جتري االنتخابات يف ظرف األشهر الثالثة ) (3اليت تسبق انقضاء العهدة اجلارية (.المادة  65الفقرة .)2
 )1استدعاء الهيئة الناخبة  :تستدعى اهليئة االنتخابية مبرسوم رئاسي يف غضون األشهر الثالثة ) (3اليت تسبق تاريخ االنتخابات ،أي يوم

السبت  26أوت ( .2017المادة .)25

 )2مراجعة القوائم االنتخابية:
المراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية :

فرتة املراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية تبدأ يوم األربعاء  30أوت وتنتهي يوم األربعاء  13سبتمبر  ( .2017المادة .)14
المراجعة السنوية للقوائم االنتخابية :

فرتة املراجعة السنوية للقوائم االنتخابية تبدأ يوم األحد  1أكتوبر وتنتهي يوم الثالثاء  31أكتوبر ( .2017المادة .)14
 المواعيد المخصصة للتظلمات والطعون القضائية:
أ /فترة التظلمات:

 ميكن كل مواطن أغفل تسجيلو يف قائمة انتخابية أن يقدم تظلمو إىل رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية (.المادة .)18

 لكل مواطن مسجل يف إحدى قوائم الدائرة االنتخابية تقدمي اعرتاض معلل لشطب شخص مسجل بغري حق أو لتسجيل شخص

مغفل يف نفس الدائرة(.المادة .)19

 يـجب تقدمي االعرتاضات على التسجيل أو الشطب خالل خمسة ) (5أيام املوالية لتعليق إعالن اختتام العملية( .المادة .)20
ب /دراسة التظلمات من طرف اللجنة اإلدارية االنتخابية:

 حتال اعرتاضات التسجيل أو الشطب على اللجنة اإلدارية االنتخابية ،اليت تبت فيها بقرار يف أجل أقصاه ثالثة ) (3أيام (.المادة 20
الفقرة.)3
 يـجب على رئيس اجمللس الشعيب البلدي أن يبلغ قرار اللجنة اإلدارية االنتخابية يف ظرف ثالثة ) (3أيام كاملة إىل األشخاص املعنيني،

بكل وسيلة قانونية (.المادة  20الفقرة.)4

ج /الطعون القضائية:
][1

 ميكن األطراف املعنية تسجيل الطعن يف ظرف مخسة ) (5أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ( .المادة .)21

 يف حالة عدم التبليغ ،ميكن تسجيل الطعن يف أجل مثانية ) (8أيام كاملة ابتداء من تاريخ االعرتاض ( .المادة  21الفقرة .)2

د /دراسة الطعون من طرف المحكمة المختصة إقليميا:
 يسجل ىذا الطعن مبجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام احملكمة املختصة إقليميا اليت تبت فيو حبكم يف أجل أقصاه
) (5أيام دون مصاريف اإلجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إىل األطراف املعنية قبل ثالثة ) (3أيام.

خمسة

 ويكون حكم احملكمة غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن ( .المادة  21الفقرة .)3

 )3بداية عملية سحب االستمارات وإيداع ملفات الترشح :تبدأ مبجرد نشر املرسوم الرئاسي املتضمن استدعاء اهليئة الناخبة وتنتهي قبل

ستين ( (60يوما كاملة من تاريخ االقرتاع .أي يوم األحد  24سبتمبر ( .2017المادة .)74

 مواعيد الطعون دراسة ملفات الترشيحات :
أ /دراسة ملفات المترشحين من طرف اإلدارة:

 على إدارة الوالية دراسة ملفات املرتشحني يف أجل أقصاه عشرة ( )10أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالرتشح( .المادة
.)78
 يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مرتشحني من الوايل معلال بقرار تعليال قانونيا و صراحة( .المادة .)78
 جيب أن يبلغ ىذا القرار حتت طائلة البطالن  .يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة )(3

أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار( .المادة .)78

ب /مواعيد دراسة الطعون وتبليغها من طرف المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا:

 تفصل احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف الطعن يف أجل خمسة ) (5أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن( .المادة .)78


 يكون حكم احملكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن( .المادة .)78

يبلغ احلكم تلقائيا و فور صدوره إىل األطراف املعنية و إىل الوايل قصد تنفيذه(.المادة .)78

 يف حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي مينح أجل آخر إليداع ترشيح جديد ،على أال يتجاوز ىذا األجل األربعين( )40يوما السابقة

لتاريخ االقرتاع ( .المادة .)75

 )4فترة تحرير الوكاالت:
تبدأ فرتة إعداد الوكاالت خالل الخمسة عشر ) (15يوما املوالية لتاريخ استدعاء ىيئة الناخبني وتنتهي ثالثة ) (3أيام قبل تاريخ

االقرتاع.أي تنتهي يوم األحد  19نوفمبر  ( . 2017المادة .)57
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 )5تعيين األعضاء و األعضاء االحتياطيين لمكاتب التصويت:
 تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني مبقر كل من الوالية واملقاطعة اإلدارية والدائرة والبلديات املعنية خمسة

أي كأخر أجل يوم االثنين  09أكتوبر  ( .2017المادة 30

عشر ) (15يوما على األكثر بعد قفل قائمة املرتشحني،

الفقرة .)2

 وتسلم إىل املمثلني املؤىلني قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات وللمرتشحني األحرار ،بطلب منهم يف نفس الوقت

مقابل وصل استالم ( ،المادة .)30

 تعلق يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع ( .المادة .)30

 ميكن أن تكون ىذه القائمة حمل تعديل يف حالة اعرتاض مقبول .وجيب أن يقدم ىذا االعرتاض كتابيا ويكون معلال قانونا خالل

األيام الخمسة ( )5املوالية لتاريخ التعليق والتسليم األويل للقائمة ( .المادة .)30

 يبلغ قرار الرفض إىل األطراف املعنية يف أجل ثالثة ( )3أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعرتاض ( .المادة .)30

 يكون ىذا القرار قابال للطعن أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف أجل ثالثة ( )3أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
( المادة .)30
 تفصل احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف الطعن يف أجل خمسة ( )5أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن .يكون القرار

غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن ( .المادة .)30

 يبلغ قرار احملكمة اإلدارية فور صدوره إىل األطراف املعنية و إىل الوايل قصد تنفيذه ( .المادة .)30
 )6الحملة االنتخابية:
تكون احلملة االنتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين ) (25يوما من تاريخ االقرتاع ،وتنتهي قبل ثالثة ) (3أيام من تاريخ االقرتاع  .أي

تبدأ يوم األحد  29أكتوبر  2017وتنتهي يوم األحد  19نوفمبر  ( .2017المادة .)173
 )7إيداع قوائم ممثلي المترشحين :خالل العشرين ) (20يوما الكاملة قبل تاريخ االقرتاع ( .المادة .)161
 )8عملية االنتخاب:
 -بالنسبة لمكاتب التصويت الثابتة :يوم الخميس  23نوفمبر .2017

 -بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة  :بداية من يوم االثنين  20نوفمبر  ، 2017أي اثنتين وسبعين (  )72ساعة على

األكثر قبل يوم االقتراع( .المادة .)33

 )9عملية الفرز:
-

يبدأ فرز األصوات فور اختتام االقرتاع و يتواصل دون انقطاع إىل غاية انتهائو متاما ( .المادة .)48
جيري الفرز علنا ويتم مبكتب التصويت إلزاما ( .المادة .)48

غري أنو بصفة استثنائية جيري الفرز بالنسبة ملكاتب التصويت املتنقلة ،يف مركز التصويت الذي تلحق بو ( ..المادة .)48
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)10

أشغال اللجنة االنتخابية الوالئية وإعالن النتائج:

يـجب أن تنتهي أشغال اللجنة االنتخابية الوالئية خالل ثماني وأربعين ) (48ساعة على األكثر ،ابتداء من ساعة اختتام االقرتاع .أي
يوم السبت  25نوفمبر  (.2017المادة .)158

وتعلن اللجنة االنتخابية الوالئية النتائج  ( .المادة .)158
 )11الحق في االعتراض على صحة عمليات التصويت:

 لكل ناخب احلق يف االعرتاض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجو يف املكتب الذي صوت بو (المادة .)170

 يدون ىذا االحتجاج يف حمضر مكتب التصويت الذي عرب فيو الناخب عن صوتو ويرسل مع احملضر إىل اللجنة االنتخابية الوالئية.
(المادة .)170
 تبت اللجنة االنتخابية الوالئية يف االحتجاجات املقدمة هلا وتصدر قراراتـها يف أجل أقصاه خمسة (  )5أيام ابتداء من تاريخ

إخطارىا االحتجاج و تبلغ قراراهتا فورا( .المادة .)170

 تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن يف أجل ثالثة ( )3أيام ابتداء من تاريخ تبليغها ،أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا اليت تبت
فيها يف أجل أقصاه خمسة ( )5أيام.

 احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن( .المادة .)170

المرجع :القانون العضوي رقم  10-16مؤرخ في  22ذي القعدة عام  1437الموافق  25غشت سنة  ،2016المتعلق بنظام
االنتخابات.
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