجلزاcر2 
2 أطروحة اللية والر<ابة2 الوا<B واآلUاق2 اجلماعاq اإل<ليمية اجلزاcرية بني االستق حانةثابيت بو  -

 . 22014/2015 تلمسان  ة اHقوقg 2امعة أيب بGر بلقايد2 كليدكتوراه يف القاmون العام
القاmون  2 مCدأ تدر� املعايs القاmوmية يف النظام القاmو{ اجلزاcري 2 رسالة دكتوراه يف راحبي أحسن -

  .  2005-2006العام2 كلية اHقوق2 بE عGنونg 2امعة اجلزاcر 2 
 شريB اجلزاcري والتشريB الفرmسي 2 اHمالq االmتخابية دراسة مقارmة بني الت حممد بوطرفاس -

  . 2010/2011أطروحة دكتوراه يف القاmون العام2 كلية اHقوقg 2امعة منتوري 2 <سنطينة 2 
Fهادة  2ية السياسية يف التشريB اجلزاcرياnالس الشعCية اoلية يف ظل النظام التعدد2  مزياين فريدة -

  . 2005/2006 يف القاmون العام2كلية اHقوقg 2امعة منتوري <سنطينة دكتوراه دولة
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  :مذكرات املاجستري / 2
2 مTكرة اجلزاcريmون 2 دور وDالحياq رcيس اnلس الشعيب الCلدي يف القا بلعباس بلعباس -

  .    2003-2002ماgستU sرع إدارة ومالية 2 كلية اHقوق 2 بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 
اgست2s يف م2 مTكرة  212/07 إDال� اجلماعاq اإل<ليمية الوالية يف إطار القاmون  بلغامل بالل -

بE عGنونg 2امعة  إطار مدرسة الدكتوراهØ 2صص الدولة واملؤسساq العمومية2 كلية اHقوق2
  .  2012/2013اجلزاcر2 

2 مTكرة 22012 التYضs للعملية االmتخابية على �وV <اmون االmتخاباq اجلديد  جدو نوال -
sماحست Eقوق2 بHالعمومية 2 كلية ا qصص الدولة واملؤسساØ 22 يف إطار مدرسة الدكتوراه

   . 2012/2013عGنونg 2امعة اجلزاcر2 
اgستs يف اإلدارة مالنظام االmتخايب للم|الس الشعCية اoلية يف اجلزاcر 2 مTكرة  2 عيسى توملوت -

  . 2001/2002واملالية2 كلية اHقوق2 بE عGنون2 اجلزاcر2 
اgستs 2 كلية م 2 مTكرةجلزاcر2 اHماية الدستورية للYقوق السياسية للمرأة يف اغامن حلسن  -

  . h 279-80  2013-2012اHقوق بE عGنون g 2امعة اجلزاcر 2 
اgستs يف القاmون   م2 املركز القاmو{ للوايل يف النظام اإلداري اجلزاcري 2 مTكرة اهلادي  فتحي عبد -

  . 2011-2010كلية اHقوق g 2امعة <سنطينة 2 
اgستs م2 مTكرة  g2011وان  22املؤرخ يف  211/10 الCلدية يف القاmون ر<=  قاضي كمال -

 qنونيف إطار مدرسة الدكتوراه 2 دولة ومؤسساGع Eقوق 2 بHر عمومية 2 كلية اcامعة اجلزاg 2
2013/2014    

  املقاالت العلمية: ثالثا 

2 القاmون االmتخايب اجلزاcري بني القوة والضعف 2 �لة االgتهاد 2 حCة عفافأقوجيل نبيلة -
  .بسGرة القضاcي 2 العدد الرابg 2 Bامعة wمد خيضر
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2 النظام القاmو{ ?هلية االmتخا� وأهلية الرتXF الmتخاباq اnالس النيابية أمني سالمة العضالية -
 2Bلد اخلامس عشر2 العدد الرابn2 اqو× والدراساYCلية يف ا?ردن2 مؤتة للoالس اn2000وا  

  . gامعة مؤتة2 ا?ردن 
�لة 2اcر إGFالياq <اmوmية ودpقراطيةnالس املنتخCة يف اجلز 2 تر<ية مت@يل املرأة يف اتيسمبان رمضان -

  .  22012 ديسم�  13معارف 2 العدد 
2 �لة االgتهاد ) املراحل االmتخابية(دور اإلدارة اoلية يف مرا<Cة العملية االmتخابية  2حسينة شرون -

  .  g 22009امعة بسGرة2  06القضاcي 2 العÖÖÖدد 
2 خطوة óو اإلDال� أم تقييد املمارسة 212/03 القاmون العضوي الزهراءرمضاين فاطمة  -

  .g 2امعة أبو بGر بلقايد2 تلمسان  22014 1السياسية يف اجلزاcر 2 �لة اHقوق واHرياq 2 العدد
 العدد 22 �لس ا?مةة الفGر ال�ملا{2 �لcية للنظام االmتخايب يف اجلزاcر2 اHماية اجلناعقيلة خال¢ -

  . 22004 سنة  16
<ضية بE خدة �د و}ير الداخلية منوذgا 2 " 2 �وابj إmشاV القا�ي اإلداري للقاmون  مراد بدران -

  .g 2امعة أبو بGر بلقايد 2 تلمسان  �10/2010لة العلوم القاmوmية اإلدارية والسياسية 2 ر<= 
 21990 أي استقاللية لل|ماعاq اoلية اجلزاcرية يف ظل مشروعي gوان  نصر الدين بن طيفور -

  . 22003 اجلزاcر 2  22لقاmو{ الCلدية والوالية 2 �لة املدرسة الوطنية 2 العدد 
2 مضمون النظام العام باعتCاره <يد على حرية التعsC 2 �لة اHقوق  نصر الدين بن طيفور -

  . 2014 2تلمسانأبو بGر بلقايد g 2  2امعة01واHرياq 2 العدد 
  النصوص التشريعية والتنظيمية : رابعا 

  :   الدساتري / 1

املتضمE التعديل الدستوري لسنة  07/12/1996املؤرخ يف  96/438املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 08/12/1996املؤرخة بتاريخ  276 � ر ر<=  1996



 قائمة املراجع 
 

 

 
175 

 14ضمE تعديل الدستور2 � ر 2 ر<= املت2 206/03/2016 املؤرخ يف 16/01القاmون ر<=  -
  .07/03/2016املؤرخة يف 

  :القوانني العضوية /  2

ر<=  22 � رg2012اmفي  212 املؤرخ يف  2 املتعل> باالmتخاباq 12/01القاmون العضوي ر<=  -
  . 214/01/2012 املؤرخة يف 01

حالة تنايف مB العهدة d 2دد  g2012اmفي  12املؤرخ يف  12/02القاmون العضوي ر<=  -
  . 14/01/2012املؤرخة يف  01ال�ملاmية 2 � ر2 ر<= 

2 املتعل> بتم@يل املرأة يف اnالس  g2012اmفي  212 املؤرخ يف  12/03القاmون العضوي ر<=  -
  . 14/01/2012املؤرخة يف  01املنتخCة 2 � ر 2 ر<= 

2 املتعل> باإلعالم 2 � ر2 ر<=  g2012اmفي  212 املؤرخ يف  12/05القاmون العضوي ر<=  -
  . 15/01/2012املؤرخة يف  02

� ر2 بنظام االmتخاباq 2 2 املتعل>  2016 اوq 225 املؤرخ يف  16/10القاmون العضوي ر<=  -
  . 28/08/2016املؤرخة يف  50ر<= 

  :القوانني العادية / 3

ا?سرة 2 املعدل واملتم= با?مر املتضمE <اmون  1984يوmيو  09املؤرخ يف  84/11القاmون ر<=  -
  . �U2005اير  225 املؤرخ يف  05/02ر<= 

2 املتضمE ت�gيل االmتخÖاباq لت|ديد اÖÖÖÖnالس  11/12/1989املؤرخ يف  89/17القاmون ر<=  -
  . 211/12/1989 املؤرخة يف 52الشعCÖÖÖÖÖية الCلÖÖÖÖدية2 � ر 2 ر<= 

2 املتضÖÖمE ت�gيل االmتخÖÖÖاباq لت|ديد اÖÖÖÖnالس  11/12/1989املؤرخ يف  89/18القاmون ر<=  -
  .211/12/1989 املؤرخة يف 52الشÖÖÖÖعCية الÖÖوالcية 2 � ر 2 ر<= 

  . 28/03/1990املؤرخة يف  213 � ر ر<=  1990مارس  27املؤرخ يف  90/06القاmون  -
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املؤرخة يف  15ر2 ر<= 2 �  07/04/1990املتعل> بالCلدية 2 املؤرخ يف  90/08القاmون  -
  .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990

املؤرخة  215 � ر2 ر<= 07/04/1990املتعل> بالوالية 2 املؤرخ يف  90/09القاmون  -
   .2 املعدل 2 وامللÂى  11/02/1990يف
املؤرخة  214 � ر2 ر<= عل> بالو<اية مE الفساد ومGاYUته�Uاير املت 20املؤرخ يف  06/01<اmون  -

 .2 املعدل واملتم= 2006 03 08يف 
 املؤرخ 156-66 ر<= ا?مر ويتم= يعدل 2 2006-12- 20 يف املؤرخ 23-06 ر<= قاmونال -
  .    2006 ديسم� 24 يف املؤرخ 84 ر<=  ر � العقوبا2q <اmون املتضمE 1966 يوmيو 8 يف
املؤرخة يف  237 � ر2 ر<=  2011يوmيو  222 املتعل> بالCلدية 2 املؤرخ يف  11/10القاmون ر<=  -

03/07/2011 . 
2 املؤرخة  212 � ر2 ر<=  221/02/2012 املتعل> بالوالية 2 املؤرخ يف  12/07القاmون ر<=  -

 . 29/02/2012يف 
� ر 2 ر<=  210/08/2014 املتعل> باخلدمة الوطنية 2 املؤرخ يف  14/06القاmون ر<=  - 240 

  . 10/08/2014املؤرخة يف 
  : األوامر

  .2 املتضمE <اmون العقوباq 2 املعدل واملتم=  08/06/1966املؤرخ يف 66/156ا?مر  -
2 املتضمE <اmون الCلدية 2 املعدل واملتم= 2 � ر ر<=  08/01/1967املؤرخ يف  67/24ا?مر  -

  .  208/01/1967 املؤرخة بتاريخ  06
الوالية 2 املعدل واملتم= 2 � ر2 ر<= 2 املتضمE <اmون  23/05/1969املؤرخ يف  69/38ا?مر  -

  . 23/05/1969املؤرخة يف  44
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2 املتضمE <اmون اجلنسية املعدل واملتم= لألمر ر<= 15/12/1970املؤرخ يف  70/86ا?مر ر<=  -
  .227/02/2005 املؤرخة يف 215 � ر2 ر<= 227/02/2005 املؤرخ يف 05/01

املؤرخ  69/38ضمE تعديل وتتمي= ا?مر ر<= 2 املت 14/01/1981املؤرخ يف  81/02ا?مر  -
  .18/01/1969املؤرخة يف  6واملتضمE <اmون الوالية2 � ر 2ر<=  23/05/1969يف 
-  Eويلية   18املؤرخني يف  203/04  05/03ا?مريg2005  لديةCو{ الmاملتضمنيني تتمي= <ا

 .g2005ويلية  19املؤرخة يف  19والوالية 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE القاmون ا?ساسي العام للوظيفة  2006يوليو سنة  15املؤرخ يف  06/03ا?مر  -

  . 16/07/2006املؤرخة يف  46العمومية 2 � ر 2 ر<= 
  :املراسيم / 4

2 تضمE استدعاV سلك الناخCني  07/03/1990املؤرخ يف  90/76املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 10ر<= لت|ديد اÖÖÖÖnالس الشعCية الوالcية 2  � ر2 

يتضمE حل اnلس الشعيب الوالcي  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/200املرسوم الرcاسي ر<=  -
 . 2005يوليو  20املؤرخة يف  51لGل مE والييت �اية وتيزي و}و 2 � ر2 ر<= 

 2 يتضمE حل �الس FعCية بلدية  2005يوليو  20املؤرخ يف  05/254املرسوم الرcاسي ر<=  -
  . 2005يوليو  20املؤرخة يف  51� ر2 ر<= 

2 املتضمE استدعاV الناخCني  25/08/2005املؤرخ يف  307-05املرسوم الرcاسي ر<=  -
 . 225/08/2005 الصادرة بتاريخ 25الmتخاباg qزcية nالس FعCية بلدية ووالcية 2  � ر2 ر<= 

توظيف ا?عوان dدد كيفياq  29/09/2007املؤرخ يف  07/308املرسوم الرcاسي ر<=  -
املتعا<دون وحقو<ه= وواCgاZ= والعناDر املشGلة لرواتCه= والقواعد املتعلقة بتسيs النظام الت�دييب 

  . 30/09/2007الصادرة يف  61املطC> عليه= 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE استدعاV اbيئة االmتخابية  2012أوq  31املؤرخ يف  320-12املرسوم الرcاسي ر<=  -

 . 02/09/2012الصادرة بتاريخ  48أعضاV اnالس الشعCية الCلدية والوالcية ر<= الmتخا� 
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2 املتضمE تنظي= الصفقاq  226/09/2015 املؤرخ يف  15/247املرسوم الرcاسي ر<=  -
  .20/09/2015املؤرخة يف  50العمومية وتفويضاq املرU> العام 2 � ر2 ر<= 

2 يتضمE إmشاV املرDد الوطg2016  rاmفي  07 املؤرخ يف 16/03املرسوم الرcاسي ر<=  -
 .g2016اmفي  13املؤرخة يف  02للمرU> العام 2 � ر2 ر<= 

2 يتضمE تنظي= اnلس الCلدي  m1990وUم�  3املؤرخ يف  90/344املرسوم التنفيTي ر<=  -
  .m1990وUم�  7املؤرخة يف  47املؤ<ت وتشGيله وعمله 2 � ر2 ر<= 

- Tية  11/04/1992املؤرخ يف  92/141ي ر<= املرسوم التنفيCالس الشعnحل ا E2 املتضم
  . 12/04/1992بتاريخ  27الوالcية 2 � ر2 ر<= 

2 املتضمE حل اnالس الشعCية  11/04/1992املؤرخ يف  92/142املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 12/04/1992املؤرخة يف  27الCلدية 2 � ر2 ر<= 

 2 يتضمE حل �لس والcي 2 � ر 05/05/1993املؤرخ يف  93/105املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 08/05/1993املؤرخة يف  30ر<= 

  ر �2ة بلدية2 يتضمE حل �الس FعCي22/02/1995املؤرخ يف  95/63املرسوم التنفيTي ر<=  -
  . 05/03/1995املؤرخة يف  12ر<= 

d 2دد GFل وFروط إعداد  �U2012اير  206 املؤرخ يف  30-12املرسوم التنفيTي ر<=  -
   . �U2012اير  15املؤرخة يف  8الوكالة للتصويت يف االmتخا� 2 � ر ر<= 

d 2دد Fروط تسخs املستخدمني U2012يفري  6املؤرخ يف  31-12املرسوم التنفيTي ر<=  -
� ر 2 ر<=   2 qتخاباmاير لسنة  15املؤرخة يف  08خالل اال�U2012.   

2 يتعل> بشروط تعيني أعضا�U2012  Vاير سنة  6املؤرخ يف  12/32ر<= املرسوم التنفيTي  -
املؤرخة  8مGاتب التصويت وكيفياA qارسة ح> االعرتاف أو الطعE القضاcي بش�~= 2 � ر2 ر<= 

 . �U2012اير  15يف 
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d 2دد <واعد سs الل|نة اإلدارية  U2012يفري  212 املؤرخ يف  81/ 12املرسوم التنفيTي  -
  . U2012يفري  15املؤرخة يف  08الmتخابية 2 � ر2 ر<= ا

d 2دد كيفياq أداV اليمني مE 211/04/2012 املؤرخ يف  12/178= املرسوم التنفيTي ر< -
 . 15/04/2012املؤرخة يف  22طرف أعضاV مGاتب التصويت 2 � ر2 ر<= 

د لقواعد تنظي= مركز 2 اoد2012أUريل  211 املؤرخ يف  12/179املرسوم التنفيTي ر<=  -
 . 2012أUريل  215 املؤرخة يف  22ومGتب التصويت وسsمها 2 � ر ر<= 

2 املتعل> بتنظي= أعضاV �لس ا?مة  09/12/2012املؤرخ يف  12/412املرسوم التنفيTي ر<=  -
 .2012ديسم�  12املؤرخة يف  67املنتخCني وسsه= 2 � ر2 ر<= 

2 يتعل> YÆضر تسلي= مرU> بني  16/12/2012املؤرخ يف  12/429املرسوم التنفيTي ر<=  -
املؤرخة يف  70� ر2 ر<=  املنتهية عهدته والرcيس اجلديد2 رcيس اnلس الشعيب الCلدي

23/12/2012.  
2 يتضمE النظام الداخلي  2013مارس  17مؤرخ يف  13/105املرسوم التنفيTي ر<=  -

  . 17/03/2013مؤرخة يف  15= النموذgي للم|لس الشعيب الCلدي 2 � ر2 ر<
2 يتضمE النظام الداخلي  g2013وان  18مؤرخ يف  13/217املرسوم التنفيTي ر<=  -

  . 23/06/2013ؤرخة يف امل 23النموذgي للم|لس الشعيب الوالcي 2 � ر2 ر<= 
2 املتضمE إmشاD Vندوق تضامE  2014-03- 24املؤرخ يف  116-14املرسوم التنفيTي ر<=  -

   02/04/2014املؤرخة يف  219 ر<= ل|ماعاq اoلية وdدد مهام وتنظيمه وسsه2 � رو�مان ل
2 اoدد ملCالغ التعويضاq وكيفياq  24/03/2014املؤرخ يف  14/117املرسوم التنفيTي ر<=  -

 qتاباGلفني بGواملسئولني امل Eواملقرري qي= املسابقاGوجلان حت qجلان الصفقا Vها ?عضاYمن
� ر 2 ر<=  2 q20/04/2014املؤرخة يف  19الل|ان  الصفقا .  
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  :القرارات : خامسا 

الصادر عE الÂرUة ا?و� للمGYمة اإلدارية  12/06/2013بتاريخ  00125/13القرار ر<=  -
 . لوالية ا?Iواط sI 2 منشور 

  . الصادر عE �لس الدولة sI 2 منشور  23/01/2014بتاريخ  091553القرار ر<=  -
  :التعليمات واملناشري : سادسا 

عE و}ير الداخلية اoددة لGيفياq  2012سم� دي 05الصادرة بتاريخ  3538التعليمة ر<=  -
 59واملادة  �U2012اير  21املؤرخ يف  12/01مE القاmون العضوي ر<=  80تنفيT أحGام املادة 

  . 12/07مE القاmون ر<= 
عE و}ير  2012ديسم�  06الصادرة بتاريخ  3560ر<= ) اoررة باللÂة الفرmسية(التعليمة  -

 21املؤرخ يف  12/01مE القاmون العضوي ر<=  80فياq تنفيT أحGام املادة الداخلية اoددة لGي
  . 12/07مE القاmون ر<=  59واملادة  �U2012اير 

اليت حتدد كيفياq تطCي> املرسوم  10/10/2013املؤرخة يف  06التعليمة الو}ارية املشرتكة ر<=  - 
  .  25/02/2015املؤرخ يف  13/91التنفيTي ر<= 

2 املتعل> بالGيفياq واإلgراVاq املتعلقة 2013ماي 15املؤرخ يف  002/2013ر<=  املنشور -
  .بالتصريX للممتلGاq اخلاDة لرؤساV وأعضاV اnالس املنتخCة اoلية

   :اجلرائد : سابعا 
 .g09/03/2014ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
  .g16/02/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
  .g11/09/2015ريدة اخل� اليومية 2 الصادرة بتاريخ  -
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 : امللخص

مGاmة املنتخب اoلي  Zدف هTه الدراسة إ� منا<شة إGFالية مد� ½ا� املشرع اجلزاcري يف تعزيز
مE خالل معاجلته لشروط وكيفياq اmتخا� أعضاV اnالس اoلية وإgراVاq سs العملية االmتخابية 
هTا مg Eهة و مg Eهة أخر� إÍاد آلياq للتوا}ن بني اHقوق وااللتزاماq مB النظام الت�Öدييب 

oالس اnا Vق> ذلك سيساه= يف أداÖÖÖذا حت[U له BÖÖÖلي للدور اخلا�oلية اليت ينتمي إليها املنتخب ا
  .املنوط aا 

  .املنتخب اoلي 2 املرتXF 2 االmتخا� 2 النظام الت�دييب  :تاحية فالكلمات امل
  

: Résumé  

Cette étude vise à débattre la problématique suivante : 

      A quel point le législateur algérien est arrivé a consolider la place de l’élu 

local a travers le traitement des conditions et modalités d’élections des membres 

des conseils locaux aussi des procédures du processus électoral d’une part 

d’autre part l’instauration de mécanisme d’équilibre entre les droits et 

obligations avec un régime disciplinaire adéquat . En cas de concrétisation , cela 

contribuera à améliorer la performance des conseils locaux dont fait partie l’élu 

local . 

      Mots clés : L’élu local – la candidature , l’élection – régime ou système 

disciplinaire . 

 

 

Abstract : 

      This study aims to discuss the success of the Algerian legislature in 

promoting the status of the locally elected members through dealing (with) and 

examining conditions and modalities of the members’ election of local councils 

and procedures of the electoral process on the one hand , and on the other hand , 

find mechanisms to ensure a balance between rights and obligations with the 

disciplinary system under its authority . if this succeeds it will contribute in 

enhancing the performance of local councils , which belongs to the locally 

elected member for the role assigned to it . 

      The Key words : the locally elected member , the nomination , the election , 

the disciplinary system  


