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1. تـعـد اHادة 3 واHـطـات 1 و 3 و 4 من اHـادة 37 غـيـر
مطابقة للدستور.

2. تــعــد اHـادة 4 مــطــابــقــة جــزئــيــا لــلــدســتــورu وتــعــاد
صياغتها كما يأتي : 

uمن الـدستور uادة 107 من الـدستورHادة  : "مع مراعـاة أحكام اHادة 4 : "مع مراعـاة أحكام اHادة اHا
يحدد مقر الهيئة العليا في اجلزائر العاصمة".يحدد مقر الهيئة العليا في اجلزائر العاصمة".

uادة 8 مطابقـة جزئيا لـلدستورHطة 2 من اH3. . تعـد ا
وتعاد صياغتها كما يأتي :

اHـــطــة اHـــطــة 2 من اHــادة  من اHــادة 8 : "أن ال يــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلــيه : "أن ال يــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلــيه
uبـحــكم نـهـائي الرتـكـاب جــنـايـة أو جـنـحـة ســالـبـة لـلـحـريـةuبـحــكم نـهـائي الرتـكـاب جــنـايـة أو جـنـحـة ســالـبـة لـلـحـريـة

ولم يرد اعتباره باستثناء اجلنح غير العمدية".ولم يرد اعتباره باستثناء اجلنح غير العمدية".
4. . تـــــعـــــد اHـــــطــــة 5 من الـــــفـــــقـــــرة األولى مـن اHــــادة 13

مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ اHثار أعاله.
5. . تسـتبدل عبارة "اHادة "اHادة 35 أدناه" أدناه" بعبارة "اHادة "اHادة 36
أدنــــــاه"أدنــــــاه" فـي اHــــــــطـــــــة األولـى مـن اHـــــــادة 34 مـن الـــــــقــــــــانـــــــون

العضويu موضوع اإلخطار.
ثـالثا : ثـالثا : تـعـتبـر األحكـام غـير اHـطـابقـة جزئـيـا أو كلـيا
لــــلـــدســــتـــور قــــابـــلــــة لـــلــــفـــصـل عن بــــاقي أحـــكــــام الـــقــــانـــون

العضويu موضوع اإلخطار.
رابـعا :رابـعا : تـعد باقي أحـكام القـانون العـضويu موضوع

اإلخطارu مطابقة للدستور.
خامسا :خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال وأول و 2 و 7 و 8  ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

 مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوريأعضاء اجمللس الدستوري
uحنيفة بن شعبان -
uعبد اجلليل بلعلى -
uإبراهيم بوتخيل -
uعبد النور قراوي -

uمحمد ضيف -
uفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

قــانــون عــضــوي رقم قــانــون عــضــوي رقم 16-11 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2016 يـتـعـلق بــالـهـيـئـةu يـتـعـلق بــالـهـيـئـة

العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهورية 
-  بناء عـلى الدستورu ال سيما اHواد 92 و136 و138
و141 و143 ( الـفقرة 2) و144 و174 و182 و186 و189 و191

uو193 و194 و204 و205 منه
-  و{ـقتـضى القـانون الـعضوي رقم 98 - 01 اHؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهu اHـعـدل

uتممHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 04- 11 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

uتضمن القانون األساسي للقضاءHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 04- 12 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتــــعــــلـق بـــتــــشــــكــــيل اجملــــلـس األعــــلى لــــلــــقــــضـــاء وعــــمــــله

uوصالحياته
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12- 04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باألحزاب السياسيةHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12- 05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
-  و{ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 16-10 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

uتعلق بنظام االنتخاباتHوا
-  و{ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون اإلجراءات اجلزائية
-  و{ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 66 - 156 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون العقوبات
-  و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 89- 28 اHــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةu اHـعـدل

uتممHوا
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90- 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

uباحملاسبة العمومية



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4250
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

-  و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98- 02 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

uباحملاكم اإلدارية
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06- 01 اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

uتممHعدل واHا uبالوقاية من الفساد ومكافحته
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11- 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 06 اHــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

uباجلمعيات
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالواليةHوا
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 14- 04 اHــؤرخ في 24
ربــــيـع األول عــــام 1435 اHـــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
uوبناء على رأي مجلس الدولة  -

uانHوبعد مصادقة البر  -
uوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري  -

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

 الفصل األول الفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة األولى  :ة األولى  : يـــهــدف هـــذا الــقــانـــون الــعـــضــوي إلى
حتديـد مـهـام الهـيـئة الـعـليـا اHـسـتقـلـة Hراقـبـة االنتـخـابات
وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهــا وسـيـرهـاu طـبــقـا لـلـمـادة 194 من

الدستورu وتدعى في صلب النص " الهيئة العليا". 
اHـاداHـادّة ة 2  :  : تـعـد الـهـيـئـة الـعـلـيــا هـيـئـة رقـابـيـة تـتـمـتع

باالستقاللية اHالية واالستقاللية في التسيير.
uادة 107 من الـدسـتورHـادّة ة 3 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا

يحدد مقر الهيئة العليا في اجلزائر العاصمة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة الهيئة العلياتشكيلة الهيئة العليا

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــتـــشــــكل الــــهـــيــــئـــة الــــعــــلـــيــــا من الــــرئـــيس
وأربــــعــــمــــائــــة وعــــشـــرة (410) أعــــضــــاءu يــــعــــيـــــنــــهم رئــــيس
اجلـمهـورية بـالتـساوي بY قـضاة يـقتـرحهم اجملـلس األعلى
لـــلــقـــضــاء وكـــفــاءات مـــســتـــقــلـــة يــتـم اخــتـــيــارهـــا من ضــمن

اجملتمع اHدني.
تنـشر تـشكيـلة الـهيـئة العـليـا في اجلريـدة الرسـمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

5 :  : تــرأس الــهــيــئـة الــعــلــيــا شــخــصــيــة وطــنــيـة اHـاداHـادّة  
يـــعـــيــنـــهـــا رئــيـس اجلــمـــهـــوريــةu بـــعـــد اســتـــشـــارة األحــزاب

السياسية.

6 : : يـتم اقـتـراح أعضـاء الـهيـئـة العـلـيا بـعـنوان اHاداHادّة  
الكـفاءات اHسـتقلة مـن ضمن اجملتـمع اHدنيu طبـقا ألحكام
اHــــادة 7 أدنــــاهu من طــــرف جلـــنــــة خـــاصــــة يـــرأســــهــــا رئـــيس

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
حتـدد تـشــكـيـلـة الــلـجـنـة اخلــاصـة وسـيـرهــا وكـيـفـيـات

الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  7 : : يـشـترط فـي عضـو الـهيـئـة العـلـياu بـعـنوان
الكفاءات اHستقلة من ضمن اجملتمع اHدني :

uأن يكون ناخبا -
- أن ال يـكـون مـحـكــومـا عـلـيه بـحـكم نـهـائي الرتـكـاب
جـــنـــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالـــبـــة لـــلـــحـــريــةu ولـم يـــرد اعـــتـــبــاره

uباستثناء اجلنح غير العمدية
 uأن ال يكون منتخبا -

uأن ال يكون منتميا حلزب سياسي -
- أن ال يكون شاغال وظيفة عليا في الدولة.

اHـاداHـادّة  8 : : يـراعى في تـشـكيل الـهـيـئـة الـعلـيـا بـعـنوان
الـكـفـاءات اHـسـتـقــلـة الـتـمـثـيل اجلــغـرافي جلـمـيع الـواليـات

واجلالية الوطنية في اخلارج.

اHـاداHـادّة  9 :  : �ـارس أعـضـاء الـهــيـئـة الـعـلــيـا صالحـيـاتـهم
في إطار هذا القانون العضوي بكل استقاللية.

تضمن الدولة حمـاية أعضاء الهيئة العليا في إطار
�ـــارســة مـــهــامـــهم من كـل تــهـــديــد أو أي شـــكل من أشـــكــال

الضغط. 

اHـاداHـادّة  10 :  : يـسـتفـيـد أعـضـاء الـلـجـنة الـدائـمـة لـلـهـيـئة
العليا من احلق في االنتداب ومن تعويضات.

يـسـتـفـيـد األعـضـاء اآلخـرون لـلـهيـئـة الـعـلـيـا من احلق
في االنـتداب ومـن تعـويـضـات {ـنـاسـبـة انـتـشـارهم أثـناء

الفترة اHتعلقة بالعمليات االنتخابية.
 حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة  11 :  : يحظـر على عـضو الهـيئـة العلـيا اHـشاركة
uفي كل الـنــشـاطـات الـتي تـنـظـمـهـا األحـزاب أو حـضـورهـا
بــاســتــثــنــاء احلــاالت الــتي يــزاول فــيــهــا مــهــامه الــرقــابــيـة

اHنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 
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الفصلالفصل الثالث الثالث
صالحيات الهيئة العلياصالحيات الهيئة العليا

القسم األولالقسم األول
قبل االقتراعقبل االقتراع

اHـــــاداHـــــادّة  12 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصالحيات اخملولة لهاu قبل االقتراع من :

- حــيـاد األعــوان اHــكـلــفــY بـالــعــمــلـيــات االنــتـخــابــيـة
وعـــدم اســـتـــعـــمـــال أمالك ووســـائـل الـــدولـــة لـــفـــائـــدة حــزب

uYسياسي أو مترشح أو قائمة مترشح
- مـــطـــابـــقــة اإلجـــراءات اHـــتـــعـــلـــقـــة {ـــراجـــعــة اإلدارة
لــلـقــوائم االنــتـخــابـيــة لـلــقـانــون الـعــضـوي اHــتـعــلق بـنــظـام

uاالنتخابات
- احــتــرام الـــتــرتــيــبـــات الــقــانــونــيـــة اخلــاصــة بــوضع
القـائمة االنتـخابيـة البلـدية حتت تصـرف �ثلي األحزاب
YـــتـــرشـــحــHـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابـــات واHالـــســـيـــاســـيـــة ا

uقانونا YؤهلHا uاألحرار
- مـــطـــابـــقــة الـــقـــوائم االنـــتـــخــابـــيـــة اHـــوضــوعـــة حتت
تــصـــرفـــهـــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي اHـــتـــعــلـق بـــنـــظــام

 uاالنتخابات
- مـــطـــابـــقـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات اخلـــاصـــة بـــإيـــداع مـــلـــفــات
الــــتـــرشح ألحــــكـــام الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اHـــتــــعـــلق بــــنـــظـــام

 uاالنتخابات
- توزيع الـهيـاكل اHعـيـنة من قـبل اإلدارة الحتـضان
جتـــمـــعـــات احلـــمــــلـــة االنـــتـــخــــابـــيـــة وكـــذا اHــــواقع واألمـــاكن
اخملـصـصــة إلشـهـار قـوائم اHــتـرشـحـuY طــبـقـا لـلــتـرتـيـبـات

uالتي حددتها
Yواإلضــافــيـ Yتــعــلــيق قــائـمــة األعــضــاء األســاسـيــ -
Hكـاتب التـصويت وتـسلـيمـها Hـمثـلي األحزاب الـسيـاسية
YؤهـلHا uاألحـرار YـترشـحHـشاركـة في االنتـخـابات واHا

uتعلقة بهاHوكذا متابعة الطعون احملتملة ا uقانونا
- احـــتـــرام األحـــكـــام الـــقــانـــونـــيـــة لـــتـــمـــكـــY األحــزاب
السياسية اHشاركة في االنتخابات واHترشحY األحرار
من تـعيـY �ـثلـيـهم اHؤهـلـY قانـونـا على مـسـتوى مـراكز

uومكاتب التصويت
- احـــتـــرام األحـــكـــام الـــقــانـــونـــيـــة لـــتـــمـــكـــY األحــزاب
السياسية اHشاركة في االنتخابات واHترشحY األحرار
من تعـيY �ثـليهم اHـؤهلY قـانونا الستـالم نسخ احملاضر

uعلى مستوى اللجان االنتخابية
- تـعـيـY أعـضـاء الـلـجـان االنـتـخـابـيـة الـبـلـديـة طـبـقا

uتعلق بنظام االنتخاباتHألحكام القانون العضوي ا

- الـــتــوزيع اHـــنـــصف لـــلــحـــيـــز الــزمـــني فـي وســائل
اإلعـالم الـــوطـــنــــيـــة الـــســــمـــعـــيــــة الـــبـــصــــريـــة اHـــرخـص لـــهـــا
Yب uـعمـول بـهمـاHـمارسـة طـبقـا لـلتـشريـع والتـنظـيم اHبا

.YترشحHأو قوائم ا YترشحHا
تـتـابع الـهـيــئـة الـعـلـيـا مـجـريــات احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة
uـــفــعــولHوتــســهـــر عــلى مـــطــابـــقــتــهـــا لــلــتـــشــريـع الــســاري ا
وتـرسل مالحـظـاتـهـا احملـتـمـلة إلـى كل حـزب سيـاسي وإلى
كل مـتــرشح تــصــدر عـنـه جتـاوزات أو مــخــالـفــاتu وتــقـرر
بـهــذا الـشـأن كل إجـراء تــراه مـفـيـدا وتــخـطـر بـهــا الـسـلـطـة

القضائية اخملتصةu عند االقتضاء.
القسم الثانيالقسم الثاني
خالل االقتراعخالل االقتراع

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصالحيات اخملولة لهاu خالل االقتراع من :

- أنه � اتــــخــــاذ كل الــــتــــدابــــيــــر لــــلــــســــمـــاح Hــــمــــثــــلي
اHـتـرشــحـY اHـؤهـلـY قـانـونـا {ـمـارسـة حـقـهم في حـضـور
عـــمــــلـــيـــات الــــتـــصــــويت عـــلـى مـــســـتــــوى مـــراكـــز ومــــكـــاتب
uفي جميع مراحلها uتنقلةHكاتب اHالتصويت {ا فيها ا

Yواإلضــافــيـ Yتــعــلــيق قــائـمــة األعــضــاء األســاسـيــ -
uعني يوم االقتراعHكتب التصويت اH

- احــتــرام تــرتــيب أوراق الــتــصـويـت اHــعــتـمــد عــلى
uمستوى مكاتب التصويت

- توفـر العـدد الكـافي من أوراق التـصويت والـعتاد
والـوثــائق االنــتــخـابــيــة الــضـروريــةu ال ســيـمــا الــصــنـاديق

uالشفافة والعوازل
- تـطـابق عمـلـية الـتـصويت مع األحـكـام التـشـريعـية

uاجلاري بها العمل
- احــتــرام اHــواقــيت الــقــانــونــيــة الفــتــتــاح واخــتــتـام

التصويت.
القسم الثالثالقسم الثالث
بعد االقتراعبعد االقتراع

اHـــــاداHـــــادّة ة 14 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصالحيات اخملولة لهاu بعد االقتراع من :

- احـــتـــرام إجـــراءات الـــفـــرز واإلحـــصـــاء والـــتـــركـــيــز
 uعبّر عنهاHوحفظ أوراق التصويت ا

YــمـــثــلــHا Yاحــتـــرام األحــكـــام الــقــانـــونــيـــة لــتـــمــكـــ -
اHـــؤهـــلـــY قــــانـــونـــا لألحـــزاب الـــســـيــــاســـيـــة اHـــشـــاركـــة في
االنــــــتـــــخــــــابــــــات واHـــــتــــــرشـــــحــــــY األحــــــرار من تــــــســـــجــــــيل

uاحتجاجاتهم في محاضر الفرز
- تــــســـلـــيم نـــسـخ مـــصـــادق عـــلـى مـــطـــابـــقـــتــــهـــا لألصل
خملــتــلف احملـــاضــر لــلــمــمـــثــلــY اHــؤهــلـــY قــانــونــا لألحــزاب
YـــتـــرشـــحــHـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابـــات واHالـــســـيـــاســـيـــة ا

األحرار.
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القسم الرابعالقسم الرابع
الصالحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابةالصالحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة

اHـاداHـادّة  15 :  : تـتـدخل الـهـيـئـة الـعـلـيـاu في حـالـة مـخـالـفة
uــتــعـلـق بـنــظــام االنــتــخــابـاتHأحــكــام الــقـانــون الــعــضــوي ا
تلقائيا أو بـناء على العرائض واالحتجاجات التي تخطر

بهاu بعد التأكد منها.

اHاداHادّة  16 :  : تؤهل الهيـئة العلياu ضمن احترام اآلجال
الـــقــانـــونـــيــةu الســـتالم كـل عــريـــضـــة تــتـــقـــدم بــهـــا األحــزاب
الـسـيــاسـيـة اHـشـاركــة في االنـتـخـابــات أو اHـتـرشـحـون أو
كل نــاخبu حــسب احلــالـة. وبــهــذا الــشــأنu تــؤهل ألن تــقـوم
الهـيئة الـعليـاu في ظل احترام الـقانونu بـاتخاذ كل إجراء

للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات اHعنية بشأنها.

اHاداHادّة  17 :  : تخطر الهيئة العليا من قبل كل األطراف
اHشاركة في االنتخابات كتابيا.

اHــــاداHــــادّة 18 :  : تــــطـــــلب الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيـــــا كل الــــوثــــائق
واHــعـلـومـات مـن اHـؤسـسـات اHـعــنـيـة بـتــنـظـيم الــعـمـلـيـات

االنتخابية وسيرهاu قصد إعداد تقييم عام بشأنها.

اHـاداHـادّة  19 : : تــؤهل الـهــيـئــة الـعــلـيــا إلشـعــار الـســلـطـات
اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر الـعــمـلـيـات االنـتـخـابـيـة بـكل مالحـظـة أو
تــقــصــيــر أو نــقص تــتم مــعــايــنــته فـي تــنــظــيم الــعــمــلــيـات

االنتخابية وإجرائها.
يـــتـــعــــY عـــلـى الـــســــلـــطــــات الـــتي يــــتم إخــــطـــارهـــا أن
تـــتــصـــرف بــســـرعــة وفي أقـــرب اآلجــالu لــتـــصــحـــيح اخلــلل
اHـبــلّغ عـنهu وأن تــعـلم الــهـيـئــة الـعـلــيـا كــتـابـيــا بـالـتــدابـيـر

واHساعي التي شرع فيها. 

اHــاداHــادّة  20 : : تــؤهل الــهـــيــئــة الـــعــلــيـــا إلشــعــار األحــزاب
الـسيـاسـيـة اHشـاركـة في االنـتخـابـات واHـترشـحـuY وكذا
�ـثـلــيـهم اHــؤهـلـY قــانـونـاu بــكل مالحـظــة أو جتـاوز صـادر
عنهم تعاينه خالل مختلف مراحل العمليات االنتخابية.
يتعY عـلى األطراف التي � إشعارهـا أن يتصرفوا
بــسـرعــة وفي أقــرب اآلجــالu لــتـصــحــيح اخلــلل اHــبـلّـغ عـنه
وأن تعلم الـهيئة الـعليـا كتابـيا بالـتدابيـر واHساعي التي

شرع فيها.

اHـاداHـادّة  21 : : تـفــصل الـهــيــئـة الــعـلــيـا فـي اHـســائل الـتي
تــدخل في مــجــال اخـتــصــاصــهـاu بــقــرارات غــيـر قــابــلـة ألي

طعنu وتبلّغها بكل وسيلة مناسبة.
و�ـكـن الـهــيــئــة الــعــلـيــا أن تــطــلبu عــنــد احلـاجــةu من
الـنـائب الـعـام اخملـتص إقـلـيمـيـا تـسـخـيـر القـوة الـعـمـومـية

لتنفيذ قراراتها.

اHــاداHــادّة  22 : : تـــؤهل الـــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا إلخـــطـــار ســـلـــطــة
الضبط الـسمعي الـبصريu عن كـل مخالـفة تتم مـعاينـتها
فـي مــجـــال الــســمـــعي الـــبــصــريu قـــصــد اتـــخــاذ اإلجــراءات

اHناسبة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.  

اHـاداHـادّة  23 :  : عـنـدمـا تــرى الـهـيـئـة الـعـلـيـا أن واقـعـة من
الــوقـــائع الــتي عـــايــنــتــهــا أو أخـــطــرت بــهــا حتـــتــمل وصــفــا

جزائياu تبلّغ فورا النائب العام اخملتص إقليميا بذلك.

اHاداHادّة  24 : : تستـفيـد الهـيئة الـعلـياu في إطـار �ارسة
صالحـــيـــاتـــهـــاu مـن اســـتـــعـــمـــال  وســـائـل اإلعالم الـــوطـــنـــيـــة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخص لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا
لـلـتـشــريع والـتـنــظـيم اHـعـمــول بـهـمـاu الــتي يـتـعــY عـلـيـهـا

تقد¤ الدعم لها.
تـخـطــر وسـائل اإلعالم لـهـذا الـغـرض من قـبل رئـيس

الهيئة العليا.
الفصل الرابعالفصل الرابع

تنظيم الهيئة العليا وسيرهاتنظيم الهيئة العليا وسيرها

اHاداHادّة 25 :  : تضم الهيئة العليا األجهزة اآلتية :
uالرئيس -
uاجمللس -

- اللجنة الدائمة.
تـنشـر الهـيـئة الـعـليـا أعضـاءهـا {نـاسـبة كل اقـتراع

في شكل مداومات.

اHــاداHــادّة  26 :  : تـــعــد الـــهــيـــئــة الـــعــلـــيــا نـــظــامـــهــا الـــداخــلي
وتصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها.

يـنـشـر الـنـظـام الـداخـلي لـلـهـيـئـة الـعـلـيـا في اجلـريـدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

القسم األولالقسم األول
الرئيسالرئيس

27 :  : يـــرأس رئــــيس الـــهــــيـــئـــة الــــعـــلـــيــــا اجملـــلس اHــاداHــادّة  
واللجـنة الدائـمة وينسق أعـمالهمـاu ويتولى بهـذه الصفة

على اخلصوصu ما يأتي :
- تــمــثــيل الــهــيــئــة الــعـلــيــا أمــام مــخــتــلف الــهــيــئـات

uوالسلطات العمومية. وهو الناطق الرسمي لها
- تـــعـــيــY نـــائـــبي رئـــيس من بـــY أعـــضـــاء الــلـــجـــنــة

uستقلةHالقضاة والكفاءات ا Yبالتساوي ب uالدائمة
- تعـيY أعـضاء مـداومات الـهيـئة الـعلـيا بـالتـساوي

بY القضاة والكفاءات اHستقلةu ومنسقيها من بينهم.
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يساعـد الرئـيس في أداء مهـامهu نائـباهu ويـستـخلفه
في حالة غيابهu أحدهما يعY من قبله.

وفي حـالـة حـدوث مــانع لهu تـخـتـار الـلـجـنـة الـدائـمـة
أحد نائبي الرئيس الستخالفه مؤقتا.

اHــاداHــادّة  28 :  : يــوقّع الـــرئــيس قــرارات الــهــيـــئــة الــعــلــيــا
ويــبـــلّــغــهــا ويـــتــابع تــنـــفــيــذهــاu ويـــخــطــر اجلــهـــات اHــعــنــيــة

بشأنها.
تــــســــجل وحتــــفظ قــــرارات الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا وفــــقـــا

للتشريع الساري اHفعول.

اHـاداHـادّة  29 : : تـوضع حتت سـلـطـة رئـيس الـهيـئـة الـعـلـيا
أمـانة إداريـة دائـمة تـسـاعـد أجهـزة الـهيـئـة العـلـيا في أداء

مهامها.
يـحـدد تـنظـيم األمـانـة اإلداريـة الدائـمـة وسـيـرها عن

طريق التنظيم. 

القسم الثانيالقسم الثاني
مجلس الهيئة العليامجلس الهيئة العليا

اHاداHادّة  30 :  : يـتشكل مجـلس الهيئـة العليـا من مجموع
أعــضـائــهــا الـذين يـــتم تــعـيــيـنــهم لــعـهــدة مــدتـهــا خـمس (5)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
في حـــالــة تـــزامن نـــهــايــة عـــهــدة الـــهــيـــئــة الـــعــلـــيــا مع
اسـتـدعـاء الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـةu تـمـدد عـهـدتـهـا تـلـقائـيـا إلى

غاية اإلعالن عن نتائج االقتراع.

اHاداHادّة  31 :  : في حالة وفـاة أو استقـالة أو حدوث مانع
شــرعي يــحــول دون مــواصــلــة الــعــضــو Hــهـامـهu يــسـتــخــلف
وفـــقــــا لـــلــــشـــروط اHــــنـــصـــوص عــــلـــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقـــانـــون

العضويu ال سيما أحكام اHادة 4 أعاله.  

اHـاداHـادّة  32 :  : يــجـتـمـع مـجـلس الــهـيــئـة الـعــلـيـا في دورة
عـــاديـــة {ـــنـــاســــبـــة كل اقـــتــــراعu بـــنـــاء عـــلـى اســـتـــدعـــاء من

رئيسه.
كـما �ـكن أن يـجتـمع في دورة غـير عـاديـة بنـاء على
uأو بـطـلب من ثـلثي (3/2) أعـضائه uاستـدعـاء من رئـيسه

كلما دعت الضرورة لذلك.

اHاداHادّة 33 :  : يكلف مجلس الهيئة العليا {ا يأتي :
- انتـخاب أعـضاء الـلـجنـة الدائـمة بـالتـساويu وفـقا

uادة 35 أدناهHألحكام ا
uصادقة على النظام الداخلي للهيئة العلياHا -

- اHـصـادقـة عـلى بـرنـامـج الـعـمل الـذي تـعـده الـلـجـنـة
uالدائمة

- اHـصادقة على التـقرير النهـائي لتقييم الـعمليات
uالذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة uاالنتخابية

- مــــنــــاقـــشــــة اHــــســــائـل ذات الــــصــــلــــة بــــالــــعــــمــــلــــيـــات
االنتخابية التي يعرضها عليه الرئيس. 

اHــاداHــادّة  34 :  : يــرفع رئـــيس الـــهــيــئـــة الــعـــلــيـــا الــتـــقــريــر
الـــنــهـــائي لـــتــقـــيــيـم الــعـــمــلـــيـــات االنــتـــخــابـــيــة إلـى رئــيس

اجلمهورية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة

اHـاداHـادّة  35 : : تـتــكـون الــلـجـنــة الـدائـمــةu بـالــتـسـاوي من
عشرة (10) أعضاءu موزعY كاآلتي :

uخمسة (5) قضاة  -
-  خــمس (5) كـــفــاءات مـــســتـــقــلــة مـن ضــمن اجملـــتــمع

اHدني.
يـنـتـخب أعـضـاء الـلـجـنـة الـدائـمـة من قـبل نـظـرائـهم
ضمن مـجـلس الـهـيئـة الـعـليـا حـسب الـكيـفـيـات احملددة في

النظام الداخلي للهيئة العليا.

اHـاداHـادّة  36 :  : تـكــلـف الــلــجـنــة الـدائـمـة لـلـهـيـئـة الـعـلـيا
{ا يأتي :

- إعـداد بـرنــامج الـتـوزيع اHـنـصـف لـلـحـيـز الـزمـني
في اسـتعمال وسائـل اإلعالم الوطنية الـسمعيـة البصرية
اHرخص لها باHمـارسة طبقا للتشـريع والتنظيم اHعمول
بـــــهــــمـــــاu لــــصـــــالح األحـــــزاب الــــســـــيــــاســـــيـــــة اHــــشـــــاركــــة في

uوتسهر على تنفيذه uاألحرار YترشحHاالنتخابات وا
- تنـسـيق أعمـال اHداومـات ومـتابـعتـهـا حتت سلـطة

رئيس الهيئة العليا.
تــتـخـذ الـلـجـنـة الـدائـمــة كل تـدبـيـر يـنـدرج في إطـار
�ـارســة مـهـام الــهـيـئــة الـعـلــيـاu وفـقــا ألحـكـام هــذا الـقـانـون

العضوي.

اHــاداHــادّة  37 :  : تـــتـــداول الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة في اHـــســـائل
اHــرتــبــطــة {ــجــال اخــتــصــاصــهــاu طــبــقــا لــلــنــظــام الــداخــلي

للهيئة العليا.

اHـاداHـادّة  38 :  : تـنــفــذ مــداوالت الـلــجــنـة الــدائــمــة {ـوجب
قرارات رئيس الهيئة العليا.

39 :  : تــعــد الــلــجـنــة الــدائــمــة تــقــاريــر مــرحــلــيـة اHـاداHـادّة  
وتـقريـرا نـهائـيا لـتـقيـيم الـعمـليـات االنـتخـابيـةu {ـناسـبة

كل اقتراع.
تـــقــــدّم الـــتـــقـــاريــــر اHـــذكـــورة في الـــفــــقـــرة أعالهu إلى

مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها.   
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القسم الرابع القسم الرابع 
اHداوماتاHداومات

اHــاداHــادّة  40 :  : تـــنــشـــر الـــهــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا أعــضـــاءهـــا عــلى
مستوى الـوالياتu وحسب احلالة في اخلارجu {ناسبة كل

اقتراعu في شكل مداومات.

uـداومـة من ثـمـانـيـة (8) أعـضـاءHـادّة  41 :  : تـتـشـكل اHـاداHا
بــالـتـسـاوي بــY الـقـضــاة والـكـفـاءات اHــسـتـقــلـةu من ضـمن

اجملتمع اHدني.

غيـر أنهu �كن اللـجنـة الدائمـة أن تعدّل عـدد أعضاء
اHداومـة حسب حـجم الدائـرة االنتخـابيـةu في ظل احترام
الــتــســاوي بــY الــقــضـــاة والــكــفــاءات اHــســتــقــلــة من ضــمن

اجملتمع اHدني.

42 :  : يـــرأس اHـــداومـــة مـــنـــسق يـــعـــيـــنه رئـــيس اHــاداHــادّة  
الهيئة العلياu ويكلف بتنسيق نشاطاتها.

اHــاداHــادّة  43 :  : تـــتـــولى اHـــداومــات مـــراقـــبــة الـــعـــمــلـــيــات
uنـاسـبة كل اقـتراع} uفي مـجـال اختـصـاصهـا uاالنـتـخابـية
مــنـــذ انــتــشـــارهــا إلى غـــايــة اإلعالن عن الـــنــتــائـج اHــؤقــتــة

لالنتخابات.

وتـكـلـف بـهـذه الـصــفـةu بـالــقـيـام بــكل الـتـحــقـيـقـات
الـضـروريـةu في إطـار مـهـامـهاu و�ـكـنـهـا طـلب أي مـعـلـومة

أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.  

اHـاداHـادّة  44 : : �ـكن الــهـيــئـة الــعـلــيـاu عــنـد االقــتـضـاءu أن
تدعم اHداومات بضبـاط عموميY للـمشاركة في مراقبة
االنـــــتــــخــــابـــــاتu يــــعــــمـــــلــــون حتت إشـــــراف مــــنــــســـــقي هــــذه

اHداومات.

ال يتمـتع الضبـاط العـموميـون بصـفة العـضوية في
الهيئة العليا.

Yحتدد شروط وكيفـيات اختيار الضـباط العمومي
عن طريق التنظيم.

45 :  :  تـــبـت اHـــداومـــة في اHـــســــائل اHـــطـــروحـــة اHــاداHــادّة  
عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها {وجب مداولة

بحضور أغلبية أعضائها.

تــــتـــخـــذ قــــرارات اHـــداومـــة بــــاألغـــلـــبــــيـــة اHـــطــــلـــقـــة
ألعـضـائهـا احلـاضرين. وفي حـالـة تسـاوي األصـواتu يرجح

صوت الرئيس.

�كن اHداومة الـتداول يوم االقتراعu بعدد أعضاء
ال يقل عن اثنu(2) Y مع مراعاة التساوي. 

اHـاداHـادّة  46 :  : يــنـفــذ اHــنــسق مــداوالت اHــداومــة {ـوجب
قـرارات يــوقـعـهـا ويـبـلّـغــهـا لألطـراف اHـعـنــيـة بـكل وسـيـلـة

قانونية مناسبة.

تــرسـل نــســخـــة من قــرارات اHــداومـــة إلى رئــيس
الهيئة العليا فور التوقيع عليها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة  47 : : تخصص لـلهيـئة العـليا مـيزانيـة لتسـيير
شـؤونهـاu كـمـا تـخـصص لـها اعـتـمـادات Hـراقـبة الـعـمـلـيات

االنتخابية عند كل اقتراع.

حتـدد مـدونـة الـنـفـقات وكـيـفـيـات وشـروط تـنـفـيـذها
عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  48 :  : تـمـسك الـهـيـئـة الـعـلـيـا مـحـاسـبتـهـا حـسب
قـواعــد احملــاسـبــة الـعــمـومــيــةu ويـســنـد تــداول األمـوال إلى

عون محاسب يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHــــاداHــــادّة  49 :  : رئـــــيس الــــهـــــيــــئــــة هــــو اآلمـــــر بــــالــــصــــرف
الـــرئــيــسي لـــلــهــيــئـــة الــعــلــيـــاu ويــتــولى تـــنــفــيــذ مـــيــزانــيــة
uراقـبـة االنتـخـاباتH تـسيـيـرها وكـذا االعـتـمادات اخلـاصـة
و�ــكــنـه تــفــويض اإلمــضـــاء لــكل مــوظـف مــؤهل في حــدود

الصالحيات اخملولة له قانونا.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

50 :  : يـــعـــاقـب كل من يــــقـــوم بــــعـــرقـــلــــة أعـــضـــاء اHــاداHــادّة  
الــهـــيــئــة الـــعــلـــيــاu خالل �ـــارســة اHـــهــام اHـــوكــلــة إلـــيــهم أو
{ناسـبتهـاu {وجب أحـكام هذا الـقانـون العضـوي باحلبس
مـن ســتـة (6) أشـهــر إلـى سـنــتـيـن (2) وبـالــغـرامة مـن

20.000 دج إلى 100.000 دج. 

وفي حالة العودu تضاعف العقوبة.

uـادّة  51 :  : تطـبق عـلـى إهانـة أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـلـياHـاداHا
خـالل �ـــارســـتـــهم مـــهـــامـــهـم أو {ـــنـــاســـبـــتـــهـــاu الـــعـــقـــوبـــات

اHنصوص عليها في اHادة 144 من قانون العقوبات.  

اHاداHادّة  52 :  : ينـشر هـذا القـانـون العـضوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


