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هجري   ةجمادى الآخر : الجزائر في

ميلادي جانفي   الموافق

 

 مذكرة الرد على رئاسة الجمهورية

 العضوي للانتخاباتفيما يتعلق بمشروع القانون 

مؤشرا رئيسيا  لقياس إرادة غلب دول العالم أيعتبر النظام الانتخابي في  :المقدمة

الإصلاح السياسي وتجسيد المعايير العالمية للديمقراطية ووسيلة مثلى تمكن المواطنين 

من اختيار الحكومات والسياسات حيث يعد التلاعب بها سببا مباشرا في ضرب الاستقرار 

زوف وعالمشاركة السياسية وتدني والتدخل الأجنبي  وتعميق الضعف والتخلف،   السياسي

، وهو الوضع الذي ضاقت انتخابات والاهتمام بالشأن العامكتلة هائلة من الناخبين على ال

تآكل رصيد الثقة ومصداقية المسؤولين والمؤسسات الويلات وساهم فيمنه الجزائر

في هذه الفرصة تحتاج الجزائر دائرة الرفض والاحتجاجات. لذلك  واتساعالرسمية 

الحالي لحماية الانتخابات من التزوير وتدخل الإدارة الانتخابي النظام عديلالجديدة  ت

)شفافية، نزاهة،  للانتخاباتوتأثير المال السياسي،  وليتطابق مع المعايير الدولية 

اباتنتخامن تنظيم  يمكن فعليانظافة( ويعيد بناء الثقة المهتزة في مؤسسات الدولة ، و

شعب، من خلال تطهير الهيئة الناخبة وتمكين الطبقة بمعايير دولية، تُحترم فيها إرادة ال

السياسية المعنية بالانتخابات من معرفتها، عبر وسائل الكترونية قابلة للاستخدام 

والرقابة القبلية وتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة من حيث العضوية والاستقلالية 

ى المستوى الولائي بفتحها لحضور الإدارية والمالية والشفافية في تجميع الأصوات عل

ممثلي المترشحين وصولا الى اعتماد وتبني التصويت الالكتروني وطنيا .

وردا على مراسلة رئاسة الجمهورية المتعلقة بمشروع القانون العضوي للانتخابات 

عملت قيادة الحركة علي الاستشارة المحلية والمركزية  والمتخصصة الواسعة لتحضير 
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املة للمساهمة في تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بما يجعله وثيقة متك

طريقا الى التداول السلمي على السلطة وتجسيد الإرادة الشعبية المؤسس لها في 

غلب أالحراك الشعبي السلمي في  افع عنهاوالتي ر و الدستور من خلال المادة 

والتطور  فرصة الجزائر للنهضةمسيراته التي فتحت أفقا سياسيا جديدا وجددت 

رادة إلاتزوير بسبب بعد عقود من التخلف وتضييع فرص الاستدراك  والازدهار

الشعبية السيدة.

 والتوافقات:الأهداف 
يجب أن يخضع للنقاش السياسي  ،الملائم لأي دولة الانتخابيإن تصميم النظام 

 ، وهذا النقاش والحواروفي المعارضةالتوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين في السلطة و

حول: لى التوافقإيكون هدفه الوصول 

على أخر. انتخابيالمعايير والأولويات المعتمدة في تفضيل نظام . 

استبعادها أيضا  والقضايا المراد الانتخابيالأهداف المراد تحقيقها من هذا النظام  .

الأهداف:ومن تلك 

 الانتخابي.إعادة الاعتبار للفعل  ▪

 معالجة آفة العزوف الانتخابي واستعادة الثقة في الانتخابات. ▪

 تقوية النظام الحزبي وتشجيع التحالفات وضمان التنافسية. ▪

 والشباب.تمثيل كل المواطنين والفئات ولاسيما المرأة  ▪

 عليها.ضمان التوازن بين المؤسسات والرقابة  ▪

فق المت الانتخابيذي سيتشكل باعتماد النظام التوافق على طبيعة النظام الحزبي ال .

ثنائية مهيمنة، تعددية غير تنافسية نظام الحزب المهيمن الغالب  تنافسية،عليه )تعددية 

.(...إلخ

التوافق على شكل السلطة التشريعية، هل نريد برلمان تعددي يمثل التنوع السياسي  .

عن  والباقي عبارةله لون سياسي واحد  ، أم نريد برلمانواللغويقي والعروالأيديولوجي 

قلية لتزيين الواجهة الديمقراطية.أ
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على شكل الحكومة التي تناسب المرحلة ويستجيب للتحديات: هل نسعى لتشكيل  الاتفاق .

حكومة ائتلافية تشمل المكونات الحزبية الأساسية في المجتمع أم حكومة الأقلية المهيمنة 

احب الأغلبية.حكومة الحزب الواحد صم أ

التي تفعّل المجالس المنتخبة المحلية وتنقلها الى  الأنماط والأشكالالتوافق حول .

المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.

الإخراج القانوني  والفنيين لإعطاءتقدم للخبراء  طريق مشتركة الخروج بخارطة .

للمصادقة.المخولة يعرض فيما بعد على المؤسسات  لها والذيالنهائي 

 

 السلم:المبادئ الكلية الحاكمة لمناقشة قانون الانتخابات في رؤية حركة مجتمع 

السبب التزوير الانتخابي هو أشد أشكال الفساد، وهو المؤسس لكل أنواعه، وهو إن   (

عتداء اوهو خيانة عظمى وجريمة فادحة و الرئيسي للبقاء في دائرة التخلف والضعف، 

إرادة بال اويُزال نهائياك لمصير الأجيال، الحريات، وتجاوز في حق الشعب وانتهعلى 

يُحارب بالمقاومة السياسية للمجتمع بكل مكوناته وعدم السياسية الرسمية،  و

ومن نتائج محاربة التزوير ودلائل  الانسحاب من المرافعة لصالح النزاهة والشفافية،

وأدوات التنظيم والرقابة المستقلة والفاعلة  توفير هيئاتتوفر الإرادة السياسية 

في كل مراحل العملية.  الانتخابيوالشفافة، وسنّ تشريعات صارمة تجر ّم التزوير 

عتماده وتوسعه وتطوره بما يجعله اتقوية النظام الحزبي وتسهيل إجراءات تأسيسه و (

، وعدم قدمةمتطار الأفضل لتأطير المواطنين سياسيا كما هو الشأن في الدول الإال

ارتجالية مفسدة للعمل السياسي وتعيق مسيرة العصرنة  التشويش عليه بسياسات

وتشجيع التحالفات ،ترسيخ ثقافة المواطنة على أسس ديمقراطية والتطور، وكذا

ملحة لتصحيح وتجديد الطبقة السياسية الجزائرية.ات أولويكوضمان التنافسية 

الناظمة للحياة السياسية )ولاسيما قانون ضمان عدم التداخل بين القوانين  (

الانتخابات وأحزاب وقانوني البلدية والولاية( أو مخالفتها بالمراسيم والتعليمات 

والعمل على انسجامها.

كون ذلك بالكفاءة والاقتدار، يو ضروريالشأن العام  ودورها فيمكانة المرأة محفوظة  (

التعامل ينبغي تقييمها وعدم  مرحلة انتقاليةأفضلية في الترشيح  لها منوما يُمنح 
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بطريقة رقمية لا تخضع للقواعد الاجتماعية الحاكمة حيث لكل جهة من جهات  معها

خصوصيتها.الوطن 

العلمي والتربوي والخلقي  وتأهيلهم،المستقبلالشباب دعامة في الحاضر، وهم أمل  (

في الشأن العام دليل سلامة والمهاري والفني شرط النجاح والإبداع، والتمكين لهم 

الأوطان وتشجيعهم على المشاركة السياسية لاينبغي أن يخضع للتمييز بين من يترشح 

 ا يتنافى مع ما ينص عليه الدستور بخصوص المساواةمو في قائمة حزبية بأمستقلا 

بين المواطنين

اب دة الانتختعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلها على قاع (

 شرافإداريا، مركزيا ومحليا، بتمكينها من الإيقتضي دعم قيمة الاستقلالية ماليا و

ضوية وكيفية الع وتوضيح تشكيلتهاعلى كل تفاصيل العملية الانتخابية بصفة دائمة 

الانتخابية المترشحين أو من يمثلهم في كل مراحل العملية  وضمان إشراك فيها

أمر أساسي يحقق الأصوات بلديا وولائيا ومركزيا تجميع وتركيزحضور لجان و

الثقة.الشفافية والنزاهة ويستعيد 

صبح حلا عمليا أالجمع بين نمط الاقتراع النسبي المفتوح واعتماد القائمة الوطنية  (

لبناء مؤسسة تشريعية تجمع بين الكفاءة السياسية والقانونية والمالية والتمثيل لكل 

يها المرأة والشباب.الفئات بما ف

وضبط الكتلة الناخبة، بشفافية، ورقمنتها وفق تسلسل  الانتخابيةتطهير القوائم  (

 –وطني، وتمكين المترشحين والأحزاب من الاطلاع عليها بشكل تفصيلي )مكتب 

، وليس بشكل مجمل لا يفي بالنجاعة الرقابية الحقيقية، وضرورة تسليم مفتاح مركز(

ير وتحض ،رضية الوطنية للهيئة الناخبةأالوطنية المعروضة في ال استخدام البطاقية

الجزائريين الى تنظيم انتخابات الكترونية، مسار ضروري لمواكبة التحولات الرقمية 

العمليات الانتخابية في مجملها. في إدارة ضفاء النزاهة والسرعةإووسيلة ناجعة ل

التي تكون صالحة لكل  الناخب،ة تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاق (

 (الوطنيالرقمنة الإلكترونية )الرقم التعريفي  وتخضع لنظام الانتخابية،العمليات 

وتعريب القائمة الانتخابية لتنسجم مع بطاقية الحالة المدنية. 

مركز  –مكتب شهار قوائم الناخبين موزعة على مكاتب الاقتراح إلزامية إتأكيد  (

من الولوج بكل  وتمكين المرشحينعلى الموقع الالكتروني للسلطة  لايةو –بلدية  –



 

 
5 

نشر محاضر الفرز لمكاتب التصويت على الموقع  مع إلزاميةحرية وفي أي وقت 

الالكتروني للسلطة.

مراجعة عدد مقاعد المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني وفق مقاربة   (

.انتخابيةة التعداد السكاني الجديد في كل دائر

الولائي( يرأسها مندوب السلطة الوطنية  البلدي،)اللجان الانتخابية على المستوى  (

المستقلة للانتخابات وعضوية أعضائها المنتخبين مع تمكين ممثلين عن قوائم 

المرشحين من حضور تجميع الأصوات وتوزيع المقاعد.

 يها هي تمكين ممثليحقق الثقة فبما يمراقبة الانتخابات  ياتأفضل آلمن  (

معمول بها في كثير من  وهذه الآلية، الانتخابي التأطيرمن العضوية في  المترشحين

الديمقراطية.  الدول على رأسهاالدول 

جراء عمليات القرعة للمراقبة في مكاتب التصويت تكون على أساس القوائم إ (

في الانتخابات، مع سمية لممثلي المترشحين وليس على أساس القوائم المشاركة إال

كبيرة.( مراقبين مما يعطي العملية مصداقية اعتماد عدد )

توضع تحت تصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن  (

طريق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع ممثلي المترشحين، واعتماد 

الرموز لتسهيل التعرف على المرشحين. 

تستعمل البصمة الالكترونية في كل العمليات الانتخابية الموافقة لتوقيع المقترع في  (

المدنية.بطاقية الحالة 

صبح ضرورة ملحة لتلافي التعسف القائم على أوضع نموذج وطني موحد للطعون  (

منطق "مرفوض شكلا" ومصطلح "طعن غير مؤسس".

ة الدستورية بخصوص الرئاسيات بطلان النتيجة النهائية المعلنة من قبل المحكم (

والتشريعيات حينما لا تلتزم هذه الأخيرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق 

المطعون فيهم.

توسيع صلاحيات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. (

سلاك النظامية يكون ببلدياتهم الاصلية حيث تعتمد الوكالات لمن أانتخاب ال (

يوم الاقتراع.هم في الخدمة 
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  الانتخابات:مقترحاتنا التفصيلية حسب مواد مشروع قانون 

            صفرأبالوالحذف  مادة(خضر )أالب التعديل والاضافةالنص: تجدون في هذا  ملاحظة:

تحويل المهام الأحمر فيعبر عن ما أ|والنص الأصلي بالأسود ،ة وبند(بين ماد ما )

مادة(.أخرى )والصلاحيات الى جهة 

إضافة مفردة الغش الانتخابي الى قائمة المفاهيم الواردة  :المشروعفي المفاهيم الواردة في 

 كالتالي:في مقدمة مشروع القانون وتعريفها 

كل العمليات التي تستهدف تغيير نتائج تصويت الشعب سواء حدث ذلك  : هوالانتخابيالغش 

تصويت او في محاضر الفرز أو في محاضر تركيز الأصوات اثناء عملية الاقتراع في مكتب ال

أو في حساب المعامل الانتخابي أو التوقيع مكان الناخبين الغائبين أو زيادة أصوات لبعض 

القوائم أثناء أو خارج عملية الاقتراع.

 العاصمة، وفييحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر  لتصبح:تعديل المادة  :المادة 

السلطة المستقلة الى أي مكان آخر من التراب مجلس الضرورة يمكن أن ينقل بقرار من حالة 

الوطني.

تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها بصفة دائمة، وتضطلع  لتصبح:تعدل المادة  :المادة 

بمهامها الخاصة بالانتخابات البلدية والولائية والتشريعية والرئاسية والاستفتاءات منذ 

النتائج.عاء الهيئة الناخبة الى غاية الإعلان عن استد

ن تمكين المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات أل :حذف البند الثامن من المادة 

 غلبأم الناخبين حسب المكتب والمركز والبلدية هو حق دستوري معمول به في ئمع معرفة قوا

البيانات الخاصة التي يجب حمايتها.التجارب العالمية ولا يدخل في منطوق 

والمكتب الذي ينتخبه مجلس السلطة الى البند الثاني من المادة إضافة: :المادة 

( عضوا ينتخبون من قبل ) يتشكل المجلس من لتصبح:تعديل المادة  :المادة 

لة وممثلي النظراء من سلك القضاء والموثقين والاساتذة الجامعيين والشخصيات المستق

المجتمع المدني من بينهم عضوين من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
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ينعقد مجلس السلطة المستقلة بصفة دورية كل شهر بدعوة من  لتصبح:تعدل  :المادة 

، وينعقد في دورة مفتوحة منذ استدعاء ه( أعضائ/رئيس السلطة أو بطلب من ثلثي )

النتائج. الهيئة الناخبة الى إعلان

ينصب رئيس الجمهورية مجلس السلطة المستقلة المنتخب من النظراء بموجب  إضافة:

( سنوات غير قابلة للتجديد.مرسوم رئاسي لعهدة واحدة مدتها ست)

( سنوات.يجدد نصف عدد أعضاء السلطة المستقلة كل ثلاث ) -

بلدية ولدى الممثليات الدبلوماسية ينصب المندوبيات الولائية وال بند: : إضافةالمادة 

والقنصلية بالخارج.

يعين.بدل ينصب  الثاني:: البند المادة 

يعين ويسخر مؤطري مكاتب ومراكز التصويت باقتراح من الإدارة : البند  : تعديلالمادة 

 المحلية والأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وجود مكتب للسلطة وتنظيم لقاءته ضرورة  الثامن لأنحذف كلمة عند الاقتضاء من البند 

مؤسسية.

ينتخب مكتب السلطة المستقلة من أعضاء مجلسها من الفئات  الثامن:إضافة بعد البند 

أعضاء زائد الرئيس. المشكلة لها ويتكون من 

 منعضوا ينتخبون  الى  تتشكل المندوبيات الولائية من  لتصبح:تعدل  :المادة 

في سلك القضاء والموثقين والأساتذة الجامعيين والشخصيات المستقلة وممثلي  نظرائهم

المجتمع المدني.

.الناخبة(الهيئة  توزيع-البلدياتيحدد العدد بمراعاة )عدد 

تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.  

تسير المندوبية الولائية من طرف منسق ولائي ينتخب من أعضاء  لتصبح:تعدل  :المادة 

المندوبية الولائية تحت إشراف مجلس السلطة المستقلة.
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يجدد رئيس السلطة المستقلة  بـــــ:كلمة يحدد رئيس السلطة المستقلة  : استبدالالمادة 

 بلدية والولائية بعد مصادقة مجلسبمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار تشكيلة المندوبية ال

السلطة

للسلطة المستقلة حق توظيف أعوان دائمين ممن تتوفر  لتصبح:تعديل المادة  :المادة 

الانتخابات.فيهم شروط الخبرة والكفاءة لتحضير وتنظيم وإجراء 

وو وتصحيح ترقيم المواد 

تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية  لتصبح:من المادة  الفقرة  : تعديلالمادة 

.الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها بموجب قرار يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة

 قوائم الناخبيـنتوضـع  مكرر: 25مادة جديدة متعلقة بالهيئة الناخبة  ةمكرر: إضاف 25المادة 

أو ّ الولايات ومقـرات البعثـات  ات السلطة المستقلة ومقـرات البلديـات المواطنين بمقـرأمام 

الدبلوماسـية أو القنصليـات الجزائرية بالخـارج. وتنشـر هـذه القوائم بالموقع الالكترونـي 

الخـاص بالسلطة المستقلة، أو بـأي طريقـة أخـرى تضمـن إعلام المواطنين. وتضبـط السلطة 

ومدتها بواسـطة وسـائل  د نشرهاعـن مواعي وحذفهم، وتعلـنالناخبـين آجـال وضـع قوائم 

 الإعلام المكتوبة والسـمعية والمرئية.

إلزامية نشر محاضر الفرز لمكاتب التصويت على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة 

وتمكين المرشحين من الولوج بكل حرية وفي أي وقت قبل الإعلان النهائي عن النتائج.

أفراد الجيش والأسلاك النظامية الأخرى في  يصوتلتصبح:  تعديل المادة :المادة 

بلدياتهم الأصلية والذين هم قيد الخدمة بالوكالة في بلديات سكناهم الأصلية. 

و أعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية إيتم  لتصبح:المادة  : تعديلالمادة 

طة طرف المندوبية البلدية للسلمن و استفتائي في كل بلدية أبمناسبة كل استحقاق انتخابي 

المستقلة.

نه عندما تسند مهام أتحذف الفقرة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة من نفس المادة ل

مراجعة القوائم الانتخابية للسلطة المستقلة فلا دور للجنة البلدية.
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 بممثلية السلطةبلجنة مراجعة القوائم الانتخابية واستبدلها  قما يتعلحذف كل  :المادة 

للجنة.اومهام  صلاحيات وتحال لهاالمستقلة في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج 

تلتزم السلطة المستقلة بوضع القائمة الانتخابية.........  لتصبح:تعدل المادة  :المادة 

ست مجملة غير في أقراص مدمجة مفصلة حسب المكاتب والمراكز وليحرار أوالمترشحين ال

اتبالانتخابالتي لا علاقة لها دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي  قابلة للاستعمال

تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية  :إضافة الى الفقرة  :المادة 

 جال عادل فيمن ممهما كان موقفها من موضوع الاستفتاء طار الاستشارات الاستفتائية إفي 

وسائل الاعلام ..........المفعول.

حكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات أدون المساس ب لتصبح:تعدل  :المادة 

بتوزيع وترخيص من العمومية، تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية بمناسبة الانتخابات 

العضوي.هذا القانون  لأحكامطبقا السلطة المستقلة 

 هأنلذلك. حكام التشريعية صراحة على خلاف أذا نصت الإلا إ عبارة:حذف  :المادة 

لايمكن ان تنص التشريعات على هذا الاستثناء.

الواهبينقائمة  كلمة:حذف  :المادة 

من ـــــــــــــــــك تعديل مبلغ الهبة التي يستوجب دفعها عن طرق الشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المادة 

دج. لى إدج     

تحصل قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي  لتصبح:تعديل المادة  :المادة 

تعويض بنسبة خمسة  عنها، على( بالمئة على الأقل من الأصوات المعبر أحرزت عشرة)

...............بالمئة( من النفقات ........... وعشرين في المئة )

إضافة عضو من السلطة المستقلة في عضوية لجنة مراقبة تمويل حسابات  :المادة 

الحملات الانتخابية والاستفتائية.
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عدم التمييز بين الشباب الذين يترشحون مستقلين  مستقلة بغرضحذف كلمة  :المادة 

حكام الأخرى المنصوص أنظر عن الالمادة كالتالي: بغض ال لتصبح حزبيةأو يكونوا قوائم 

لشباب للمساهمة لالمستقلةترشيحات الجل تشجيع أعليها ضمن هذا القانون العضوي من 

بالمئة من نفقات الحملة الانتخابية ........ في الحياة السياسية تتكفل الدولة في حدود 

.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار تصدره السلطة المستقلة

ويستثنى من ذلك المراقبين والمؤطرين ويتم إخطار اللجنة : إضافة فقرة: المادة 

المستقلة لإتخاذ الاجراء المناسب.

تتم عملية القرعة بين الأحزاب بعد استلام قوائم المراقبين من إضافة فقرة:  :المادة 

طرف الأحزاب أو القوائم المترشحة.

مراقبين. المادة بكلمةمن  الفقرة استبدال كلمة ملاحظين في 

( لا يشارك في القرعة الخاصة باعتماد السبع) المادة:إضافة بند في آخر  :المادة 

مراقبين في مكتب التصويت القوائم التي لم تقدم قائمة للمراقبين.

انون استبدال اللجنة الانتخابية البلدية التي ينبغي ان تحذف من نص الق :المادة 

المستقلة.وتعويضها بالمندوبية البلدية للسلطة 

ن المفروض ألممثل السلطة المستقلة الاطلاع على ملاحق محضر الفرز ل بند: يمكنحذف 

الجغرافي.قليمه إيكون عنده كل تفاصيل العملية الانتخابية داخل 

مختومة بختم مة من محضر الفرز للأحزاب يجب أن تكون النسخة المسلّ بند:إضافة 

السلطة

غير المشطوبة لصالح أي مرشح من  الأوراقالملغاة: إضافة في بنود الورقة  :المادة 

نفس القائمة تعتمد في حساب أصوات القائمة ولا تعتمد في حساب ترتيب المرشحين من 

القائمة.نفس 

نفس المادة.من  الى البند إضافة الأسلاك الطبية في حالة مدوامة  :المادة 
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كما يجوز للموكل أن يصوت  لتصبح:تعديل الفقرة الثانية من نفس المادة  :المادة 

مع إثبات إلغاء وكالته بنفسه إذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند اليه 

كتابيا

إجراء انتخابات الولائي أو في حالة حل المجلس البلدي و كالتالي:إضافة فقرة  :المادة 

( من الدستور تجري انتخابات بلدية وولائية محلية قبل أوانها أو تطبيقا لأحكام المادة )

 أشهر.( في كلتا الحاتين في أجل أقصاه ثلاثة )

بالمئة مع مراعاة  بالمئة الى  من  النساء:تعديل خاص بنسبة حضور  :المادة 

بالمئة. الى  درج من خصوصية الولايات واقتراح الت

نسمة. الى  مع تعديل شرط التمثيل المتعلق بالكثافة السكانية من 

واستبدالها  وحذف كلمة لجنة بلدية لمراجعة القائمة الانتخابية من الفقرة  :المادة 

بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة.

كل مترشح للانتخابات البلدية والولائية سواء كان حزب ل لتصبح:تعديل المادة  :المادة 

او قائمة حرة الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة 

( ساعة الموالية لإعلان عادية يودعها لدى السلطة المستقلة خلال الثماني والأربعين )

النتائج.

تراضات المقدمة لها وتصدر قراراتها في اجل تبت السلطة المستقلة الولائية في الاع

فورا.( أيام ابتداء من تاريخ اخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها أقصاه خمسة )

( أيام ابتداء من تاريخ تكون قرارات السلطة المستقلة قابلة للطعن في أجل ثلاثة )

( في أجل أقصاه خمسة ) تبليغها أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها

أيام.

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

ترسل نسخة من قرار المحكمة الإدارية الى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
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الأمين العام للدائرة الى قائمة غير القابلين للانتخاب إضافة: :المادة 

القائمة.البلدية من  يمستخدم وحذف

ن الترتيب في القائمة المفتوحة لا أحذف كلمة بالترتيب في الفقرة الثانية ل :المادة 

فوض الحزب أو أفراد القائمة من يودع بجدية ويأأهمية له أو تثبيت الترتيب حسب الحروف ال

القائمة

بالمئة مع مراعاة  لمئة الى با من تعديل خاص بنسبة حضور النساء في القوائم:  

بالمئة. الى  خصوصية الولايات واقتراح التدرج من 

نسمة. الى  مع تعديل شرط التمثيل المتعلق بالكثافة السكانية من 

توقيع عن كل مقعد وبالنسبة  توقيع الى  من : تعديل عدد التوقيعات المادة 

توقيع عن كل مقعد. الى توقيع  للجالية من 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن  ليصبح:تعديل البند الأخير من المادة  :المادة 

طريق قرار تصدره السلطة المستقلة.

كمال العهدة للترشح الى مجلس إحذف البند الثاني من المادة المتعلق بشرط  :المادة 

الامة.

الجامعية او  تشترط الشهادةمن الدستور لا  ن المادة أل حذف البند  :المادة 

شهادة معادلة لها في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

صلاحيات ومهام اللجنة البلدية  تحول الى المادة  الباب السابع من المادة 

 المندوبية سية والقنصلية الى صلاحيات ومهامواللجنة الولائية  ولجان الممثليات الدبلوما

البلدية والولائية للسلطة المستقلة لتجسيد قيمة ومفهوم الاستقلالية بشكل حقيقي بما يستعيد 

الثقة والمصداقية للانتخابات .

تعميم العقوبات الى أعضاء السلطة المستقلة على المستوى البلدي أو الولائي :472المادة 

ش الانتخابي أثناء الاقتراع أو الفرز أو في أو الوطني في حالة ارتكابهم مخالفات تتعلق بالغ

اعلان النتائج!!!
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و من يمثله قانونا حضور عملية أو منع مترشح أ....   :إضافة في الفقرة  :المادة 

الفرز.منعه من تسجيل ملاحظات في محضر التصويت أو 


