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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 16-270  مــؤرخ في مــؤرخ في 27 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 29 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدد تشـكـيـلةr يـحـدد تشـكـيـلة

وســيـــر الــلـــجــنــة اخلـــاصــة اHــكـــلــفـــة بــاقــتـــراح أعــضــاءوســيـــر الــلـــجــنــة اخلـــاصــة اHــكـــلــفـــة بــاقــتـــراح أعــضــاء
الهيئة العلـيا اHستقلة Hراقبة االنتخـاباتr بعنوانالهيئة العلـيا اHستقلة Hراقبة االنتخـاباتr بعنوان
الـكـفــاءات اHـسـتـقــلـة من ضـمن اجملــتـمع اHـدنيr وكـذاالـكـفــاءات اHـسـتـقــلـة من ضـمن اجملــتـمع اHـدنيr وكـذا
كــيـفــيــات الـتــرشـيح لــعـضــويـة الــهـيــئـة الــعـلــيـا بــهـذهكــيـفــيــات الـتــرشـيح لــعـضــويـة الــهـيــئـة الــعـلــيـا بــهـذه

الصفة.الصفة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر وزيــــر الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات
rاحمللية

- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rراقبة االنتخاباتH ستقلةHوالـمـتـعـلـق بالهـيئة العليا ا

rادة 6 منهHال سيما ا

- وبــمـقــتـضـى الــمــرســوم الـرئـاسي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rالـمـعـدل

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 6 من الــقـانـون
الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHـــذكــور أعالهr يــحــدد هــذا
الــــمـــرســــوم تــشـــكــيـــلـــة وســيـــر الــلـــجــنـــة اخلـــاصــة اHـــكــلـــفــة
بــاقـــتـــراح أعـــضـــاء الـــهـــيــئـــة الـــعـــلـــيـــا اHـــســتـــقـــلـــة Hـــراقـــبـــة
االنـــتــخــــابــاتr بـــعــنــوان الـــكــفـــاءات اHــســتـــقــلـــةr من ضــمن
اجملتـمع اHدنيr وكذا كيـفيات الـترشيـح  لعـضوية الـهيئة

العليا بهذه الصفة.

اHـادةاHـادة 2 : : تــتـشــكـل الــلـجــنــة الـخــاصــة الـمــذكـورة
فــي اHـــــادة األولى أعـاله الـــــتـي يـــــرأســـــهــــــا رئـــــيـس اجملـــــلس
الــــوطـــني االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـيr من األعـــضـــاء اآلتي

ذكرهم :

rرئيس اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان -

rرئيس اجمللس الوطني للفنون واآلداب -

rرأةHرئيس اجمللس الوطني لألسرة وا -

rقائد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية -

- رئـيس الهيـئة الـوطنـية لـترقيـة الصـحة وتـطوير
rالبحث

- رئـيس اجلــمـعــيـة الــوطـنــيـة Hــسـانــدة الـطـفــولـة في
rؤسساتيHالعسر االجتماعي في الوسط ا

- شخصية (1) وطنية يعينها الوزير األول.

اHادةاHادة 3 : : جتتـمع الـلـجنـة اخلـاصة بـنـاء على اسـتـدعاء
من رئيسها.

اHـــادةاHـــادة 4 :  :  تــعــد الــلـــجــنــة اخلــاصــة نــظــامــهــا الــداخــلي
وتصادق عليه في أول اجتماع لها.

اHـــادةاHـــادة 5 :  : �ــكـن أن تــســـتــشـــيــر الـــلــجـــنــة اخلـــاصــة كل
شــــخـص لــــكــــفـــــاءاته أو خــــبـــــرته أو تــــســـــتــــعــــY بـــــهــــيــــئــــات
ومــــؤســـــســــات وطــــنــــيــــةr من شــــأنــــهـم أن يــــســــاعــــدوهــــا في

أشغالها.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : :  تــــقـــتــــرح الــــلـــجــــنـــة اخلــــاصــــة عـــلـى رئـــيس
اجلمـهوريـةr  قـصد الـتعـيـrY قائـمة أعـضـاء الهـيئـة الـعلـيا
rستقلةHبعنـوان الكفاءات ا rراقـبة االنتخاباتH ستقلةHا
Yاحملــــددة �ــــائــــتــــ rــــدنـيHمـن ضــــمن مــــكــــونـــــات اجملــــتــــمع ا

وخمسة (205) أعضاء.

يــجـب أن يـــســتـــوفـي األعــضـــاء الــمـــذكــورون فـي
الـــفـــقــــرة أعـالهr الـــشــــروط الـــمـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي
الــمـادة 7 مـن الــقــانـون الــعــضـوي رقـم 16-11 الــمـؤرخ
في 22  ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق 25 غـشت سـنة 2016

واHذكور أعاله.
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اHــادة اHــادة 7 : : تـــراعــي الـــلــــجـــنــــة الــــخـــاصــــة فـي إعـــداد
rـدنيHقـائـمـة الـكــفـاءات الـمـسـتـقـلـة مـن الـمـجـتـمـع ا
الــــتــــمـــثـــيـل اجلـــغـــرافـي جلـــمـــيـع الـــواليـــاتr وكــــذا اجلـــالـــيـــة
الــوطـــنـــيـــة الــمـــقـــيــمـــة فـي الـــخـــارجr طـــبــقـــا ألحـــكـــام
الـــمـــادة 8 مـن الــقــانــون الــعــضــوي رقم 16-11 اHــؤرخ في
22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 اHــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016

واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 8 :  : يـرفع رئــيس الـلــجـنــة اخلـاصــة  إلى رئـيس
اجلمهورية قـائمة األعضاء اHقترحY اHذكورة في اHادة 6

أعاله.

اHادةاHادة 9 : : حتدد كيفيـات ترشيح أعضاء الهيئة العليا
rستقلةHبعنـوان الكفاءات ا rراقـبة االنتخاباتH ستقلةHا
من ضـــمن اجملــتــمع اHـــدني واســتـــخالفــهم �ــوجـب الــنــظــام

الداخلي اHذكور في اHادة 4 أعاله.

اHادة اHادة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 29
أكتوبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 18 مـحرم عام  مـحرم عام 1438 ا اHوافق Hوافق 20

أكتوبر سنة أكتوبر سنة r r2016 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 70-20 الــمـؤرخ فـي 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةr اHعـدّل واHتـمّمr ال سيمـا اHادتان

r55 و56 منه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اHـتـممr ال سـيـمـا اHـواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- جــرو عـــيــسىr اHــولــود في 27 أكـــتــوبــر ســنــة 1969
r00657 يالد رقمHشـهـادة ا r(واليـة اجللـفـة) بـحد الـصـحـاري
وعقد الزواج رقم 141 احملرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1999

بحاسي بحبح (والية اجللفة)r وأوالده القصر : 

* مــــصـــطــــفـىr اHـــولــــود في 3 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2000
r01384 يالد رقمHشهادة ا r(والية اجللفة) بحاسي بحبح

* زيــادr اHــولــود في 2 يــنـــايــر ســـنــة 2004 بـــحــاسي
r00019 يالد رقمHشهادة ا r(والية اجللفة) بحبح

*  منـارr اHولودة في 22 يولـيو سنة 2007 بحاسي
r01204 يالد رقمHشهادة ا r(والية اجللفة) بحبح

* نــهـىr اHــولــودة بـــتــاريخ 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011
r01905 يالد رقمHشهادة ا r(والية اجللفة) بحاسي بحبح

ويدعون من اآلن فصـاعدا : بلهاني عـيسىr بلهاني
مصطفىr بلهاني زيادr بلهاني منارr بلهاني نهى.

- زوبع عــبــد اجملـــيــدr اHــولــود في 14 نــوفــمــبــر ســنــة
1963 بـــوهــــران (واليــــة وهـــــران)r شــــهـــــادة الــــــمـــــيــالد

رقم 06836 مكررr وعقد الزواج رقم 02452 احملرر بتاريخ
9 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1997 بــــوهــــران (واليـــة وهــــران)r وولـــداه

القاصران :
* حـسـام عـبـد احلـمـيـدr اHولـود في 25 أكـتـوبـر سـنة
r10811 يالد رقمHشهادة ا r(والية وهران) 1998 بوهران

* ريـانr اHولود في 21 أكتـوبر سنة 2003 بـوهران
r12300 يالد رقمHشهادة ا r(والية وهران)

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : مـــهـــني عـــبـــد اجملـــيــد
مهني حسام عبد احلميدr مهني ريان.

- رخـيـسـة رابـحr الـمـولـود خـالل سنة 1976 بأوالد
سي ســـلـــيـــمــان (واليـــة بـــاتـــنـــة)r بـــحــكـم صـــادر بــتـــاريخ 27
ديسـمبر سنة r1982 شـهادة اHيالد رقم r206 وعـقد الزواج
رقم 044 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 23 ســــــبـــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2003

بتاكسالنت (والية باتنة)r وأوالده القصر : 


