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قـانـون عـضـويقـانـون عـضـوي رقم  رقم 12 -  - 03 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اIوافق اIوافق 12 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012  يحدد كـيفيـات توسيعيحدد كـيفيـات توسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورq الســيـــمــا اIــواد 16 و29 و31
qو31 مكرر و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- وyــقــتــضى اتــفــاقــيــة الــقــضــاء عـلـى جــمـيـع أشــكـال
الــتـــمــيــيــز ضـــد اIــرأة لــســنــة q1979 الــتي انــضـــمّت إلــيــهــا
اجلزائـرq بتـحفظy qـقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 51-96
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1416 اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة

q1996

- وyـقــتــضى االتــفـاقــيــة بــشـأن احلــقــوق الــسـيــاســيـة
لــلـمــرأةq اIــعــتــمـدة في 20 ديـســمــبـر ســنـة q1952 اIـصـادق
عليهـا yقتضى اIرسوم الرئاسي رقم 04-126 اIؤرخ في

q2004 وافق 19 أبريل سنةI25 صفر عام 1425 ا

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 09 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

 qتعلق باألحزاب السياسيةIالعضوي ا

- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اIــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اIــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qعدلIا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدIوا

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 08 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدد الدوائر
االنــتـخــابـيــة وعـدد اIــقـاعــد اIــطـلــوب شـغــلـهــا في انـتــخـاب

qعدلIا qانIالبر

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

 qبالبلدية

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانIوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 31 مــكــرّر من
الـدسـتـورq يـحدد هـذا الـقـانـون الـعضـوي كـيـفـيـات تـوسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.

2 :  :  يــجب أالّ يــقل عـدد الــنــســاء في كل قــائــمـة اIـاداIـادّة ة 
تـــرشـــيـــحـــاتq حـــرّة أو مـــقـــدمـــة من حـــزب أو عـــدة أحـــزاب
ســيـاسـيـةq عـن الـنـسب احملــددة أدنـاهq بـحـسب عــدد اIـقـاعـد

اIتنافس عليها :

* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :

- 20 % عـنـدمـا يـكـون عدد اIـقـاعـد يـسـاوي أربـعة (4)
qمقاعد

- 30 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qخمسة (5) مقاعد

- 35 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qأربعة عشر (14) مقعدا

- 40 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
q(32) مقعدا Wوثالث Wاثن

- 50 % بـــالـــنـــســـبـــة Iـــقـــاعـــد اجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في
اخلارج.

* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :

- 30 % عــنــدمــا يــكــون عــدد اIــقــاعــد 35 و39 و43 و47
qمقعدا

- 35 % عندما يكون عدد اIقاعد 51  إلى 55 مقعدا.

* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :

- 30 % في اجملـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلــديـــة اIـــوجــودة
yـقـرات الدوائـر وبـالبـلـديات الـتي يـزيد عـدد سكـانـها عن

عشرين ألف (20.000) نسمة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تــوزع اIـقـــاعـد بــW الــقــوائـم بــحـسب عـدد
األصـــوات الـــتـي حتـــصل عــــلـــيــــهـــا  كل قــــائـــمـــةq وتــــخـــصص
الــنــسب احملــددة فـي اIـادة 2 أعالهq وجــوبــا لــلــمــتــرشــحــات

حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يـــــجب أن يـــــبـــــيّن الـــــتــــصـــــريح بـــــالــــتـــــرشح
اIــنـصــوص عــلــيه في الــقــانـون الــعــضــوي اIـتــعــلق بــنــظـام

االنتخاباتq جنس اIترشح.
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اIــاداIــادّة ة 5 :  : تـــرفض كل قـــائـــمـــة تــرشـــيـــحـــات مــخـــالـــفــة
ألحكام اIادة 2 من هذا القانون العضوي.

غيـر أنهq �نح أجل لـتطـابق قـوائم التـرشيـحات مع
أحـكــام اIـادة اIـذكــورة في الـفـقــرة أعالهq عـلى أالّ يــتـجـاوز

هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـســتـخــلف اIـتــرشح أو اIـنــتـخب yــتـرشح
أومــــــــنــــــــتــــــــخـب مـن نــــــــفس اجلــــــــنـسq فـي جــــــــمــــــــيـع حـــــــاالت
االســتـــخالف اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اIتعلق بنظام االنـتخابات والقانونW اIتعلقW بالبلدية

والوالية.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : �ــكـن األحــزاب الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيـد
مسـاعدة ماليـة خـاصة من الدولةq بحسب عدد مرشحاته
اIنـتخبات في اجملـالس الشعـبية الـبلديـة والوالئية و في

البرIان.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 8 : :  يـنشـر هـذا الـقـانون الـعـضـوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 -  - 457  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 3 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اIوافق  اIوافق 28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2011 يعدل ويتممq يعدل ويتمم

اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم 94-293 اIـــــؤرخ في  اIـــــؤرخ في 19
ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام 1415  اIـــوافق   اIـــوافق 25 ســبــــتــمـــبــر ســبــــتــمـــبــر
سـنــة سـنــة 1994 واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة

للمستشفيات وتنظيمها وعملها.للمستشفيات وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 qستشفياتIا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  وyــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 q تممIعدل واIا q تضمن القانون التجاريIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اIــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اIـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق yـجـلس

 qتممIعدل واIا qاحملاسبة

- وyـقــتـضـى الــقــانــون رقـم 04 - 20 اIــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اIــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واIتعـلق بالوقـاية من اخملـاطر الكـبرى وتـسييـر الكوارث

qستدامةIفي إطار التنمية ا

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيI2010 وا

- وyــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اIــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اIــعـدل

qتممIوا

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 293
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر
ســـنـــة 1994 واIـــتــــضــــمن إنــــشــــاء الـــصــــيــــدلــــيـــة اIــــركــــزيـــة

qللمستشفيات وتنظيمها وعملها

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اIـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اIـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واIتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والـتـطـويـر  والـدواوين الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـتـجـاري

qستقلةIؤسسات العمومية غير اIوا
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