الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية
مديرية العمليات االنتخابية والمنتخبين

 -1تنظيم مكتب التصويت:
يتشكل مكتب التصويت من مخسة ( )5أعضاء أساسيني و عضوين ( )2إضافيني:
األعضاء األساسيون:
 رئيس واحد (،)1
 نائب رئيس واحد (، )1
 كاتب واحد (،)1
 مساعدان اثنان (.)2
يع نني األعضاء األساسيني و اإلضافيون ملكاتب التصويت و يسخرون بقرار من الوايل  ،من ضمن
الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية ،وفق الشروط احملددة يف املادة  03من القانون العضوي رقم 13-11
املؤرخ يف  25غشت سنة  2311و املتعلق بنظام االنتخابات.
تعلنق قائمة أعضاء مكتب التصويت يوم االقرتاع يف مكتب التصويت و تودع لدى رئيس مركز
التصويت.
إذا تغيب يوم االقرتاع  ،عضو أو أعضاء يف مكتب التصويت  ،فإنه يتعني على الوايل اختاذ كافة الرتتيبات
لتعويضهم باألولوية من بني األعضاء األساسيني احلاضرين ومن بني األعضاء اإلضافيني حسب ترتيب
القائمة .
 -2كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت:

يؤدي أعضاء مكاتب التصويت و األعضاء اإلضافيون اليمني اآليت نصها ":أقسم باهلل العلي العظيم أن
أقوم بمهامي بكل إخالص و حياد و أتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية".
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يعّب عن اليمني كتابياً يف استمارة خاصة تعدها اإلدارة وفق النموذج املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 21-11
ن

املؤرخ يف  11يناير سنة  2311و الذي حيدد كيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت.

تبني االستمارة نص اليمني و أن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت و امسه و تاريخ و مكان
و جيب أن ن
امليالد و اسم األب و لقب األم و امسها و رقم التسجيل يف القائمة االنتخابية مع ذكر البلدية.

تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في االعتراضات و الطعون القضائية .

يحدد الوالي و رئيس المجلس القضائي المختص إقليمياً آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية.

تودع استمارة أداء اليمني اليت ميضيها أعضاء مكتب التصويت و األعضاء اإلضافيون ،قانوناً ،لدى أمانة
الضبط يف احملكمة املختصة إقليمياً .
توضع تحت تصرف أعضاء مكتب التصويت الوسائل المادية اآلتية :







صندوق شفاف لالقرتاع ،يتضمن رقما تعريفيا وجمهز بقفلني ( )2خمتلفني،
عازل واحد أو أكثر،

ختم ( )1ندي حيمل عبارة "انتخب"،

ختم ( )1ندي حيمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
طاوالت بعدد كاف،
سلة مهمالت داخل كل عازل،
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علبة حّب لوضع بصمة الناخب ،
مادة تشميع قفلي صندوق االقرتاع،

لوازم املكتب (سيناالت ،أقالم ،ختم مدادي ،مؤرخ ،مسطررة ،خطتم نطدي حيمطل « عباار نساخة

مطابقة لألصل » ،مادة التلصيق أو حاشيات التلصيق)،




مصابيح غازية و إن تعذر ذلك علبة مشوع،
ورق كاربون بكمية كافية الستنساخ حمضر الفرز،
أكي اس ،اخليط ،والشارات الالصقة و األختام الندية اليت تبني نوع االقرتاع و تارخيه.

توضع كذلك تحت تصرف أعضاء مكتب التصويت الوثائق اآلتية:










أوراق التصويت لكل قائمة مرتشحني بعدد يساوي عدد الناخبني املسجلني يف قائمة التوقيع،
أظرفة التصويت ،بعدد يساوي عدد الناخبني املسجلني يف قائمة التوقيع،
أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
مربوعات حماضر الفرز بعدد كاف،
قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا ،اليت تتضمن القائمة االمسية للناخبني املسجلني يف مكتب
التصويت.
أظرفة خمصصة جلمع أوراق التصويت امللغاة و أوراق التصويت حمل نزاع و الوكاالت ،
نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت ،
نسخة من قائمة ممثلي قوائم املرتشحني.

ترتب داخل كل مكتب تصويت أوراق التصويت لكل قائمة مترشحين حسب الترتيب الذي أعدته
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات عن طريق القرعة.
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 مهام رئيس مكتب التصويت:
 يتمت ططع رئ ططيس مكت ططب التص ططويت بس ططلرة األم ططن داخ ططل مكت ططب التص ططويت،وميكنه هب ططذل الص ططفة ط ططرد أي
شخص خيل بالسري العادي لعمليات التصويت
 يف حالططة الرططرد احملتمططل لشططخص خيططل بالسططري العططادي لعمليططات التصططويت حيططرر رئططيس مكتططب التصططويت
حمضرا بذلك يلحق مبحضر الفرز.
 مهام نائب رئيس مكتب التصويت:
يساعد نائب الرئيس ،رئيس مكتب التصويت يف كل عمليات التصويت ،ويكلف على اخلصوص بدمغ

براقططات النططاخبني بوضططع اخلططتم النططدي "انتخااب" أو " انتخااب بالوكالااة" ،ويسططهر علططى وضططع الناخططب
بصمة وغرس سبابته اليسرى عنطدما يصطوت لنفسطه  ،وسطبابته اليمطم عنطدما يصطوت بالوكالطة ،يف احلطّب
الفوسفوري لإلشهاد على تصويته.
 مهام كاتب مكتب التصويت:





التحقق من هوية الناخب،
التعرف على اسم الناخب يف قائمة التوقيعات،
تسليم أوراق التصويت والظرف للناخب،
حساب عدد املصوتني ،حىت ميكن تبليغه يف أي وقت إىل رئيس مركز التصويت.

 مهام مساعدي رئيس مكتب التصويت:
 يكلططف ال طرئيس املسططاعد األول مبراقبططة مططدخل مكتططب التصططويت ويسططهر علططى تفططادي أي عمططع
داخل املكتب.
 ويكلف املساعد الثاين مبساعدة نائب الرئيس يف مهامه .
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ميكطن رئطيس مكتطب التصططويت أن يقطوم بتوزيطع املهططام بطني أعضطاء مكتطب التصططويت حسطب خصوصطيات كططل
مكتب التصويت.
 جيب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نسب املشاركة وفق املواقيت احملددة مسبقا.


جيب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج االقرتاع إىل كل رئيس مركز التصويت.
سير عملية االقتراع
مع مراعاة األحكام القانونية و التنظيمية املتعلقة باملكاتب املتنقلة ،يدوم االقتراع يوما واحدا و

يفتتح على الساعة الثامنة ( )8صباحا ويختتم على الساعة السابعة ( )11مساء.
غري أنه ميكن الوايل ،عند االقتضاء ،برتخيص من الوزير املكلف بالداخلية ،أن يتخذ قرارات لتقدمي ساعة
افتتاح االقرتاع أو تأخري ساعة اختتامه يف بعض البلديات أو يف سائر أحناء دائرة انتخابية واحدة ،قصد
تسهيل ممارسة الناخبني حلقهم يف التصويت ،ويرلع اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات بذلك.
 ال ميكن أن يشرع يف عملية التصويت إال إذا حضر فعال عضوان ( )2على األقل من مكتب التصويت
من بينهما الرئيس ،وتوفر الوثائق االنتخابية والوسائل املادية.
 يفتح الرئيس الصندوق الشفاف لالقرتاع ويشهد احلاضرين يف مكتب التصويت أن الصندوق الشفاف
مقفل بقفلني( )2خمتلفني،مث يسلم مفتاح أحدمها إىل املساعد األكّب سنا و حيتفظ باملفاتيح األخرى،
بعدئذ يقوم بتشميع قفلي صندوق االقرتاع.
 على الناخب إثبات هويته عند دخوله مكتب التصويت.ويتحقق الكاتب من تسجيله يف قائمة
التوقيعات.
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 عند انتهاء هذل العملية ،يأخذ الناخب شخصيًا ظرفا وكل أوراق التصويت الالزمة ودون أن يغادر
القاعة ،يتجه إىل العازل قصد التعبري عن اختيارل.
 يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه يف الصندوق بعد أن يثبت هذا األخري للرئيس أنه ال حيمل إال ظرفا
واحدا.
 بعد إدخاله الظرف يف الصندوق ،يقدم الناخب براقته لدمغها خبتم ندي حيمل " عبار انتخب "
ويضع بصمة إصبعه قبالة امسه ولقبه ويغرس سبابته اليسرى يف احلّب الفسفوري لإلشهاد على
تصويته .كما يوضع تاريخ التصويت على براقة الناخب.
 ميكن الناخب املصاب بعاهة متنعه من إدخال ورقة التصويت داخل الظرف وإدخال هذا األخري يف
الصندوق أن يستعني بشخص خيتارل ليساعدل على ذلك.
 يف حالة التصويت بالوكالة ،يقوم الوكيل بالعملية نفسها و يبصم بالسبابة اليمم بعد غرسها يف احلّب
الفسفوري لإلشهاد على هذا التصويت.
 تدمغ الوكالة خبتم ندي وترتب مع الوثائق امللحقة مبحضر الفرز.

 تدمغ براقة الناخب املوكل خبتم ندي حيمل عبارة "انتخب بالوكالة".
 فارز األصوات :
عند اختتام االقرتاع ،توقع قائمة توقيعات من طرف مجيع أعضاء مكتب التصويت.ومباشرة بعد ذلك ،تبدأ
عملية الفرز و عري كاآليت:
 جيري الفرز دون انقراع و يدوم إىل غاية انتهائه كليا.
 يكون الفرز علنا وجيري داخل مكتب التصويت على يد فارزين يتم اختيارهم من بني الناخبني
املسجلني يف القائمة االنتخابية ،حبضور ممثلي املرتشحني.
 جيري الفرز حتت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
 يف حالة عدم توفر العدد الكايف من الفارزين ،ميكن مجيع أعضاء مكتب التصويت يشاركوا يف الفرز.
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يرتتب على الفرز إعداد حمضر حيرر يف ثالث ( )0نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.
 كيف يتم الافارز ؟

بعد إفراغ حمتوى الصندوق على الراوالت ،يتأكد رئيس مكتب التصويت بالتعاون مع األعضاء اآلخرين من
أن عدد املظاريف يساوي عدد املصوتني.
يف حالة عدم ترابق هذا العدد ،يقوم رئيس املكتب بعد جديد .إذا أثبت الفرق ،يشار إليه يف حمضر الفرز.
كيف يتم عد األصوات التي تحصل عليها كل مترشح ؟
يسحب أحد الفارزين أوراق التصويت من املظاريف و يقدمها لفارز آخر ليقرأها بصوت مرتفع.
يقوم فارزين اثنني ) ( 2بتسجيل عدد األصوات اليت حتصل عليها كل مرتشح على ورقة عد النقاط قبالة اسم
املرتشح.
ويسجل عدد األصوات كاألتي:

عمود واحد ( )1يساوي صوت واحد ()1
عالمة الضرب (  ) xتساوي صوتين (.)2

ال تعتبر األوراق الملغا أصواتا معبر أثناء الفرز ،و تعتبر أوراقا باطلة :
 .1الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
 .2عد أوراق في ظرف واحد،

 .3الظرف أو الورقة التي تحمل أية مالحظة أو األوراق المشوهة أو الممزقة،
 .4األوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،

 .5األوراق أو المظاريف غير النظامية.
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يسلم الفارزون بعد ذلك إىل رئيس مكتب التصويت ،أوراق عد النقاط موقعة من طرفهم وكذا أوراق
التصويت اليت شك يف صحتها أو نازع يف صحتها ناخبون.
يحدد رئيس مكتب التصويت:






عدد المصوتين،

عدد األصوات المعبر عنها،

عدد األوراق الملغا ،

عدد األوراق محل نزاع (في حالة وجودها)،

عدد األصوات التي تحصل عليها كل مترشح.

 محضر الفرز:
يرتتب عن الفرز إعداد حمضر ،حيرر في ثالثة( )33نسخ أصلية يوقعها أعضاء مكتب التصويت.
مبجرد حترير حمضر الفرز ،يصرح رئيس املكتب علنا بالنتيجة املسجلة ويتوىل تعليق احملضر داخل مكتب
التصويت.
يسلم بعد ذلك ،رئيس مكتب التصويت نسخة ( )31أصلية من حمضر الفرز و املالحق إىل رئيس اللجنة
االنتخابية البلدية ،مقابل وصل استالم.
ويسلم كذلك نسخة ( )31أصلية من حمضر الفرز إىل رئيس مركز التصويت لريسلها إىل الوايل.
يقصد بالمالحق المرفقة ما يلي:
 أوراق عد األصوات،
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 أوراق التصويت امللغاة أو اليت شك يف صحتها أو نازع يف صحتها ناخبون،
 الوكاالت،
 قائمة توقيع الناخبني موقعة من طرف أعضاء مكتب التصويت.
تسليم نسخة من حمضر الفرز مصادق على مرابقتها لألصل :
مبجرد حتريرل ،تسلم نسخة من حمضر فرز األصوات مصادق على مرابقتها لألصل من قبل رئيس
مكتب التصويت داخل مكتب التصويت ،إىل كل ممثل مؤهل قانونا للمرتشحني أو قوائم املرتشحني وتدمغ

هذل النسخة على مجيع صفحاهتا خبتم ندي حيمل عبارة " نسخة مصادق على مطابقتها لألصل"  ،مقابل
وصل استالم.
و تسلم كذلك نسخة من حمضر الفرز ،مصادق على مرابقتها لألصل من قبل رئيس مكتب
التصويت إىل ممثل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات مقابل وصل استالم.
ميكن ملمثل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات االطالع على مالحق حمضر الفرز .
و من باب الشفافية ،و يف حالة استنساخ حمضر الفرز عن طريق آلة االستنساخ ،جيب أن يتم بالتنقل
احلتمي و الشخصي لرئيس مكتب التصويت لدى رئيس مركز التصويت حامال للنسخة األصلية من حمضر
الفرز.
يكون رئيس مكتب التصويت مرفوقا يف تنقله مبمثلي املرتشحني املؤهلني قانونا.
 حفظ أوراق التصويت:

التدابير التي يجب اتخاذها :

صحتها اليت جيب أن ترفق مبحضر الفرز،
 .1باستثناء أوراق التصويت امللغاة و أوراق التصويت املتنازع يف ن
جيب على كل رئيس مكتب التصويت أن جيمع أوراق التصويت يف أكياس مشمعة و متينة.
 .2يقوم كل رئيس مكتب التصويت بربط هذل األكياس بواسرة خيط يضع من فوقه الصقة تشري إىل تعريف
مكتب التصويت.
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جيب أن تتضمن هذل الالصقة اسم الوالية و البلدية وتسمية مركز التصويت و رقم مكتب التصويت.
.3

مبجرد االنتهاء من هذا العمل ،فإنه جيب على كل رئيس مكتب تصويت ،وحبضور ممثلي املرتشحني
املؤهلني قانونا ،أن يتوجه إىل رئيس مركز التصويت ،يقوم هذا األخري بدمغ امللصقة بواسرة ختم ن ندي

.4

جيب أن يوضع إلزاميا كل كيس مشمع مبلصقة تعريفه يف الصندوق املناسب الذي جيب أن يكون هو
اآلخر مشمعا على مفصليه االثنني( )2وعلى معوجي القفلني( )2و حيمل نفس الالصقة اليت وضع
عليها الرقم التعريفي ملكتب التصويت املعين.
جيب على كل رئيس مركز تصويت أن حيرص على عميع و على مستوال ،كافة الصناديق املشمعة
حيوهلا بعد ذلك إىل مقر اللجنة
جملموع مكاتب التصويت التابعة إىل مركزل ،كما جيب عليه أن ن
خيزهنا يف حمالت الئقة
االنتخابية البلدية حيث يسلنمها إىل األمني العام للبلدية ،الذي جيب عليه أن ن
ومؤمنة.
ن

حيمل عبارة " االنتخابات المحلية ." 2312

.5

يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسند إليهم ،وفقا ألحكام القانون العضوي
المتعلق بنظام االنتخابات.
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تذكير باألحكام الجزائية

 تنص املادة ()238من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  «:تطبق حسب الحالة العقوبات
المنصوص عليها في المادتين  144و  148من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب
التصويت أو عد أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير

عمليات االنتخاب أو حال دونها ».

 تنص املادة ()213من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات« :يعاقب بالحبس من خمسة ()5
سنوات إلى عشر ( )13سنوات وبغرامة من  133.333دج إلى  533.333دج  ،كل إخالل

باالقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف

بحراسة األوراق التي يتم فرزها ».

 تنص املادة ( )223من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات« :يعاقب بالحبس من عشر ()13

أيام إلى شهرين ( )2وبغرامة من  43.333دج إلى  233.333دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كل شخص يرفض االمتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشار

انتخابية ».
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