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الربملان اجلزائري من الغرفة الواحدة..  
اإىل الثنائية .. اإىل التجديد اخلام�س..

م�صار وجتربة .. 
والآفاق يف �صـوء  الإ�صالحات

النتخاب.. والتعيني 
اأو اآلية التوازن وال�صتقرار املوؤ�ص�صاتي

جتديد ن�ضف اع�ضاء جمل�س الأمة 

للعهدة الت�ضريعية )2013-2019(

التجديد الن�صفي اخلام�س 
لالأع�صاء.. الإجراءات.. واملراحل

اإثبات  ع�صوية الأع�صاء اجلدد  جل�صة 
وانتخاب رئي�س جمل�س الأمة

انتخاب جلنة اإثبات الع�صوية

انتخاب رئي�س جمل�س الأمة

اأع�صاء جمل�س الأمة املنتخبون

اأع�صاء جمل�س الأمة املعينون

التجديد الن�صفي اخلام�س..

ثـــــــائق
ِ

و

جل�صات التجديد الن�صفي

كلمة رئي�س جمل�س الأمة 
بعد اإعادة انتخابه رئي�صا للمجل�س
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الربملان اجلزائري من الغرفة الواحدة.. 
م�صار وجتربةاإىل الثنائية .. اإىل التجديد اخلام�س..

العهدة الت�صريعية للمجل�س  الفرتة الزمنية  
ال�صعبي الوطني  

العهدة الأوىل )1(   1982  - 1977

العهدة الثانية )2(   1987  - 1982

العهدة الثالثة )3(   1992  - 1987
املجل�س ال�شت�شاري الوطني  

املجل�س الوطني النتقايل  

العهدة الرابعة )4(  2002  - 1997

العهدة اخلام�شة )5(  2007  - 2002

العهدة ال�شاد�شة )6(  2012  - 2007

العهدة ال�شابعة )7(  2017 - 2012 

العهدة الثامنة )8(  2022   - 2017

العهدة الت�صريعية ملجل�س الأمة

من جانفي 1998 اإىل جانفي  2001 العهدة الأوىل )1( 

من جانفي 2001 اإىل جانفي 2004   

)التجديد الن�شفي الأول لأع�شاء جمل�س الأمة(  

من جانفي 2004 اإىل جانفي 2007  العهدة الثانية )2( 

)التجديد الن�شفي الثاين لأع�شاء جمل�س الأمة(  

من جانفي 2007 اإىل جانفي 2010   

)التجديد الن�شفي الثالث لأع�شاء جمل�س الأمة(  

من جانفي 2010 اإىل جانفي 2013  العهدة الثالثة )3( 

)التجديد الن�شفي الرابع لأع�شاء جمل�س الأمة(  

من جانفي 2013 اإىل جانفي 2016   

)التجديد الن�صفي اخلام�س لأع�صاء جمل�س الأمة(  

من جانفي 2016 اإىل جانفي 2019  العهدة الرابعة )4( 

)التجديد الن�شفي ال�شاد�س لأع�شاء جمل�س الأمة(  

 144( الأمة  جمل�س  ت�شكيلة  جاءت 
التمثيل  لفل�شفة  مكر�شة  ع�شوا( 
اأ�شا�شية:  عنا�شر  ثالثة  على  القائمة 
ذلك  والتمثيل؛  الإقليم،  ال�شكان، 
طريق  عن  انبثق  الأع�شاء  ثلثي  اأن 
بني  من  املبا�شر  غري  العام  القرتاع 
البلدية  املحلية  املجال�س  طرف  ومن 
من  ولية  كل  عن  بع�شوين  والولئية 
 .)48( والأربعني  الثمانية  الوليات 
تعيينه  فيتوىل  املتبقي  الثلث  اأما 
ال�شخ�شيات  بني  من  اجلمهورية  رئي�س 
والكفاءات الوطنية يف املجالت العلمية، 
والقت�شادية،  واملهنية،  والثقافية، 

والجتماعية.

اأ�شلوب  بني  اجلمع  اإن 
يحمل  والتعيني  النتخاب 
اأف�شلية  بني  موؤكدة  مزايا 
وفكرة  ال�شعبي  التمثيل 
امل�شتوى  على  املحافظة 
الربملاين  للعمل  احل�شن 
اأن التجربة الربملانية  ذلك 
العمل  مقا�شد  اأن  اأظهرت 

على  اآليا  تتمخ�س  ل  الدميقراطي 
يف  املتطلبة  والنوعية  تتما�شى  نتائج 
العمل الت�شريعي الذي يقت�شي الكفاءة 
الن�شو�س  و�شبط  و�شع  يف  واملعرفة 

القانونية. 

تتما�شى  التي  الدميقراطية  ماآثر  اإن 
تتطلب  ال�شعبي  التمثيل  وفكرة 
وتقويتها  الدولة  بناء  م�شار  يف  دائما 
والعملي  العلمي  وامل�شتوى  الكفاءة 
بع�س  يف  واخلربة  التخ�ش�س  وكذا 
الأحيان وهذا فعال ما �شعى اإىل حتقيقه 
امل�شرع الد�شتوري من خالل جمعه بني 

طريقتي النتخاب والتعيني.

جمل�س  ت�شكيلة  فتنوع 
كان  وتعدديته  الأمة 
ثراء  توفري  منه  املراد 
الطرح والتفكري و�شمولية 
وعمق  الت�شور  وواقعية 
وال�شتنتاج  التحليل 
الأداء  وكفاية  وفاعلية 

الربملاين..

�شنة  ع�شرة  خم�س  مرت  وقد  الآن 
ون�شف  ت�شريعيتان  )عهدتان   )15(
  ،)2004  -  1998( الأوىل  الثالثة(؛  من 
والثالثة   ،)2010  -  2004( والثانية 
الغرفة  اإن�شاء  على   )2016  -  2010(
 102 للمادة  وفقا  الربملان،  يف  الثانية 
العهدة  اأن  التي تن�س على  الد�شتور  من 
الوطني  ال�شعبي  للمجل�س  الت�شريعية 
حتدد  بينما  �شنوات،   )5( بخم�س  حتدد 
ب�شت  الأمة  ملجل�س  الت�شريعية  العهدة 
كل  ت�شكيلته  جتديد  مع  �شنوات،   )6(
يف  مو�شح  هو  كما  �شنوات،   )3( ثالث 

اجلدول.

القانونية  الن�شو�س  مواد  م�شمون  ماهو   •
والتنظيمية لت�شكيل جمل�س الأمة؟

املجل�س؟  لع�شوية  الرت�شح  �شروط  • ماهي 
لثلثي  النتخابي  النظام  طبيعة  ماهي 

اأع�شاء جمل�س الأمة؟ 
جمل�س  اأع�شاء  جتديد  خ�شائ�س  هي  • ما 
كيف  التجديد؟  اإيجابيات  هي  وما  الأمة؟ 
اأع�شاء  جتديد  جل�شات  حيثيات  كانت 

جمل�س الأمة؟

املادة 102 من الد�صتور: ينتخب 
املجل�س ال�صعبي الوطني ملدة 

خم�س )5( �صنوات. 
حتدد مهمة جمل�س الأمة مبدة �صت 

)6( �صنوات. 
جتدد ت�صكيلة جمل�س الأمة 

بالن�صف كل ثالث )3( 
�صنوات...

19
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.. والآفاق يف �صـوء 
الإ�صـــــــــــــالحات
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القانونية  الن�شو�س  جمموعة  اإىل  بالعودة 

والتنظيمية لت�شكيل جمل�س الأمة املدرجة يف هذا 

العدد اخلا�س كمرجعية، ق�شد متكني املهتمني 

وبقراءة  تفا�شيلها،  اإىل  العودة  باملو�شوع 

وحتليل حمتوى مواد هذه الن�شو�س، منتهجني 

يف  خربا�شي،  عقيلة  الدكتورة  م�شلك  ذلك  يف 

دكتوراه  نيل  اأطروحة  يف  للمو�شوع  درا�شتها 

والعلوم  احلقوق  بكلية  القانونية  العلوم  يف 

ال�شيا�شية، ق�شم العلوم القانونية بجامعة احلاج 

خل�رض بباتنة، حتت عنوان: »مركز جمل�س الأمة 

يف النظام الد�شتوري اجلزائري«، والتي اأ�رضف 

الدكتور مربوك غ�شبان  الأ�شتاذ  اإجنازها  على 

2010، وبا�شتدراك  23 ماي  ونوق�شت بتاريخ 

كل التعديالت التي اأجريت على خمتلف القوانني 

كقانون   ،2012 دي�شمرب  اإىل  احلني  ذلك  منذ 

يخ�س  فيما  ال�شتخال�س  ميكننا  النتخابات.. 

ت�شكيلة جمل�س الأمة ما يلي:

اجلمع بني اأ�صلوبي االنتخاب 

والتعيني  يف اختيار اع�صاء 

جمل�س االأمة

اإن ت�شكيلة جمل�س الأمة وفقا ملا اأراده التعديل 

فيها  ت�شرتك   1996 نوفمرب  لـ28  الد�شتوري 

اأن  بحيث  معا،  والتعيني  النتخاب  الكيفيتني 

اأغلبية الأع�شاء املقدرة بالثلثني )3/2( تكون 

بطريق النتخاب غري املبا�رض ومن طرف هيئة 

يتدخل  الآخر   )3/1( الثلث  اأما  خا�شة.  ناخبة 

رئي�س اجلمهورية مبا�رضة بتعيينه.

اأول: النتخاب غري املبا�صر لثلثي الأع�صاء

املادة  من  الثانية  للفقرة  وفقا 

101 من التعديل الد�شتوري لـ28 
 )3/2( ثلثي  فاإن   1996 نوفمرب 

اأع�شاء جمل�س الأمة يتم انتخابهم 

املبا�رض  غري  القرتاع  طريق  عن 

وال�رضي من بني ومن طرف اع�شاء 

وتبعا  املحلية،  ال�شعبية  املجال�س 

 ،1997 دي�شمرب   25 يف  مت  لذلك 

انتخاب �شت وت�شعني )96( ع�شوا 

واأربعني  واأربع  مئة  اأ�شل  من 

)144( ع�شوا للعهدة الأوىل.

�صروط الرت�صح لع�صوية جمل�س الأمة

القانون  من  الثالث  الف�شل  لأحكام  بالعودة 

 12 رقم  الإنتخابات  بنظام  املتعلق  الع�شوي 

- 01 موؤرخ يف 18 �شفر عام 1433 املوافق 

12 يناير �شنة 2012، املتعلق باأحكام اإنتخاب 
�رضوطا  هناك  اأن  يت�شح  الأمة،  جمل�س  اأع�شاء 

املجل�س  اأع�شاء  من  كل  فيها  ي�شرتك  عامة 

ال�شعبي الوطني، وجمل�س الأمة، وهناك �رضوطا 

الأمة  جمل�س  باأع�شاء  فقط  تتعلق  خا�شة 

املنتخبني.

وفقا ملا ورد يف املادتني 107 و108  تتمثل 

هذه ال�رضوط فيما يلي:

الأمة  جمل�س  لع�شوية  املرت�شح  يكون  اأن   -

ع�شوا يف املجل�س ال�شعبي البلدي اأو الولئي

الأمة،  لع�شوية جمل�س  اأن ل يكون املرت�شح   -

ب�شبب  توقيف  قرار  حمل 

وفقا  الق�شائية  املتابعة 

للت�رضيع املعمول به.

املرت�شح  �شن  يكون  اأن   -

كاملة  �شنة  وثالثني  خم�س 

يوم الإقرتاع

ال�صرط الأول: اأن يكون املرت�صح 
ع�صوا يف املجل�س ال�صعبي البلدي 

اأو الولئي:

من   107 املادة  مكنت  لقد 

النتخابات  بنظام  املتعلق  الع�شوي  القانون 

اأع�شاء املجال�س ال�شعبية البلدية والولئية فقط 

من الرت�شح لع�شوية جمل�س الأمة، وهذا ال�رضط 

ي�شتمد وجوده من مربرات اإحداث جمل�س الأمة، 

اإن�شاء غرفة ثانية يف الربملان اجلزائري  اأن  اإذ 

متثيل  �شمان  هو  عليه  ا�شتند  ما  بني  من 

اجلماعات املحلية ح�شب البند 28 من املذكرة 

الد�شتوري  التعديل  مب�رضوع  املرفقة  الرئا�شية 

لـ28 نوفمرب 1996.

اأع�صاء املجل�س ال�صعبي الولئي:

هيئة  الولئي،  ال�شعبي  املجل�س  اأع�شاء  ي�شكل 

املداولت يف الولية. وهم منتخبون عن طريق 

خم�س  ملدة  القائمة  على  الن�شبي  القرتاع 

القوائم  بني  املقاعد  توزيع  ويتم  �شنوات،   )5(

النتخابية بالتنا�شب ح�شب عدد الأ�شوات التي 

قاعدة  تطبيق  مع  قائمة  كل  عليها  حت�شلت 

الباقي الأقوى، وعدم الأخذ يف احل�شبان القوائم 

على   )%7( �شبعة  ن�شبة  على  تتح�شل  مل  التي 

 66 املادة  ح�شب  عنها،  الأ�شوات  من  الأقل 

لع�شوية   01-12 رقم  النتخابات  قانون  من 

املجل�س ال�شعبي الولئي عدد من ال�رضوط ح�شب 

املادة 78 هي:

يف  عليها  املن�شو�س  ال�رضوط  ي�شتويف  اأن   -

ويكون  الع�شوي  القانون  هذا  من   3 املادة 

م�شجال يف الدائرة النتخابية التي يرت�شح فيها

وع�رضين  ثالثا  )املرت�شح(  بالغا  يكون  اأن   -

)23( �شنة على الأقل يوم القرتاع

يكون  اأن   -

جن�شية  ذا 

جزائرية

يثبت  اأن   -

للخدمة  اأداءه 

اأو  الوطنية 

اعفاءه منها

- األ يكون حمكوما عليه يف اجلنايات واجلنح 

املن�شو�س عليها يف املادة 5 من هذا القانون 

الع�شوي، ومل يرد اعتباره،

ب�شبب  نهائي  بحكم  عليه  حمكوما  يكون  األ   -

تهديد النظام العام والخالل به.

يحوز  اأن  اإذ يجب  النتخاب،  اأهلية  له  تكون   -

من باب اأوىل �رضوط الناخب

كما ا�شرتطت املادة 72 من قانون النتخابات 

وجوب اأن يكون املرت�شح �شمن قائمة مرت�شحني 

مقبولة �رضاحة من طرف حزب �شيا�شي اأو عدة 

اأحزاب. ويف  حالة مل تكن قائمة الرت�شح حتت 

اأن  اأحزاب �شيا�شية، ينبغي  اأو عدة  رعاية حزب 

تدعم بتوقيع خم�شة يف املائة )5%( على الأقل 

األ  الدائرة النتخابية املعينة، على  من ناخبي 

يقل هذا العدد عن مائة وخم�شني )150( ناخبا 

واأل يزيد عن األف )1000( ناخب.

الأع�شاء  عدد  يرتواح   82 املادة  وح�شب 

واحد  اإىل   35 وثالثني  خم�س  من  الناخبني 

وخم�شني 51 ع�شوا، وي�شل اإىل خم�س وخم�شني 

55 ع�شوا يف الوليات التي يفوق عدد �شكانها 
دائرة  كل  متثل  اأن  �رضط  ن�شمة،   1250000

انتخابية بع�شو واحد على الأقل.

اأع�صاء املجال�س ال�صعبية البلدية:

البلدية  ال�شعبية  املجال�س  اع�شاء  اأي�شا  ي�شرتك 

اأنهم  يف  الولئي  ال�شعبي  املجل�س  اأع�شاء  مع 

البلديات،  لدى  املداولت  هيئات  يكونون 

ويخ�شع انتخابهم لنف�س الإجراءات التي حتكم 

من  الولئي  ال�شعبي  املجل�س  اأع�شاء  انتخاب 

اأن  حتى  العهدة  ومدة  النتخاب  نظام  حيث 

النتخابات جتري يف نف�س التوقيت والتاريخ.

البلدية  ال�شعبية  املجال�س  اأع�شاء  عدد  ويتغري 

الإنتخابات،  قانون  79 من  املادة  لن�س  وفقا 

عن  الناجت  البلدية  �شكان  عدد  تغري  ح�شب 

والإ�شكان  لل�شكان  العام  الإح�شاء  عملية 

 13 ع�رضة  ثالث  من  العدد  ويرتواح  الأخري، 

عن  �شكانها  عدد  يقل  التي  البلديات  يف  ع�شوا 

43 ع�شوا يف  واأربعون  وثالث  10000ن�شمة، 
 200001 �شكانها  عدد  ي�شاوي  التي  البلديات 

ن�شمة اأو يفوقه.

وتتماثل الع�شوية يف املجل�س ال�شعبي الولئي 

)املادة 81( مع الع�شوية يف املجال�س ال�شعبية 

الأ�شخا�س غري  83( يف طائفة  )املادة  البلدية 

وظائفهم  ممار�شة  خالل  لالنتخاب  القابلني 

دائرة  يف  العمل،  عن  التوقف  بعد  �شنة  وملدة 

لهم  �شبق  اأو  ميار�شون  حيث  الخت�شا�س 

وروؤ�شاء  الولة،  وظائفهم:  فيها  مار�شوا  اأن 

واأع�شاء  للوليات،  العامون  والكتاب  الدوائر، 

واأفراد  والق�شاة،  للوليات،  التنفيذية  املجال�س 

اجلي�س الوطني ال�شعبي، وموظفو اأ�شالك الأمن، 

العامون  والأمناء  البلدية  الأموال  وحما�شبوا 

للبلديات.

ال�صرط الثاين: اأن يكون �صن املرت�صح لع�صوية جمل�س 
الأمة خم�س وثالثني �صنة كاملة

اأكدت ومنعت املادة 108 من قانون الإنتخابات 

الرت�شح للع�شوية يف جمل�س الأمة، اإل على من 

الإقرتاع،  يوم  كاملة  �شنة  وثالثني  خم�شا  بلغ 

مبعنى  يرت�شح«  »ل  بعبارة  املادة  ا�شتهلت  اإذ 

الولئي،  اأو  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  ع�شو  اأن 

غري  فهو  وثالثني  خم�س  عن  عمره  يقل  الذي 

مقبول للرت�شح، ويدخل يف طائلة عدم القابلية 

لالإنتخاب لعدم توفر ال�شن القانونية املطلوبة، 

النتخاب.. 
والتعيني 

اأو اآلية 
التوازن 

وال�شتقرار 
املوؤ�ش�شاتي 

املادة 101: )...(
ينتخب ثلثا )2/3( اأع�صاء 

جمل�س الأمة عن طريق الإقرتاع 
غري املبا�صر وال�صري من بني 
ومن طرف اأع�صاء املجال�س 

ال�صعبية البلدية واملجل�س ال�صعبي 
الولئي، ويعني رئي�س اجلمهورية 

الثلث الآخر من اأع�صاء جمل�س 
الأمة من بني ال�صخ�صيات 

والكفاءات الوطنية يف املجالت 
العلمية والثقافية واملهنية 
والقت�صادية والجتماعية«

املادة 3: يعد ناخبا كل جزائري 
وجزائرية بلغ من العمر ثماين 

ع�صرة )18( �صنة كاملة يوم 
القرتاع وكان متمتعا بحقوقه 
املدنية وال�صيا�صية، ومل يوجد 

يف اإحدى حالت فقدان الأهلية 
املحددة يف الت�صريع املعمول به
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يف  املطلوبة  ال�شن  عن  �شنوات  بع�رض  وتزيد 

ال�شعبي  املجل�س  يف  نائب  لإنتخاب  الرت�شح 

ح�شب  �شنة،  وع�رضين  بخم�س  املقدرة  الوطني، 

املادة 90 من قانون الإنتخابات.

ال�صروط العامة

ي�شرتك  التي  العامة،  ال�رضوط  يخ�س  فيما  اأما 

ال�شعبي  املجل�س  لنيابة  املرت�شح  من  كل  فيها 

الوطني وع�شوية جمل�س الأمة، فحددتها املواد 

املتعلق  الع�شوي  القانون  من  و107   7  ،5
بنظام الإنتخابات وميكن اإيجازها كما يلي:

اأن يكون املرت�شح ذو  اجلن�صية اجلزائرية: يجب 
جن�شية جزائرية اأ�شلية اأو مكت�شبة منذ مدة تزيد 

عن خم�س )5( �شنوات كاملة، اأي ل ميكن قبول 

تر�شح الأجنبي.

التمتع باحلقوق املدنية وال�شيا�شية: ي�شرتط يف 

املرت�شح اأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية ومنه 

معافى  العقلية،  بقواه  متمتعا  يكون  اأن  يجب 

من كل علة، اأو �شفه اأو غفلة وله اأهلية الت�رضف 

كاملة وغري حمجوز اأو حمجور عليه.

اأن يكون املرت�شح متمتعا بحقوقه  كما ي�شرتط 

الرت�شح،  الإنتخاب،  حق  منها  ال�شيا�شية، 

يكون  ل  واأن  الدولة،  يف  الوظائف  وممار�شة 

ال�شيا�شية  احلقوق  من  حق  اأي  من  حمروما 

كمن  القانون،  بقوة  �شواء  مواطن  لكل  الثابتة 

مت  حرمانه  اأن  اأو  للثورة،  معاديا  �شلوكا  �شلك 

مبوجب حكم ق�شائي.

ل  اأن  املرت�شح  على  يجب  العدلية:  ال�صوابق 
يكون قد �شبق احلكم عليه نهائيا ب�شبب ارتكابه 

اأفعال و�شفها القانون جناية بغ�س النظر على 

طبيعتها )�شيا�شية اقت�شادية..( ومل يرد اعتباره، 

اأو ب�شبب ارتكابه جلنحة �رضيطة اأن يكون احلكم 

واأجاز  احلب�س  عقوبة  اقر  قد  ب�شاأنها  ال�شادر 

ممار�شة  من  باحلرمان  احلكم  امل�رضع  فيها 

الإنتخاب كعقوبة تبعية وفقا ملا ورد يف  حق 

املادتني 9 و9 مكررا و14 من قانون العقوبات 

اجلزائري.

جمل�س  يف  ع�شو  ميكن  ل  الق�صائية:  املتابعة 
اأو ولئي حمل قرار توقيف ب�شبب  �شعبي بلدي 

به،  املعمول  للت�رضيع  وفقا  الق�شائية  املتابعة 

الرت�شح للع�شوية يف جمل�س الأمة

اإ�صهار الإفال�س: ل ي�شجل يف القائمة النتخابية 
كل من اأ�شهر افال�شه ومل يرد اعتباره.

اأو ع�شوا  الوطني  ال�شعبي  نائب باملجل�س  وكل 

وهو  املعنية،  بالغرفة  اإلتحق  الأمة  مبجل�س 

فقد  اأو  فقدها  اأو  املطلوبة  ال�رضوط  ي�شتويف  ل 

اإحداها يتعر�س ل�شقوط مهمته الربملانية وفقا 

لأحكام املادة 106 من التعديل الد�شتوري.

اأع�صاء  لثلثي  الإنتخابي  النظام  طبيعة  ثانيا: 
جمل�س الأمة

اع�شاء  ثلثي  لت�شكيلة  اخلا�شة  للطبيعة  نظرا 

لهوؤلء  الإنتخابي  النظام  فاإن  الأمة،  جمل�س 

باقي  عن  تفرده  بخ�شو�شية  ميتاز  الأع�شاء 

تكوين  يف  املتداولة  الإنتخابية  الأنظمة 

اإنتخابات، وهذه  املوؤ�ش�شات التي تتطلب اإجراء 

اخل�شو�شية تتجلى يف مظهرين اأ�شا�شيني:

- تق�شيم الدوائر الإنتخابية

- الإجراءات التقنية لإختيار ثلثي الأع�شاء

- تق�صيم الدوائر الإنتخابية

 20 يف  موؤرخ   01-12 رقم  الأمر  نظم  لقد 

فرباير   13 املوافق   1433 عام  الأول  ربيع 

 ،2012 �شنة 

الدوائر  يحدد 

الإنتخابية 

املقاعد  وعدد 

املطلوب 

يف  �شغلها 

اإذ  الربملان، 

بداية  تطرق 

لتق�شيم الدوائر 

يف  �شغلها  املطلوب  املقاعد  وعدد  الإنتخابية 

انتخابات املجل�س ال�شعبي الوطني وفقا لقواعد 

التالية:

الإقليمية  باحلدود  الإنتخابية  الدائرة  حتدد   -

للولية

بح�شب عدد  اإنتخابية  دائرة  لكل  املقاعد  توزع 

لكل  واحد  مقعد  حتديد  مع  ولية،  كل  �شكان 

ن�شمة،   80000 األف  ثمانني  تت�شمن  ح�شة 

ومقعد اإ�شايف لكل ح�شة متبقية ت�شمل اأربعني 

األف 40000 ن�شمة.

للدوائر  اإ�شايف  مقعد  ويخ�ش�س 

اإل  لتتوفر  التي  النتخابية 

وللدوائر  مقاعد   )4( اأربعة  على 

فيها  يتغري  مل  التي  النتخابية 

رقم  الأمر  تنفيذ  منذ  املقاعد  عدد 

�شوال   27 يف  املوؤرخ   08-97
عام 1417 املوافق 6 مار�س �شنة 

1997، املعدل.
باخلارج  اجلزائرية  اجلالية  ميثل 

باملجل�س  منتخبني  اأع�شاء  ثمانية 

ال�شعبي الوطني.

وتوزيع  الإنتخابية  الدوائر  حتديد  اأن  حني  يف 

الأمة  جمل�س  يف  �شغلها  املطلوب  املقاعد 

النظام  ي�شرتك  كان  فاإن  خا�شا،  طابعا  ياأخذ 

الإنتخابي لثلثي اأع�شاء جمل�س الأمة مع النظام 

الوطني  ال�شعبي  املجل�س  لنواب  النتخابي 

باحلدود  النتخابية  الدائرة  حتديد  طريقة  يف 

الإقليمية للولية، اإل اأنه يختلف عنه يف توزيع 

دائرة  لكل  حدد  اإذ  �شغلها  املطلوب  املقاعد 

بغ�س  اثنني  مقعدين  ولية  لكل  اأي  انتخابية 

النظر عن الكثافة ال�شكانية لكل ولية، وبالتايل 

هو  املنتخبني  لالأع�شاء  الإجمايل  العدد  يكون 

ثمان واأربعني 48 )عدد الوليات( �رضب اإثنني 

2 )عدد املقاعد لكل ولية( واملجموع هو �شتة 
وت�شعني 96 ع�شوا منتخبا.

اإنتخاب  ب�شان  املقاعد  توزيع  يخ�س  فيما  اأما 

ثلثي اع�شاء جمل�س الأمة، يتجلى اأن امل�رضع قد 

انتهج مبدا الت�شاوي يف التمثيل الوليات، وهو 

الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اي�شا  عرف  ما 

اثنني  �شيخني  من  املكون 

لكل ولية وعددها خم�شون، 

فمجموع الأع�شاء مئة �شيخ.

لإنتخاب  التقنية  الإجراءات 
ثلثي اأع�صاء جمل�س الأمة

وفقا للمادة 105 من قانون 

من   2 واملادة  النتخابات 

موؤرخ   412-12 املر�شوم 

دي�شمرب   9 املوافق   1434 عام  حمرم   25 يف 

جمل�س  اأع�شاء  انتخاب  بتنظيم  يتعلق   ،2012
اأع�شاء  اإنتخاب  يتم  و�شريه،  املنتخبني  الأمة 

جمل�س الأمة املنتخبني بالأغلبية ح�شب منوذج 

على  واحد  دور  يف  الأ�شماء  املتعدد  الإقرتاع 

م�شتوى الولية، من قبل هيئة ناخبة مكونة من 

جمموع:

- اأع�شاء املجل�س ال�شعبي الولئي،

- اأع�شاء املجال�س ال�شعبية البلدية للولية

الوحيدة  املوؤ�ش�شة  الأمة  جمل�س  يعد  وبذلك 

الطريقة  بهذه  )الثلثني(  اأع�شاوؤها  يختار  التي 

خالفا لإنتخاب نواب املجل�س ال�شعبي الوطني 

واأع�شاء املجال�س املحلية، الذي يتم عن طريق 

الإقرتاع الن�شبي املبا�رض.

حرية  �شمان  نذكر:  الطريقة  هذه  مزايا  ومن 

واأع�شاء  الولئي  ال�شعبي  املجل�س  ع�شو 

املجال�س ال�شعبية البلدية يف الرت�شح من عدمه، 

وكذا ا�شتقالليتهم عن الأحزاب التي فازوا عربها 

بع�شوية املجال�س املحلية حيث ي�شمح القانون 

يرت�شح  اأن  املحلية  اجلماعات  يف  ع�شو  لكل 

ا�شرتاط تزكية احلزب  با�شمه اخلا�س من دون 

كما هو الأمر يف الرت�شح حتت مظلة حزب اأو عدة 

اأو يح�شل على عدد معني من  اأحزاب �شيا�شية، 

يريد  التي  الإنتخابية  الدائرة  ناخبي  توقيعات 

الرت�شح فيها اإن اأراد دخول معرتك الإنتخابات 

كمرت�شح حر.

اأي�شا الت�شويت يكون اإجباريا من طرف الهيئة 

الناخبة، التي يقوم الوايل باإعداد قائمة باأ�شماء 

اإمكانية  الأبجدي، مع  اأع�شائها ح�شب الرتتيب 

مانع  حدوث  حالة  يف  الت�شويت  من  الإعفاء 

بالوكالة  الت�شويت  قاهر، وجتوز ممار�شة حق 

بامل�شت�شفيات،  املوجودون  املر�شى  للناخبني 

اأو الذين يعاجلون يف منازلهم وكذلك الناخبني 

املوجودين موؤقتا يف اخلارج.

�رضط  مع  واحد،  لوكيل  اإل  الوكالة  تعطي  ول 

اأن يكون الوكيل من �شمن اأع�شاء نف�س الهيئة 

ر�شالة  �شكل  يف  الوكالة  وحترر  الإنتخابية، 

لدى  ال�شبط  كاتب  اأمام  عليها  م�شادق  خطية 

هذه  ت�شحب  اأن  ويجب  املتخ�ش�شة،  املحكمة 

الر�شالة ب�شهادة طبية تثبت الو�شعية ال�شحية 

للناخب املري�س، ويتم هذا الإجراء اأمام رئي�س 

بالن�شبة  القن�شلي  اأو  الدبلوما�شي  املركز 

وبعد  اخلارج،  يف  موؤقتا  املوجودين  للناخبني 

قيام الوكيل بعملية الت�شويت يب�شم قبالة ا�شم 

ولقب املوكل، مع العلم اأن اإجراء الإقرتاع يكون 

مبقر الولية.

اأع�شاء  ثلثي  انتخاب  يف  خ�شو�شية  ي�شكل  ما 

اأع�شاء  انتخاب  يف  جنده  ول  الأمة،  جمل�س 

�شمانة  وميثل  اأخرى،  د�شتورية  موؤ�ش�شة  اأية 

اأ�شا�شية ل�رضامة ونزاهة العملية الإنتخابية هو 

ونائب  رئي�س  من  يت�شكل  الت�شويت  مكتب  اأن 

يعينهم  ق�شاة  كلهم  اثنني،  وم�شاعدين  رئي�س، 

مكتب  ويزود  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير 

يعينه  �شبط  كاتب  يتولها  باأمانة  الت�شويت 

جاءت  كما  الأختام.  حافظ  العدل،  وزير  كذلك 

املوؤرخ   القرار  يف  بالتف�شيل  مذكورة  اأ�شمائهم 

يف  اأّول  �شفر  عام  1434  موافق  15  دي�شمرب 

�شنة 2012  املت�شمن  تعيني   اأع�شاء  مكاتب 

اأع�شاء   ن�شف   لتجديد   وكتابها   الت�شويت  

جمل�س الأمة املنتخبني.

اأو  الت�شويت  مكتب  اأع�شاء  تغيب  حالة  ويف 

ال�شكال  ح�شب  ا�شتخالفهم  يتم  ال�شبط،  كاتب 

نف�شها.

الت�شويت  الناخبني ورقة  تو�شع حتت ت�رضف 

املعدة يف �شكل قائمة ا�شمية ويجب اأن تت�شمن 

ورقة الت�شويت ما ياأتي:

• الدائرة النتخابية

املنتخبون:حقائب امللفات املحلية.. واإن�صغاالت املواطنني، الهاج�س الدائم

املادة 6: حتدد الدائرة 
النتخابية بالن�صبة لنتخاب 

اأع�صاء جمل�س الأمة باحلدود 
القليمية للولية.

يحدد عدد املقاعد لكل دائرة 
انتخابية مبقعدين اثنني )2(

املادة 105: ينتخب اأع�صاء 
جمل�س الأمة املنتخبون بالأغلبية 

ح�صب منوذج القرتاع املتعدد 
الأ�صماء يف دور واحد على م�صتوى 
الولية، من طرف هيئة انتخابية 

مكونة من جمموع:
ال�صعبي  املجل�س  • اأع�صاء 

الولئي
ال�صعبية  املجال�س  • اأع�صاء 

البلدية للولية
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• تاريخ الإنتخاب
العربية  • األقاب املرت�شحني واأ�شماوؤهم باللغة 

والأحرف الالتينية

كما يجب اأن حتدد ورقة الت�شويت ت�شمية احلزب 

للمرت�شحني املتقدمني حتت  بالن�شبة  ال�شيا�شي 

رعاية حزب �شيا�شي، ويكون الت�شويت �شخ�شي 

و�رضي، ويجري باأظرفة غري �شفافة وغري مدمغة 

وعلى منوذج موحد.

ل  الت�شويت  لقاعة  بنف�شه  الناخب  يتقدم  وملا 

ي�شع الظرف يف ال�شندوق اإل بعد اإ�شعار رئي�س 

�شوى ظرف  اأنه ل يحمل  الت�شويت على  مكتب 

باإدخال  املكتب  رئي�س  له  ياأذن  وعندئذ  واحد، 

الظرف يف ال�شندوق، ويثبت ت�شويت كل ناخب 

بو�شع ال�شبابة الي�رضى على قائمة التوقيعات.

ثلثي  لإنتخاب  الت�شويت  عملية  انتهاء  عقب 

اأع�شاء جمل�س الأمة، يتم فرز الأ�شوات من قبل 

فارزين يعينهم اأع�شاء مكتب الت�شويت من بني 

اأع�شاء الهيئة الإنتخابية با�شتثناء املرت�شحني 

اأو ممثليهم، ويجوز لأع�شاء مكتب الت�شويت اأن 

ي�شاركوا يف الفرز.

املجل�س  اإىل  الفرز  حم�رض  من  ن�شخة  تر�شل 

الد�شتوري الذي يتلقى طعون املرت�شحني خالل 

الأربع والع�رضين �شاعة التي تلي اإعالن النتائج 

النهائية، ويبث فيها يف اأجل ثالثة اأيام كاملة.

كما يتوىل املجل�س الد�شتوري اإعالن املنتخبني 

الفائزين احلا�شلني على اأكرب عدد من الأ�شوات 

واملقدرة  �شغلها  املطلوب  املقاعد  لعدد  وفقا 

مبقعدين اثنني يف كل ولية ويف حالة ت�شاوي 

الأ�شوات املح�شل عليها بني املرت�شحني يفوز 

املرت�شح الأكرب �شنا.

اأما يف حالة ما اإذا قرر املجل�س الد�شتوري اإلغاء 

الإنتخابات فينظم انتخاب اآخر من اأجل ثمانية 

املجل�س  قرار  تبليغ  تاريخ  من  ابتداءا  ايام 

الد�شتوري.

يف  منتخب  ع�شو  اأي  مقعد  �شغور  حالة  ويف 

التعيني  اأو  الوفاة  ب�شبب  �شواء  الأمة  جمل�س 

باملجل�س  اأو ع�شو  يف وظيفة ع�شو باحلكومة 

الد�شتوري اأو ب�شبب ال�شتقالة اأو الإق�شاء اأو اي 

جزئية  انتخابات  اإجراء  يتم  اآخر  قانوين  مانع 

اجلديد  الع�شو  عهدة  وتنتهي  ل�شتخالفه، 

ال�شابق  لالأ�شباب  الأمة  جمل�س  يف  املنتخب 

ذكرها، بتاريخ انتهاء عهدة الع�شو امل�شتخلف.

 )3/2( ثلثي  انتخاب  يف  النتباه  ي�شرتعي  ما 

اأن  جانب  واإىل  اأنه  الأمة  جمل�س  اأع�شاء 

الإنتخاب على م�شتوى جمل�س الأمة هو اإنتخاب 

غري مبا�رض، فهو اأي�شا ملزما اي اإجباري عك�س 

ال�شعبي  املجل�س  م�شتوى  على  موجود  هو  ما 

الوطني، حيث اأن الت�شويت اختياريا.

جمل�س  اأع�صاء  لثلث  اجلمهورية  رئي�س  تعيني  ثالثا: 
الأمة

اأن نظام الغرفتني يقوم على متايز  اإىل  بالنظر 

والخت�شا�شات  الرتكيبة  حيث  من  الغرفتني 

 1996 لعام  الد�شتوري  التعديل  اأعتمد  فقد 

لذلك  مغايرا  اأ�شلوبا  الأمة  جمل�س  تكوين  يف 

الوطني، من خالل  ال�شعبي  املجل�س  املتبع يف 

الإنتخاب غري املبا�رض لثلثي الأع�شاء وتعيني 

رئي�س اجلمهورية للثلث الآخر

الد�شتوري  التعديل  من   2/101 املادة  خولت 

تعيني  �شلطة  اجلمهورية  لرئي�س   1996 لعام 

بني  من  الأمة  جمل�س  اأع�شاء   )3/1( الثلث 

نالحظ  وبذلك  الوطنية  والكفاءات  ال�شخ�شيات 

ال�شلطة  يطال  التعيني  اأ�شلوب  مرة  لأول 

الد�شاتري  خمتلف  يف  املنظمة  الت�رضيعية 

املتعاقبة من 1963 اإىل 1996.

جتديد ن�صف اأع�صاء 

جمل�س االأمة

املجل�س  عن  الأمة  جمل�س  اختالف  جانب  اإىل 

الأع�شاء  ت�شكيل  طريقة  يف  الوطني  ال�شعبي 

1996 جتديد  اأقر التعديل الد�شتوري لعام  فقد 

اخل�شائ�س  من  بعدد  يتميز  الذي  اع�شائه، 

الأ�شا�شية.

خ�صائ�س جتديد 
اأع�صاء  ن�صف 

جمل�س الأمة

اأقرت الفقرة الثالثة يف املادة 102 من التعديل 

اأع�شاء  ن�شف  جتديد   1996 لعام  الد�شتوري 

)3( �شنوات، وهي بذلك  الأمة كل ثالث  جمل�س 

اأن  ي�شبق  مل  الربملان  يف  جديدة  ميزة  خلقت 

املادة  لنا  وتك�شف  الت�رضيعية،  ال�شلطة  عرفتها 

181 يف فقرتها الأوىل اأن جتديد اأع�شاء جمل�س 
يكت�شي  األأمة 

اخل�شائ�س 

الأ�شا�شية 

التالية:

جتديد   -

ن�شفي اأع�شاء 

جمل�س الأمة

جتديد   -

يجري  دوري 

 )3( ثالث  كل 

�شنوات

جتديد   -

ن�شفي اأول يتم بطريق القرعة

اخلا�صية الأوىل: التجديد الن�صفي لأع�صاء جمل�س 
الأمة

كانت املادة 102 من التعديل الد�شتوري لعام 

1996 يف فقرتها الثالثة وا�شحة بحيث ن�شت 
ي�شمل  الأمة  جمل�س  ت�شكيلة  جتديد  اأن  على 

ن�شف الأع�شاء، اي اثنني و�شبعني )72( ع�شوا 

من ا�شل مئة واربع واأربعني )144( ع�شوا، ومل 

يق�رض الن�س املادة التجديد على اجلزء املعني 

خالل  من  عاما  الن�س  جاء  بل  املنتخب،  اأو 

اإىل  توحي  التي  الأمة«  جمل�س  »ت�شكيلة  عبارة 

اجلزاأين معا

لأع�شاء  الأول  اجلزئي  التجديد  ومبنا�شبة  لكن 

داخل  والآراء  التاأويالت  كرثت  الأمة،  جمل�س 

حمل  الأع�شاء  ب�شاأن  وخارجه  الأمة  جمل�س 

التجديد يتم بغ�س  اأن  اإىل  راأي  التجديد، فذهب 

اإىل  الآخر  الراأي  بينما  النظر عن اجلزء املعني، 

غ�س النظر عن اجلزء املنتخب

اإىل  الأمر  وانتهى  ب�شدة،  الراأيني  انتقد  وقد 

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  ن�شف  جتديد  �رضورة 

املنتخب  اجلزء  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

وكذلك  النتخاب،  طريق  عن  فيه  التجديد  يتم 

احلال بالن�شبة للجزء املعني، الذي يتوىل رئي�س 

اجلمهورية مهمة جتديد ن�شف اأع�شائه

من جهة اأخرى اأدى ا�شتح�شار اأحكام املادتني 

الد�شتوري  التعديل  من   2/181   2/114
لعام 1996 جلدل قانوين و�شيا�شي كبري حول 

اجلزئي  للتجديد  الأمة  جمل�س  رئي�س  خ�شوع 

لكامل  مهامه  ا�شتمرار  اأم  الأع�شاء،  باقي  مثل 

العهدة املقدرة ب�شت )6( �شنوات؟

على  تن�س  الثانية  فقرتها  يف   114 فاملادة 

انتخاب رئي�س جمل�س الأمة بعد كل جتديد جزئي 

لت�شكيلة جمل�س الأمة، بينما تن�س الفقرة الثانية 

من املادة 181 الواردة يف اأحكام اإنتقالية على 

اأن القرعة املتعلقة بالتجديد اجلزئي اأثناء مدة 

الأمة،  جمل�س  رئي�س  ت�شمل  ل  الأوىل  الع�شوية 

الذي يبقى ميار�س مهامه ملدة �شت )6( �شنوات

لكن القراءة ال�شليمة للمادتني، هي تلك القائمة 

اأن  اإىل  تو�شل  وبالتايل  بينهما،  الربط  على 

القاعدة العامة هي الواردة يف املادة 2/114، 

كل  بعد  ينتخب  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأن  اأي 

جتديد جزئي، وهو ما يتالئم مع الفقرة الثانية 

لعام  الد�شتوري  التعديل  من   102 املادة  من 

1996
تعد  فهي   ،181 املادة  من  الثانية  الفقرة  اأما 

ا�شتثناءا عن القاعدة العامة، مبعنى اأن تطبيقها 

م�رضوط بالعهدة الأوىل فقط، وبالتايل ميار�س 

 )6( ال�شت  لل�شنوات  مهامه  الأمة  رئي�س جمل�س 

الد�شتوري  التعديل  اأن  اأي  الأوىل  العهدة  خالل 

قد ميز بني حالتني:

الذي  الدوري  اجلزئي  التجديد  الأوىل:  احلالة 
التعديل  من   3/102 املادة  اأحكام  حتكمه 

ن�شف  ي�شل  الذي   ،1996 لعام  الد�شتوري 

اع�شاء جمل الأمة كل ثالث )3( �شنوات

العهدة  خالل  اجلزئي  التجديد  الثانية:  احلالة 
من   2/181 املادة  اأحكام  حتكمه  الأوىل 

ي�شتثني  اإذ   ،1996 لعام  الد�شتوري  التعديل 

التجديد اجلزئي  الأمة من عملية  رئي�س جمل�س 

الأول، ويبقى ميار�س مهامه ملدة )6( �شنوات

يتم كل ثالث )3(  الثانية: جتديد دوري  اخلا�صية 
�صنوات

ت�شمنت الفقرة الثالثة للمادة 102 من التعديل 

الد�شتوري لعام 1996 القاعدة العامة املتعلقة 

اأع�شاء  عدد  ن�شف  لتجديد  الزمني  بالإطار 

 )3( ثالث  كل  حتديده  مت  وقد  الأمة،  جمل�س 

الأمة تقدر ب�شت  �شنوات، ومبا ان عهدة جمل�س 

واحد  جزئي  جتديد  يح�شل  فاإنه  �شنوات،   )6(

خالل كل عهدة

وفعال جرت اأول عملية جتديد جزئي لن�شف عدد 

ففي   ،2000 دي�شمرب  يف  الأمة  جمل�س  اأع�شاء 

جل�شة علنية عقدت يوم 13 دي�شمرب 2000 مبقر 

اخلا�شة  القرعة  عملية  اإجراء  مت  الأمة،  جمل�س 

بالأع�شاء املنتخبني، ويف 28 دي�شمرب 2000 

الن�شفي  بالتجديد  اخلا�شة  القرعة  اأجريت 

لالأع�شاء املعينني، ليتم بعدها تثبيت ع�شوية 

الأع�شاء اجلدد اأو ا�شتخالفهم ح�شب ما اأوردته 

الد�شتوري  التعديل  181 من  املادة  الأوىل من 

ووفق نف�س ال�رضوط والإجراءات املعمول بها يف 

انتخاب اجلزء املنتخب وتعيني اجلزء املعني.

يتم  الأول  الن�صفي  التجديد  الثالثة:  اخلا�صية 
بطريق القرعة

الد�شتوري  التعديل  من   1/181 املادة  اأقرت 

اع�شاء  عدد  ن�شف  جتديد  اأن   1996 لعام 

عقب  الأوىل  الع�شوية  مدة  اأثناء  الأمة  جمل�س 

ال�شنة الثالثة يكون عن طريق القرعة.

اإيجابيات جتديد ن�صف اأع�صاء جمل�س الأمة

خالل  من  تتحقق  التي  الإيجابيات  بني  من 

لأع�شاء  والدوري  الن�شفي  التجديد  عملية 

جمل�س الأمة نذكر ما يلي:

اإن جتديد  الأمة:  ا�صتمرارية جمل�س  املحافظة على 
الآخر  الن�شف  على  والإبقاء  الأع�شاء  ن�شف 

�شنوات،   )3( الثالث  جتربة  نقل  �شاأنه  من 

جون  الربملانية  احلياة  موروث  على  واحلفاظ 

النقائ�س  على  بالوقوف  ي�شمح  مما  انقطاع، 

التي اعرتت املمار�شة و�شقلها يف اجتاه تطوير 

العمل الربملاين داخل جمل�س الأمة بكيفية اأكرث 

تنظيما وفعالية مقارنة بالتجربة يف ال�شنوات 

الأع�شاء  بني  احتكاك  �شيخلق  مبعنى  الأوىل، 

تطعيم  يف  يفيد  ما  وهو  وال�شابقني  اجلدد 

لرتقية  جديدة  بت�شورات  الربملانية  املمار�شة 

ن�شاط جمل�س الأمة

خلق ديناميكية يف العمل الربملاين: كون مدة العهدة 
مقارنة  طويلة  ما  نوعا  �شنوات  ب�شت  املقدرة 

ومنها  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  بع�س  بعهدات 

املجل�س ال�شعبي الوطني فذلك قد ت�شاب احلياة 

الربملانية بنوع من اخلمول الناجم عن تراخي 

الأع�شاء، وبالتايل فالتجديد الن�شفي لالأع�شاء 

كل ثالث �شنوات يجعل ع�شو جمل�س الأمة اأكرث 

ا�شتعدادا ون�شاطا

اأو  اآخر  بتجديد  الفوز  يف  الرغبة  كان  اإذا  اأما 

باثبات  اأ�شا�شي  اإلتزام  اأخرى، فيقع عليه  عهدة 

واملكثف  املتوا�شل  بالعمل  وجدارته،  وجوده 

داخل املجل�س وخارجه

عدد  اأكرب  على  الربملاين  العمل  ممار�صة  توزيع 
اجلزئي  التجديد  عملية  اإن  املواطنني:  من  ممكن 
 )3( ثالث  كل  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  لن�شف 

�شنوات، تعطي فر�شة اإ�شافية لأكرب عدد ممكن 

اأهم  يف  الربملاين  العمل  ممار�شة  اأع�شاء  من 

املوؤ�ش�شات الد�شتورية التي اختارها ال�شعب من 

خالل موافقته على التعديل الد�شتوري، وهذا من 

ال�شعبية،  ال�شيادة  ممار�شة  جمال  تو�شيع  �شاأنه 

وتفادي خلق اأر�شتقراطيات برملانية، باحتكار 

اأع�شاء حمددين للع�شوية يف جمل�س الأمة

لالإ�شارة يرى البع�س اأن عملية التجديد الن�شفي 

تتمثل  �شلبيات  ينتابها  الأمة  جمل�س  لأع�شاء 

املكت�شبة  والقدرات  املهارات  يف  التفريط  يف 

والوقت املعترب الذي �شيحتاجه الأع�شاء اجلدد 

للتعرف على العمل الربملاين، من جهة، ومن ثم 

ا�شتقرارهم، من جهة اأخرى.

املعينون: نخبة من ال�صخ�صيات والكفاءات

املادة 102: )...(
جتدد ت�صكيلة جمل�س الأمة 

بالن�صف كل ثالث )03( �صنوات

املادة : 181 : يجّدد ن�صف 
)1/2( عدد اأع�صاء جمل�س 

الأمة اأثناء مّدة الع�صوية الأوىل 
عقب ال�صنة الثالثة عن طريق 

القرعة. وي�صتخلف اأع�صاء 
جمل�س الأمة الذين وقعت عليهم 

القرعة وفق ال�ّصروط نف�صها 
وح�صب الإجراء نف�صه املعمول به 

يف انتخابهم    اأو تعيينهم. 
          ل ت�صمل القرعة رئي�س 

جمل�س الأمة الذي ميار�س العهدة 
الأوىل مّدة  �صت )6( �صنوات. 
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عدد خا�صعدد خا�ص

 8-77 املادتني  ل�شيما  الد�شتور،  على  بناء 

القانون  ومبقت�شى  منه،   )3 )الفقرة  و102 

�شفر   18 يف  املوؤرخ   01-12 رقم  الع�شوي 

 2012 �شنة  يناير   12 املوافق   1433 عام 

املواد  ل�شيما  النتخابات،  بنظام  واملتعلق 

عبد  ال�شيد  ا�شتدعى  منه،  و106  و105   104
 14 يوم  اجلمهورية،  رئي�س  بوتفليقة،  العزيز 

حمرم عام 1434 املوافق 28 نوفمرب 2012، 

اأع�شاء  جمموع  من  املكونة  النتخابية  الهيئة 

املجال�س  واأع�شاء  الولئية  ال�شعبية  املجال�س 

ال�شعبية البلدية للولية،.يوم ال�شبت 29 دي�شمرب  

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  ن�شف  لتجديد   2012
املنتخبني. 

ن�رض هذا املر�شوم الرئا�شي يف اجلريدة الر�شمية 

ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية 

حمرم   14 يف  موؤرخ   401-12 رقم  حتت 

 ،2012 �شنة  نوفمرب   28 املوافق   1434 عام 

لتجديد  النتخابية  الهيئة  ا�شتدعاء  يت�شمن 

ن�شف اأع�شاء جمل�س الأمة املنتخبني.

• الهيئة النتخابية تتكون من جمموع اأع�شاء 
املجال�س  واأع�شاء  الولئية  ال�شعبية  املجال�س 

ال�شعبية البلدية للولية، الذين �شوتوا  يوم 29 

ال�شاعة  2012، مبقر كل ولية على  دي�شمرب   

الثامنة.

اأي اختتم يف  • القرتاع دام يوما واحدا فقط،   

الت�شويت  مبكتب  فورا  الفرز  ليليه  اليوم،  نف�س 

حم�رض   يف  الفرز  نتائج  دونت  علني،  وب�شكل 

حرر يف ثالث )3( ن�شخ بحرب ل ميحى، و�رضح 

مبجرد  بالنتائج  علنا  الت�شويت  مكتب  رئي�س 

مكتب  يف  تعليقها  وتوىل  الفرز،  حم�رض  حترير 

الت�شويت، اأر�شلت ن�شخة من املح�رض، فورا، اإىل 

املجل�س الد�شتوري، لالإعالن عن النتائج النهائية 

)72( �شاعة كاأق�شى حد  اثنتني و�شبعني  خالل 

ي�شمح به القانون مبوجب املادة 125 من قانون 

النتخابات لالإعالن النهائي عن النتائج. 

اأع�صاء جمل�س الأمة املنتخبون

 2013 1يناير  الد�شتوري يف  املجل�س  فاأ�شدر 

البيان التايل:

بانتخاب  يتعلق  الـد�صتـوري  املجـلـ�س  بــيان 
جتديد ن�صف اأع�صاء جمل�س الأمة املنتخبني 

 18 و   17 يومي  الد�شتوري  املجل�ُس   اجـتمع 

�شنة  دي�شمرب   31 املوافِق   1434 عام  �شفر 

يد 
ّ
2012 و 01 يناير �شنة 2013 برئا�شة ال�ش

الد�شتوري،  املجل�ِس  رئي�ِس  بلعـيـز،  الطـّيـب 

ـة العـمليات النـتخابـية  حَّ لـدرا�شِة ومراقـبِة �شِ

التي جـَرْت يوَم 15 �شَفـر عام 1434 املوافـق 

ولياِت  كـل  يف   2012 �شنة  دي�شمرب   29
الأمــة  جمل�س  اأعـ�شاِء  ن�شِف  لـتجـديـِد  الوطن 

نَتَخـِبـيـن، 
ْ
امُلـ

ِز 
ْ
َنـِة يف حما�شـر فـر وبعـد درا�شة النـتائج امُلَدوَّ

لـدى  والـُموَدَعـة  َقـِة 
َ
امُلرفـ والوثائِق  الأ�شـواِت 

ِط املجـل�س الـد�شتوري،
ْ
بـ كتابِة �شَ

الأخـطـاء  وت�شحيح  قـانـوًنا  الـُمـَداولة  وبعـد 

الـماديـة،       

النـهائية  الـنـتائَج  الد�شتوري  املجل�ُس  ُيـعـلـُن 

كالآتــي :

عــدد الـوليات املعـنــية :  48 

ـلـون :  26.895  الناخبون املُ�صجَّ

الناخبون املُ�صّوُتـون :  25.251 

ـُون :  1644  نع ـِ الناخبـون املُْمَت

 %  93,89 ن�صـبة الـم�صاركــة : 

عـدد الأ�صوات الـملغـاة:  2376 

ـَربَّ عنها:  22.875  عدد الأ�صواِت املَُع

عـدد املرت�صحني الفـائزين :  48 

الآتـيِة  املرت�شحنَي  فـوَز  ُيـعـِلـُن  وبالتايل، 

اأ�شـماوؤُُهـم:

جتديد ن�ضف اع�ضاء جمل�ص الأمة للعهدة الت�رشيعية )2019-2013(

التجديد الن�صفي اخلام�س لالأع�صاء.. الإجراءات.. واملراحل

طـِقيـ�س عبد املجيد
عن ولية �صطيف

ُموِنيب عـبد املجيد
عن وليةب�صكرة

ـْـنِدي عبد الرحيم َمـ
عن ولية تلم�صان

زوبـيـري عـبد القادر  
عن ولية  اأدرار

ـَناين عـبد الغـني الَهـ
عن ولية �صيدي بلعبا�س

مـانـي حممد
عن ولية البويــرة

زوبيـري حممد
عن ولية اجلـزائر

بــزاز عـزيـز 
عن ولية اأم البواقي

امـباركي خلـ�صر
عن ولية �صعـيدة

�صعـيدي ح�صني
عن ولية ب�صار

َكـُمون عـبد القادر  
عن ولية تيارت

مـعـزوز عبد الـقادر
عن ولية ال�صلف

ـْبلي ب�صري �َصـ
عن ولية عـنابة

اإَِمـــاد م�صطفى
عن ولية تامرنا�صت

ـَ�س عبد ال�صالم َلْبـي
عن ولية اجللـفـة

خملـويف عــمار
عن ولية باتــنة

م�صيخ اأحــمد
عن ولية �صكيـكدة

بو�صالغـم حمـمد
عن ولية البليدة

َتـَمـَدَرْ َتــاَزة مو�صى
عن ولية تيزي وزو

عـوي�صي حمـمد 
عن ولية الأغـواط

بوال�صعـري جمال
عن ولية قـاملـة

بوجـابـر خــالد
عن ولية تب�صة

بوزريـبة عبد املجيد
عن ولية جيجـل

مزيان اإبراهيم  
عن ولية بجايـة

اأع�صاء جمل�س الأمة املنتخبون
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بن ال�صغـري عبد الكرمي 
عن ولية مـيلة

كــا�صة �صعــيد 
عن ولية وهــران

مر�صلي عبد الباهي
عن ولية تـندوف

�َصـَرَيـط ملني 
عن ولية ق�صنطينة

اأو�صهـلة حممد ر�صا 
عن ولية عني متو�صنت

جعـفـر نور الدين
عن ولية برج بوعريريج

ـَـِليل الطاهـر  ك
عن ولية خنـ�صلــة

مي�صاوي حممد 
عن ولية امل�صيلة

لـْزَعـْر حممـد  
عن ولية عني الـدفلى

قـِنيـَبـر عـبد الـوهاب 
عن ولية البّيــ�س

�صَطـاح بوعـالم 
عن ولية تي�صم�صيلت

قـاَرة بلـقا�صم 
عن ولية الــمدية

بن يون�س حممد اآكلي 
عن ولية غـرداية

�صليماين عبد الكرمي 
عن ولية بومردا�س

�صَية زبـيـر ـِ طَواْف
عن ولية �صوق اأهرا�س

ي  َمـَهـِني غـِري�صِ
عن ولية مع�صكر

قـِنـيـَبـر الطيـّب
عن وليةالنعـامـة

بوعـمامة عبا�س 
عن ولية اإلــيزي

�صعـداين حمـمد ال�صعيد
عن ولية الوادي

�صعـيد جـمال 
عن ولية م�صتغـامن

ختيـر حمـمد 
عن ولية غـليـزان

طـويــل رابح 
عن ولية الــطارف

�صاْبــِني عبد الـقادر 
عن ولية تيـبازة

بوتـِخيـل يو�صف
عن ولية ورقـلة

تلقى ال�ضيد رئي�س جمل�س الأمة، الثنني 07 جانفي 

2013، مرا�ضلــــة من رئا�ضة اجلمهورية تعلمه باأنه 
الد�ضتور،  3 من  الفقرة  78 و101،  طبقا للمادتني 

عني رئي�س اجلمهورية بعنوان الثلث الرئــــا�ضي 

اأع�ضاء جمل�س الأمة الآتية اأ�ضمـــــا�ؤهم:

اأع�صاء جمل�س الأمة املعينون
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الهادي خالديعبد القادر بن �صالح يا�صف ال�صعدي فوزية بن بادي�س عائ�صة باركي حممد بن طبة

حفيظة بن �صهيدة عبد الكرمي قري�صي �صعدية نوارة جعفرحممد اأخاموك زهرة ظريف بيطاط حمند اآكلي بن يون�س

بو بكر بن بوزيدحممد زكرياء ابراهيم غومة عبد القادر �صنيني اأحمد حم�صا�س�صعيد بركات
توفى/رحمه اهلل

الها�صمي جيار ر�صيد بوغربال حممد بوخالفةعبد الوهاب ح�صن خرية )ليلى( الطيبعبد القادر بن �صامل

�صالح قوجيل م�صعود زيتوين براهيم بوحلية جمال ولد عبا�س الطيب فرحات اأحميدةحمود �صايد
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من   114 املادة  لأحكام  طبقا 

القانون  من   11 واملادة  الد�شتور 

الع�شوي رقم 90-299 واملادة2، 

6 ،7 من النظام الداخلي للمجل�س 
طيب  ال�شيد   ، اجلل�شة  رئي�س  طلب 

لرئا�شة  املرت�شحني  من  فرحات 

برت�شيحاتهم.  التقدم  املجل�س 

لتعتلي ال�شيدة �شا�شوة لويزة ع�شو 

الكلمة  وتلقي  املنرب  الأمة  جمل�س 

التالية:

بني  متت  التي  امل�شاورات  »بعد 

ملجل�س  الربملانية  املجموعات 

المة واملتمثلة يف الثلث الرئا�شي 

وحزب التجمع الوطني الدميقراطي 

الوطني  التحرير  جبهة  وحزب 

بالإ�شافة اإىل اأع�شاء جمل�س الأمة 

من احل�شا�شيات ال�شيا�شية الخرى 

ت�شاهم  الذي  للدور  منها  واإدراكا 

يف  د�شتورية  كموؤ�ش�شة  هيئتنا  به 

املوؤ�ش�شاتي  وال�شتقرار  التوازن 

ال�شعبي  التمثيل  ترقية  ويف 

الدميقراطية  املمار�شة  وتعزيز 

حققها  التي  لالإجنازات  واعتبارا 

جمل�س الأمة على خمتلف الأ�شعدة 

وخا�شة تلك التي تتعلق باجلانب 

من  مكنته  والتي  الت�رضيعي 

التفاعل اأكرث مع حميطه، وتقديره 

ملكانة ال�شيد عبد القادر بن �شالح 

احلوار  رجل  باعتباره  وحنكته 

ال�شيا�شية  املراحل  خمتلف  عرب 

البالد  عرفتها  التي  احل�شا�شة 

يف  الوطني  احلوار  بجل�شات  بدءا 

الت�شعينات اإىل امل�شاورات الوطنية 

يف  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  حول 

�شاهم  ملا  عرفانا   .2011 ماي 

موؤ�ش�شتنا  تطوير  يف  جهد  من  به 

فاإنها  الربملاين  اأدائها  وترقية 

بن  القادر  عبد  ال�شيد  تر�شح 

ملجل�س  رئي�شا  لينتخب  �شالح 

القادمة   الت�رضيعية  للعهدة  الأمة 

2013-2016 و�شكرا .«

اع�شاء  من  اجلل�شة  رئي�س  طلب 

تر�شح  على  الت�شويت  املجل�س  

ال�شيد عبد القادر بن �شالح لرئا�شة 

 132 النتيجة  فكانت  املجل�س 

عدد  قدر  حني  يف   ، بنعم  �شوتا 

امل�شوتني بال 0 واملمتنعني 2.

جمل�س  اأع�شاء  ت�شفيقات  وحتت 

فرحات  الطيب  ال�شيد  اأعلن  الأمة 

بن  القادر  عبد  ال�شيد  انتخاب  عن 

�شالح رئي�شا ملجل�س الأمة حمييا 

فيه  جددها  التي  الثقة  على  اإياه 

اأع�شاء املجل�س.

جل�صة اإثبات  ع�صوية الأع�صاء اجلدد وانتخاب رئي�س جمل�س الأمة

من  و114   113 املادتني  باأحكام  عماًل 

الع�شوي  القانون  من   11 واملادة  الد�شتور؛ 

املجل�س  تنظيم  يحّدد  الذي   ،02-99 رقـم 

ال�شعبي الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا 

احلكومة؛  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات 

واملواد 2، 3 و5 من النظام الداخلي ملجل�س 

 9 الأربعاء  يوم  املجل�س �شبيحة  عقد  الأمة؛ 

�شها  جانفي 2013 جل�شة علنية عامة، خ�شّ

املنتخبني  اجلدد  الأع�شاء  ع�شوية  لإثبات 

واملعينني، يف جمل�س الأمة، يف اإطار التجديد 

رئي�س  وانتخاب  اأع�شائه  لعدد  الن�شفي 

املجل�س لفرتة ت�رضيعية جديدة...

لالإجراءات  وفقا  اجلل�شة،  هذه  تراأ�س  وقد 

الطيب  ال�شيد  العملية،  ُتنظم  التي  القانونية 

ا  �ِشنًّ املجل�س  اأع�شاء  اأكرب   ، احميدة  فرحات 

)94 �شنة(، مب�شاعدة ال�شيدين عبا�س بوعمامة 

ا وحممد ماين وهما اأ�شغر الأع�شاء �ِشنًّ

وقد اقت�شى جدول اأعمال اجلل�شة :

- مناداة اأع�شاء جمل�س الأمة اجلدد

-انتخاب جلنة اإثبات ع�شوية الأع�شاء اجلدد 

وامل�شادقة على تقريرها

-انتخاب رئي�س جمل�س الأمة

على  ال�شمية  باملناداة  اجلل�شة  ا�شتهلت   

الأع�شاء الـ 48 اجلدد الذين مت انتخابهم على 

م�شتوى الوليات بتاريخ 29 دي�شمرب 2012 

وهم على التوايل : 

زوبريي عبد القادر

معزوز عبد القادر

عوي�شي حممد

بزاز عزيز

خملويف عمار

مزيان ابراهيم

مونيب عبد املجيد

�شعيدي ح�شني

بو�شالغم حممد

ماين حممد

اأماد م�شطفى

بوجابر خالد

مندي عبد الرحيم

كمون عبد القادر

متدر تازة مو�شى

زوبريي حممد

لبي�س عبد ال�شالم

بوزريبة عبد املجيد

طقي�س عبد املجيد

امباركي خل�شر

م�شيخ اأحمد

الهناين عبد الغني

�شبلي ب�شري

بوال�شعري جمال

�شريط ملني

قارة بلقا�شم

�شعيد جمال

مي�شاوي حممد

مهني غري�شي

بوتخيل يو�شف

كا�شة �شعيد

قنيرب عبد الوهاب

بوعمامة عبا�س

جعفر نور الدين

�شليماين عبد الكرمي

طويل رابح

مر�شلي عبد الباهي

�شطاح بوعالم

�شعداين حممد ال�شعيد

كليل الطاهر

طواف�شية زبري

�شابني عبد القادر

بن ال�شغري عبد الكرمي

لزعر حممد

 قنيرب الطيب

اأو�شهلة حممد ر�شا

بن يون�س حممد اأكلي

ختري حممد

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  على  نودي  كما 

الذين مت تعيينهم ملدة �شت �شنوات طبقا 

للمر�شوم الرئا�شي رقم 13-01 املوؤرخ 

 07 لـ  املوافق   1434 �شفر   24 يف 

جانفي 2013 ، وهم ال�شادة :

عبد القادر بن �شالح

حممد اأخموك

ر�شيد بوغربال

حممد زكرياء

م�شعود زيتوين

حممد بن طبة

عبد الكرمي قري�شي

عبد القادر بن �شامل

عبد القادر �شنيني

حمود �شايد

فوزية بن بادي�س

حممد اآكلي بن يون�س

ح�شن عبد الوهاب

ال�شعيد بركات

جمال ولد عبا�س

الهادي خالدي

نوارة �شعدية جعفر

الها�شمي جيار

بو بكر بن بوزيد

�شالح قوجيل

عائ�شة باركي

حفيظة بن �شهيدة

الذين مت تعيينهم  الأمة  واأع�شاء جمل�س 

لعهدة تدوم ثالث �شنوات طبقا للمر�شوم 

 24 يف  املوؤرخ   02-13 رقم  الرئا�شي 

�شفر 1434 املوافق لـ 7 جانفي 2013  

وهم:

الطيب خرية   -  1
غومة -اإبراهيم   2

اأحميدة فرحات  -الطيب   3
�شعدي -يا�شف   4

بيطاط ظريف  زهرة   -  5
بوخالفة -حممد   6
حم�شا�س اأحمد   -  7

بوحلية براهيم   -  8

عبد الغاين عقبي 

قزان جياليل

حممد ال�شالح مالح

م�شطفى �شلويف

�شليمان كرومي

عبد الوكيل بن ال�شاوي

عبد العزيز جفال

خمتار �شي يو�شف 

حممد نوا�شر

اأحمد عياد

حممد مدين حود موي�شة

رفيقة ق�شري

براهيم بوتخيل

حممد لزهر �شحري 

خل�شر �شيدي عثمان

م�شعود بودراجي

ب�شري داود 

قادة بن عودة

كمال خليلي

يو�شف بلحاج

انتخاب جلنة اإثبات الع�صوية

بني  متت  م�شاورات  وبعد  الأمة  ملجل�س  الداخلي  النظام  من   3 املادة  لأحكام  طبقا 

اإثبات  لت�شكيل جلنة  الأمة  تر�شيح ع�رضين ع�شوا من جمل�س  الربملانية مت  املجموعات 

الع�شوية ليوافق اأع�شاء جمل�س الأمة بالأغلبية على القائمة التالية:

رفع رئي�س اجلل�شة، ال�شيد الطيب فرحات اجلل�شة ملدة ن�شف �شاعة لتمكني جلنة اإثبات 

الع�شوية من اإعداد تقريرها.

ال�شيد حممد لزهر  ال�شيد عبد الغني العقبي ونيابة  اإثبات الع�شوية وحتت رئا�شة  جلنة 

�شحري اأعدت تقرير ها الذي تال م�شمونه ال�شيد خمتار �شي يو�شف والذي اأثبت ع�شوية 

اأع�شاء جمل�س المة اجلدد واملقدر عددهم  بـ78 ع�شوا.

انتخاب رئي�س جمل�س الأمة
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“

أيتها السيدات، أيها السادة ؛
بودي -واملناسبة تسمح لي بذلك -أن أعبر عن كبير االرتياح 
لوصول أعضاء جدد أفرزتهم انتخابات 29 ديسمبر املاضي، 
أعضاء عززوا بوجودهم الهيئة وأعطوها وجهها التعددي الذي 
تركيبتها  في  الهيئة  ألوان  بذلك...  فأصبحت  منتظًرا  كان 
احلزبية أكثر تنوًعا وأكثر تعبيًرا عن واقع اخلريطة السياسية 
اجلديدة للبالد... وهو األمر الذي سيعطي من دون شك احليوية 

املنتظرة للهيئة ويجعل النقاش ضمنها أكثر ثراًء وتنوًعا...
وفي نفس اإلطار أود : أن أعبر عن العرفان والشكر لفخامة 
العناية  كبير  الهيئة  أولى  باستمرار  الذي  اجلمهورية  رئيس 
والدعم وفي كل مرة عمل على تعيني كفاءات وطنية عالية 
املستوى لتدعيم التركيبة البشرية الوافدة من بني أعضاء الهيئة 

الناخبة على املستوى احمللي.
أن  نتمنى  فإننا  خياراته  ونثمن  املوقف  هذا  له  نقدر  إذ  إننا   -
يكون اجلميع في مستوى الثقة املوضوعة فيه لتأدية املهمة ضمن 
الهيئة وخدمة األهداف النبيلة التي جاءت بها النصوص األساسية 
للبالد وتلك اخلاصة مبجلس األمة. والسهر على دعم  الناظمة 
واالقتصادية  السياسية  األهداف  بلوغ  إلى  الرامية  القوانني 

واالجتماعية والثقافية املرسومة للبالد...
أخواتي، إخواني ؛

أركان  في  تتجوالن  وعيناي  بالذات،  اللحظة  هذه  وفي   -
القاعة ساعًيا للتعرف على وجه هذا والتأكد من وجود ذلك، 
إلى  انتموا  الذين  نحو زمالئي  الوقت  بنفس  تنصرف أفكاري 

هيئتنا ومن أيام غادروا القاعة التي أنتم اآلن جالسون فيها.
... وإني ألغتنم هذه السانحة لكي أعبر لهم مرة أخرى عن 
كبير عرفاني وتقديري لكل ما قاموا به من عمل وساهموا به 
البرملانية حتظى  مؤسستنا  جعل  وفي  البالد  خدمة  في  جهد  من 

باالحترام الذي حتوزه.
... إنها إشادة... الواجب يقتضيني التأكيد عليها وهي بالواقع 
جيد  أداء  من  وأولئك  هؤالء  به  قام  ملا  بالنظر  مستحقة  إشادة 

وجهد مشكور طيلة فترة توليهم مسؤولية متثيل األمة...
زميالتي، زمالئي ؛

مليئة  كانت  املاضية  السنوات  خالل  املكتسبة  التجربة  إن 

ن وتعمق للبلوغ بها إلى  بالدروس والتجارب، وهي جديرة بأن ُتَثمَّ
املستويات املرجوة...

- فإننا واثقون من أن هيئتنا مرشحة مستقبال )مع بقية مؤسسات 
الدولة الدستورية( للعب دور أكثر حيوية في نطاق سياسة 
دور  اجلمهورية...  فخامة رئيس  اعتمدها  التي  اإلصالحات 
من شأنه أن يبوأ الهيئة املكانة التي هي جديرة بها... خاصة في 

إطار األداء التشريعي والبرملاني...
واجب  زمالئي،  زميالتي  جميًعا،  لنا  سيكون  دور   ...

وشرف تأديته بكل روح مسؤولية.
زميالتي، زمالئي ؛

لن أنهي كلماتي هذه دون أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئاسة 
تسيير جلستنا  توليهم  على  املصغر  املؤقتة وملكتبها  مجلسنا 

هذه بحنكة واقتدار واضحني.
لكم ولكنَّ جميًعا الشكر والعرفان على املساعدة على 

جعل هذه اجللسة تسير سيًرا عادًيا. بل أقول أخوًيا...
مرة أخرى أشكر اجلميع على الثقة التي آمل أن أكون بعون الله 

وبفضلكم في مستواها...
عمل  أمامنا  فالزال  عملنا...  برنامج  يخص  وفيما  اآلن،   ...

ينتظرنا والواجب يحتم علينا القيام به قبل اختتام الدورة.
وحتديد  لدراسة  دعوتكم  نتولى  سوف  القادمة  األيام  في 

املوقف من مشاريع القوانني املتبقية من جدول أعمال الدورة.

»وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون« 
صدق الله العظيم

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كلمة رئي�س جمل�س الأمة بعد اإعادة انتخابه رئي�صا للمجل�س

بسم الله الرحمن الرحيم“
- معالي وزير العالقات مع البرملان، 

- زميالتي، زمالئي، 
- السيدات والسادة احلضور،

- أود في مستهل هذه الكلمة املناسبتية، أن أتوجه بالشكر 
إلى كافة زميالتي وزمالئي أعضاء مجلس األمة... القدامى 
لتولي  بها  شرفوني  قليل«  »قبل  التي  الثقة  على  واجلدد...  منهم 

رئاسة مجلس األمة...
ثقة  مبثابة  هذا  موقفهم  أعتبر  فإني  القدامى،  لزمالئي  بالنسبة   -
هذا  أعتبر  فإني  اجلدد،  لزمالئي  بالنسبة  أما  بها.  أعتز  مجددة، 

الدعم مبثابة تكليف بضرورة بذل جهد أكبر...
لهؤالء وألولئك أقول شكًرا جزياًل... وسأبذل قصارى جهدي 

ألكون في مستوى هذه الثقة.
زميالتي، زمالئي ؛

َأِعُد اجلميع  أني  التأكيد عليه في هذه املناسبة هو  - ما أريد 
د مبا متليه علي مسؤوليتي الدستورية  بأنني سأعمل جاهًدا على التقيُّ

وحتدده األحكام القانونية املرعية ضمن مجلس األمة...

وألتزم أمامكم بالتعامل مع كل واحدة وواحد بنفس القدر 
من التقدير واالحترام وسأولي العناية املطلوبة واالهتمام املستحق، 
منكم  الواحد  بها  يأتي  التي  النظر  ووجهات  اآلراء  لكافة 
انتماؤه  كان  وأين  نظره  وجهة  كانت  كيفما  واآلخر... 

الفكري أو خياراته السياسية...
- لكن قبل هذا وذاك أود، زميالتي زمالئي، أن أنتهز السانحة 
أو  انتخابهم  على  التهاني  خالص  اجلدد  للزمالء  أقدم  لكي 

تعيينهم ألداء شرف العمل ضمن مجلسنا املوقر...
- وأرحب بهم ضمن الهيئة التي هي من اآلن هيئتهم،

وأمتنى للجميع النجاح والتوفيق لتأدية املهمة املوكلة لنا جميًعا.
ستكونون  بأنكم  قناعة  لعلى  زمالئي،  زميالتي  وإني،   -
الهيئة  فيكم  وضعتها  التي  اآلمال  مستوى  في  شك«  »وال 

الناخبة التي اختارتكم للمهمة...
عن  للجميع  أؤكد  لكي  أيضا  املناسبة  أنتهز  أن  أود  كما 
كامل جاهزية رئاسة مجلس األمة والعاملني في املصالح التابعة 
وممارسة  البرملانية  مهامكم  تأدية  على  ملساعدتكم  لها 
بدوركم  املتعلقة  اجلوانب  مختلف  في  نشاطاتكم 

كممثلني لألمة...
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جل�صات التجديد الن�صفي

لأع�صاء  الن�صفي  التجديد  جل�صة 
املجل�س املنتخبني واملعينني الأوىل 

التي  الد�شتور،  من   181 املادة  لأحكام  طبقا 

تن�س على اأنه »يجدد ن�شف )2/1( عدد اأع�شاء 

عقب  الأوىل  الع�شوية  مدة  اأثناء  الأمة  جمل�س 

ال�رضوط  وفق  القرعة  طريق  عن  الثالثة  ال�شنة 

يف  به  املعمول  نف�شه  الإجراء  وح�شب  نف�شها 

انتخابهم اأو تعيينهم«. قام جمل�س الأمة بتجديد 

القرعة  عملية  طريق  عن  اأع�شائه  عدد  ن�شف 

الوحيدة يف حياة املجل�س، اإذ خ�ش�س املجل�س 

حت�شريية  اجتماعات  عدة  واأجهزته  بهيئاته 

وت�شاورية للنظر يف الكيفية التي جتري بها هذه 

العملية، وكان الق�شد منها الجتهاد يف �شمان 

اجتماعاته  يف  فتناول  الد�شتور،  ن�س  تطبيق 

التي  والتقنية  املادية  والكيفيات  الرتتيبات 

ت�شبط عملية اإجراء القرعة.

ملجل�س  الداخلي  النظام  اأحكام  على  وبناء 

رقم  الرئا�شي  واملر�شوم  واملتمم،  املعدل  الأمة 

 1421 �شعبان   3 يف  املوؤرخ   340-2000
ا�شتدعاء  2000، املت�شمن  اأكتوبر   30 املوافق 

الأمة  اأع�شاء جمل�س  لتجديد  النتخابية  الهيئة 

املنتخبني، وبناء على م�شمون حم�رض اجتماع 

هيئة التن�شيق ملجل�س الأمة املنعقد بتاريخ 26 

نوفمرب 2000، وم�شمون حم�رض اجتماع مكتب 

 ،2000 نوفمرب   27 بتاريخ  املنعقد  املجل�س 

اأ�شدر مكتب املجل�س تعليمة حتدد كيفية اإجراء 

عملية القرعة ومراقبتها.

القرعة على الأع�صاء املنتخبني 

الأمة،  عقد جمل�س   2000 دي�شمرب   13 بتاريخ 

جل�شة علنية خا�شة، تراأ�شها ال�شيد ب�شري بومعزة، 

القرعة  رئي�س املجل�س، خ�ش�شت لإجراء عملية 

لتجديد ن�شف اأع�شاء املجل�س املنتخبني، وذلك 

 )03( ثالث  املجل�س  ت�شكيلة  ا�شتوفت  اأن  بعد 

�شنوات من الع�شوية.  وقد مت لهذا الغر�س تعديل 

التعديل  ذلك  واإحالة  للمجل�س،  الداخلي  النظام 

فيه،  راأيه  اأبدى  الذي  الد�شتوري  املجل�س  على 

خا�شة  ومادية  تقنية،  ترتيبات  و�شع  مت  كما 

يف  نوعها  من  فريدة  باعتبارها  العملية  لهذه 

حياة املجل�س.

وال�شادة  ال�شيدات  بح�شور  القرعة  عملية  ومتت 

تت�شمن  التي  الأظرفة  بفتح  وذلك  الأع�شاء 

�شبط  ومت  الوليات،  وفق  الأع�شاء  اأ�شماء 

الأع�شاء الذين تنتهي عهدتهم.

القرعة على لأع�صاء املعينني 

ال�شيد  وبرئا�شة   ،2000 دي�شمرب   28 وبتاريخ 

عملية  اأجريت  املجل�س،  رئي�س  بومعزة،  ب�شري 

القرعة لتجديد ن�شف عدد الأع�شاء املعينني يف 

املجل�س الذي تنتهي عهدتهم، وقد اأجريت عملية 

القرعة هذه، على منوال القرعة الأوىل.

ولالإ�شارة عقب تثبيت ع�شوية الأع�شاء اجلدد، 

جتري عملية انتخاب رئي�س جمل�س الأمة، بفتح 

املوافقة  وتتم  املن�شب،  لهذا  الرت�شحات  باب 

على تزكية املر�شح لتويل املن�شب بالإجماع.

لأع�صاء  الن�صفي  التجديد  جل�صة 
املجل�س املنتخبني واملعينني الثانية 

طبقا لأحكام املادة 102 )فقرة 3( من الد�شتور، 

الأمة،  ملجل�س  الداخلي  النظام  باأحكام  وعمال 

املعدل واملتمم، عقد جمل�س الأمة جل�شة علنية 

عامة يوم 9 جانفي 2004، برئا�شة ال�شيد طاهر 

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  اأكرب  ب�شفته  زبريي، 

�شنا، مب�شاعدة اأ�شغر ع�شوين �شنا، ال�شيدان 

جمال در اجي والطيب ابراهيم احل�شان.

اأع�شاء املجل�س،  ال�شمية على  املناداة  بعد 

جمل�س  يف  الع�شوية  اإثبات  جلنة  وت�شكيل 

اع�شائها  قائمة  على  وامل�شادقة  الأمة 

طرف  من  تن�شيبها  وبعد   ،)20( الع�رضين 

رئي�س املكتب املوؤقت ال�شيد الطاهر زبريي، 

انتخبت اللجنة مكتبها.

وبعد تفح�س اللجنة ملفات ع�شوية اأع�شاء 

واملعينني،  املنتخبني  اجلدد  الأمة  جمل�س 

/01 الد�شتوري رقم  طبقا لإعالن املجل�س 

 2004 �شنة  يناير   4 املوؤرخ يف  اأ.م.د/04 

املت�شمن جتديد ن�شف اأع�شاء جمل�س الأمة 

رقم  الرئا�شي  املر�شوم  وكذا  املنتخبني، 

 ،2004 �شنة  يناير   8 املوؤرخ يف   06-04
يف  الأمة  جمل�س  اع�شاء  تعيني  املت�شمن 

اإطار التجديد اجلزئي:

ال�شيدات  ع�شوية  �شحة  اللجنة  اأثبتت 

الأمة  جمل�س  يف  اجلدد  الأع�شاء  وال�شادة 

الأع�شاء  اأما  ع�شوا،   64 عددهم  والبالغ 

الذين ت�شتمر ع�شويتهم والبالغ عددهم 68 

ع�شوا فقد مت اإثبات ع�شويتهم �شابقا

تقرير  على  الأمة  جمل�س  �شادق  ذلك  بعد 

اجلدد.  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  ع�شوية  اإثبات 

عقب ذلك جرت عملية انتخاب رئي�س جمل�س 

التي  الذي متت تزكيته طبقا لالئحة  الأمة، 

تالها ال�شيد حمود �شايد، ع�شو جمل�س الأمة، 

والفعاليات  الربملانية  املجموعات  با�شم 

التي  الأمة،  جمل�س  يف  املمثلة  ال�شيا�شية 

ال�شيد عبد  الثقة يف �شخ�س  اقرتحت جتديد 

الأمة  جمل�س  لرئا�شة  �شالح،  بن  القادر 

املوافقة  فتمت   ،)2007-2004( للفرتة 

على تزكيته بالجماع.

لئحة تزكية

املجموعات  ممثلوا  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  نحن 

املمثلة  ال�شيا�شية  الفعاليات  و  الربملانية، 

بتاريخ  املجتمعني  الأمة،  جمل�س  يف 

2004/01/09 مبقر جمل�س الأمة:
ميز  الذي  التوازن  و  ال�شتقرار  على  حفاظا 

املوؤ�رضات  اإحدى  وهي  اجلمهورية،  موؤ�ش�شات 

على  مكانتها  للجزائر  اأعادت  التي  الهامة 

ال�شعيد الدويل وعززت من م�شداقيتها .

التحديات  حجم  و  الرهانان  لطبيعة  اإدراكا 

احلركية  ظل  يف  ،�شيما  اجلزائر  على  املفرو�شة 

الإقليمية  ال�شاحتان  ت�شهدها  التي  اجلديدة 

التن�شيق  من  مزيدا  تتطلب  التي  و  والدولية، 

والت�شاور و التفاهم بني خمتلف القوى ال�شيا�شية 

يف البالد.

تثمينا للدور الذي لعبه جمل�س الأمة يف املجال 

الت�رضيعي و الرقابي و ال�شيا�شي. 

�شالح  بن  القادر  عبد  ال�شيد  خلربة  تقديرا 

الإعالمي  امليدان  يف  الطويلة  ولتجربته 

خاللها  من  برهن  التي  الربملاين  و  وال�شيا�شي 

عن رزانة كبرية متيزت باأ�شلوب احلوار والت�شاور 

اأخذ  و  املتباينة  النظر  وجهات  بني  التقريب  و 

امل�شالح العليا للبالد فوق كل اعتبار اإىل جانب 

حنكته يف الت�شيري الربملاين ، التي اأ�شحى جمل�س 

الأمة ،كموؤ�ش�شة فتية ،باأم�س احلاجة اإليها.

بناء على عملية التجديد الن�شفي لأع�شاء جمل�س 

و  انطالقا من كل هذه املعطيات،فاإننا  الأمة،و 

طبقا لحكام املادة 114 من الد�شتور ، نقرتح 

ين  القادر  عبد  ال�شيد  �شخ�س  يف  الثقة  جتديد 

2007- للفرتة  الأمة  جمل�س  لرئا�شة  �شالح 

.2004
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)...( اإين اأرى اأن اجماعكم هذا بكل انتماءاتكم ال�شيا�شية مل يكن فقط اجماًعا حول 

�شخ�شي واإمنا كان خا�شة اإجماًعا على موا�شلة ا�شتقرار املوؤ�ش�شة، اإجماع على 

�رضورة العمل لتاأكيد دورها الد�شتوري كاماًل يف جمال الت�رضيع ورقابة اأعمال 

احلكومة وحماية الد�شتور واحلفاظ على التوازن املوؤ�ش�شاتي وتعزيز ال�شتقرار 

للبالد  اإين اأفهم تزكيتكم باأنها دعوة موجهة يل �شخ�شًيا للعمل على اإ�رضاككم 

جميعا، كّل ح�شب موؤهالته يف هذا التوجه الطموح وهو ما �شاأفعله اإن �شاء اهلل 

من

كلمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح، رئي�س املجل�س، 

مبنا�ضبة اختتام جل�ضة تن�ضيب اأع�ضاء املجل�س على اثر 

التجديد الن�ضفي �انتخابه رئي�ضا للمجل�س خالل اجلل�ضة 

العلنية التا�ضعة املنعقدة يوم اجلمعة 16 ذ� القعدة 

1424هـ املوافق 9 جانفي 2004م )مقتطفات(
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الولية

املجل�س الد�صتوري

18 �شفر  01/اإ.م د/13 موؤرخ يف  اإعالن رقم 

 ،2013 �شنة  يناير  اأول  املوافق   1434 عام 

جمل�س  اأع�شاء  ن�شف  جتديد  نتائج  يت�شمن 

الأمة املنتخبني.

اإن املجل�س الد�شتوري،

- بناء على الد�شتور، ل�شيما املواد 98 و102 

)الفقرة 3( و163 )الفقرة 2( منه،

 12-01 رقم  الع�شوي  القانون  ومبقت�شى   -

 12 املوافق   1433 عام  �شفر   18 يف  املوؤرخ 

يناير �شنة 2012 واملتعلق بنظام النتخابات، 

ل�شيما املواد 104 و105 و106 و107 و125 

و126 و127 منه،

يف  املوؤرخ   12-01 رقم  الأمر  ومبقت�شى   -

20 ربيع الأول عام 1433 املوافق 13 فرباير 
النتخابية  الدوائر  يحدد  الذي   2012 �شنة 

انتخابات  يف  �شغلها  املطلوب  املقاعد  وعدد 

الربملان،

جمادى   24 يف  املوؤرخ  النظام  ومبقت�شى   -

�شنة  اأبريل   16 املوافق   1433 عام  الأوىل 

املجل�س  عمل  قواعد  يحدد  الذي   2012
الد�شتوري،

- ومبقت�شى املر�شوم الرئا�شي رقم 12-401 

 28 1434 املوافق  14 حمرم عام  املوؤرخ يف 

نوفمرب �شنة 2012 واملت�شمن ا�شتدعاء الهيئة 

الأمة  اأع�شاء جمل�س  ن�شف  لتجديد  النتخابية 

املنتخبني،

- ومبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 12-412 

 9 املوافق   1434 عام  حمرم   25 يف  املوؤرخ 

انتخاب  بتنظيم  واملتعلق   2012 �شنة  دي�شمرب 

اأع�شاء جمل�س الأمة املنتخبني و�شريه،

- ومبقت�شى القرار ال�شادر عن وزارة الداخلية 

عام  اأول �شفر  املوؤرخ يف  املحلية  واجلماعات 

 ،2012 �شنة  دي�شمرب   15 املوافق   1434
املعدل للقرار املوؤرخ يف 25 حمرم عام 1434 

املوافق 9 دي�شمرب �شنة 2012 الذي يحدد �شكل 

ورقة الت�شويت التي ت�شتعمل لالنتخاب من اأجل 

املنتخبني  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  ن�شف  جتديد 

وممريزاتها التقنية،

يف  املدونة  النتائج  على  الطالع  وبعد   -

حما�رض فرز الأ�شوات والوثائق املرفقة بها،

وبعد ال�شتماع اإىل الأع�شاء املقررين يف تالوة 

- تقاريرهم املكتوبة،

- وبعد املداولة قانونا،

عمليات  �شحة  يف  التحقيق  يعد  اأنه  واعتبار 

الت�شويت وت�شحيح الأخطاء التي متت معاينتها 

يف حما�رض فرز الأ�شوات،

وبالنتيجة.

يعلن ما ياأتي:

اأن النتائج النهائية لالنتخاب الذي جرى  اأول: 

 29 املوافق   1434 عام  15 �شفر  ال�شبت  يوم 

دي�شمرب �شنة 2012 ق�شد جتديد ن�شف اأع�شاء 

جمل�س الأمة املنتخبني، هي كما يلي:

1- النتائج الإجمالية لالنتخاب:
عدد الوليات املعنية: 48

الناخبون امل�شجلون: 26895

الناخبون امل�شوتون: 25251

الناخبون املمتنعون: 1644

ن�شبة امل�شاركة: 93.89 %

عدد الأ�شوات امللغاة: 2376

عدد الأ�شوات املعرب عنها: 22875

عدد املرت�شحني الفائزين: 48

طبقا  موزعة  ولية  كل  ح�شب  النتائج   -2
للجدول اأدناه:

التجديد الن�صفي اخلام�س..

ثائـق
ِ

و

اأننا ل نعمل لأنف�شنا ول  ونحن نعمل يجب اأن نتذكر حقيقة جوهرية مفادها 

نعمل وحدنا كذلك، بل نحن جميًعا نعمل �شمن موؤ�ش�شة ومع موؤ�ش�شات، وغايتنا 

هي بالطبع اجناح امل�شرية املوؤ�ش�شاتية التي اختارتها البالد من اأجل �شناعة 

ت�رضيع جّيد ور�شني للجزائر، ت�رضيع من �شاأنه امل�شاهمة يف معاجلة املع�شالت 

التي تواجه املجتمع ويدعم التوجه العام الرامي اإىل تقوية مكانة دولة احلق 

ذلك  ولأجل  الع�رض...  على  املتفتحة  احلديثة  الدولة  اأركان  وتعزيز  والقانون، 

فاإننا مطالبون بالعمل مع هذه املوؤ�ش�شات الوطنية الأخرى من منطلق النظرة 

التنا�شقية التكاملية التي تعود بالفائدة على اجلميع.

من

كلمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح، رئي�س املجل�س مبنا�ضبة 

اإعادة الثقة به خالل اجلل�ضة العلنية الثالثة ع�ضرة 

املنعقدة يوم الأحد 24 حمرم 1431 املوافق 10 جانفي 

2010م. )مقتطفات(

اأفكاركم ودعمكم للتوجهات التي نعمل لها معا،  اأ�شتمده من  اإن عملي �شوف   

اأ�شتمع لكل واحد منكم واأ�شنفيد من اآرائه  �شوف اأعمل معكم ولي�س بكم، �شوف 

ومالحظاته؛ حمد هلل اأن كل الذين انتخبوا لي�شوا قليلي التجربة فكلهم اأم�شى 

املحلي،  امل�شتوى  على  العام  ال�شاأن  ت�شيري  يف  �شنوات  اأربع  الأقل-  –على 
الد�شتورية  الهيئة  لهذه  ودعما  نف�شا  تعطي  �شوف  التجربة  هذه  اأن  فبالتاأكيد 

واأكيد اأن من اختارهم فخامة رئي�س اجلمهورية –وهنا با�شمهم جميعا اأتوجه 

اإياها  ومنحنا  اياهم  منحها  التي  الثقة  هذه  على  لفخامته  والتقدير  بال�شكر 

اأو  منتخبني  كلنا  نكون  واأن  الثقة  هذه  م�شتوى  يف  نكون  اأن  واأملنا  معهم- 

معينني يف خدمة هذه الهيئة الد�شتورية ويف خدمة اجلزائر، �شكرا لكم جميعا.

من

كلمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح، رئي�س املجل�س، 

مبنا�ضبة اإعادة انتخابه رئي�ضا للمجل�س خالل اجلل�ضة 

العلنية الرابعة ع�ضرة املنعقدة يوم اخلمي�س 22 ذ� احلجة 

1427هـ املوافق 11 جانفي 2007م. )مقتطفات(

الوثيقة األولى
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 19 الأربعاء  يوم  غاية  اإىل  النتخاب  نتائج  يف  الطعن  اأجل  يفتح  ثانيا: 

2013 على ال�شاعة الثامنة  2 يناير �شنة  1434 املوافق  �شفر عام عام 

م�شاء وفقا للمادة 127 من القانون الع�شوي املتعلق بنظام النتخاب

الداخلية  وزير  واإىل  الأمة  جمل�س  رئي�س  اإىل  العالن  هذا  يبلغ  ثالثا: 

واجلماعات املحلية

اجلزائرية  للجمهورية  الر�شمية  اجلريدة  يف  العالن  هذا  ين�رض  رابعا: 

الدميقراطية ال�شعبية

و18   17 بتاريخ  املنعقدين  جل�شتيه  يف  الد�شتوري  املجل�س  تداول  بهذا 

املجل�س  يناير  واأول   2012 �شنة  دي�شمرب   31 املوافق   1434 عام  �شفر 

الد�شتوري وع�شوية ال�شيدتني وال�شادة حنيفة بن �شعبان، فوزية بن قلة، 

عبد اجلليل بلعلي، بدر الدين �شامل، ح�شني داود، حممد عبو، حممد �شيف 

والها�شمي عدالة.

رئي�س املجل�س الد�شتوري

الطيب بلعيز

مع�شكر  774  706  68  91.21 %  586  120  مهني غري�شي  436

ورقلة  398  385  13  96.73 %  373  12  بوتخيل يو�شف  108

وهران  555  531  24  95.68 %  490  41  كا�شة �شعيد  199

البي�س  341  339  2  99.41 %  308  31  قنبري عبد الوهاب  170

اإيليزي  117  116  1  99.15 %  113  3  بوعمامة عبا�س  52

 برج بوعريريج  577  567  10  98.27 %  520  47  جعفر نور الدين  134

بومردا�س  585  546  39  93.33 %  505  41  �شليماين عبد الكرمي  185

الطارف  415  410  5  98.80 %  376  34  طويل رابح  191

تندوف  67  67  0  100 %  67  0  مر�شلي عبد الباهي  39

تي�شم�شيلت  369  365  4  98.92 %  326  39  �شطاح بوعالم  201

الوادي  531  513  18  96.61 %  492  21  �شعداين حممد ال�شعيد  214

خن�شلة  372  368  4  98.92 %  336  32  قليل الطاهر  183

�شوق اأهرا�س  429  416  13  96.97 %  374  42  طواف�شية زبري  159

تيبازة  499  490  9  98.20 %  460  30  �شابني عبد القادر  242

ميلة  583  570  13  97.77 %  539  31  بن ال�شغري عبد الكرمي  228

عني الدفلى  631  622  9  98.57 %  606  16  لزعر حممد  343

النعامة  217  216  1  99.54 %  203  13  فنبري الطيب  92

عني متو�شنت  447  439  8  98.21 %  372  67  اأو�شهلة حممد ر�شا  190

غرداية  260  254  6  97.69 %  237  17  بن يون�س حممد اآكلي  64 

غيليزان  655  653  2  99.69 %  581  72  ختري حممد  169

املجموع  26895  25251  1644  93.89 %  22875  2376

ن�صبة الناخبون

امل�صاركة

ا�صم ولقبعدد الأ�صوات
املرت�صح الفائز

عدد الأ�صوات 
املتح�صل عليه املعرب عنها         امللغاةامل�صجلون  امل�صوتون   املمتنعون

 146 زوبريي عبد القادر    13  427  % 96.28 اأدرار  457  440  17 

معزوز عبد القادر  266  75  578  % 97.46 ال�شلف  670  653  17 

عوي�شي حممد  133  29  388  % 99.52 الأغواط  419  417  2  

بزاز عزيز  180   36  458  % 97.63  12  494  506 اأم البواقي 

باتنة  990  908  82  91.72 %  796  112  خملويف عمار  411

بجاية  839  739  100  88.08 %  667  72  مزيان براهيم  300

ب�شكرة  584  567  17  97.09 %  535  32  مونيب عبد املجيد  317

ب�شار  340  333  7  97.94 %  324  9  �شعيدي ح�شني  127

البليدة  522  500  22  95.79 %  413  87  بو�شالغم حممد  112

البويرة  722  639  83  88.50 %  603  36  ماين حممد  141

تامنغ�شت  183  182  1  99.45 %  179  3  اإماد م�شطفى  96

تب�شة  487  477  10  97.95 %  462  15  بوجابر خالد  284

تلم�شان  856  838  18  97.90 %  741  97  مندي عبد الرحيم  392

تيارت  705  681  24  96.60 %  575  106  كمون عبد القادر  265

تيزي وزو  1094  673  421  61.52 %  640  33  متد تازة مو�شى  346

اجلزائر  1254  928  326  74.00 %  847  81  زوبريي حممد  364

اجللفة  677  646  31  95.42 %  592  54  لبي�س عبد ال�شالم  295 

جيجل  499  478  21  95.79 %  440  38  بوزريبة عبد املجيد  231

�شطيف  1049  992  57  94.57 %  830  162  طقي�س عبد املجيد  362

�شعيدة  291  289  2  99.31 %  255  34  امباركي خل�رض  168 

�شكيكدة  681  650  31  95.45 %  612  38  م�شيخ اأحمد  300

364 �شيدي بلعبا�س  783  776  7  99.11 %  697  79  الهناين عبد الغني  

عنابة  281  279  2  99.29 %  269  10  �شبلي ب�شري  113

قاملة  537  529  8  98.51 %  452  77  بوال�شعري جمال  324

ق�شنطينة  293  288  5  98.29 %  259  29  �رضيط ملني  128

املدية  973  933  40  95.89 %  820  113  قارة بلقا�شم  330

م�شتغامن  575  564  11  98.09 %  457  107  �شعيد جمال  266

امل�شيلة  806  785  21  97.39 %  695  90  مي�شاوي حممد  319

ن�صبة الناخبون

امل�صاركة

ا�صم ولقبعدد الأ�صوات
املرت�صح الفائز

عدد الأ�صوات 
املتح�صل عليه امل�صجلون  امل�صوتون   املمتنعون املعرب عنها         امللغاةالولية
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مر�صوم رئا�صي رقم 13-01 موؤرخ يف 24 �صفر عام 1434 
املوافق 7 يناير �صنة 2013، يت�صمن تعيني اأع�صاء يف جمل�س 

الأمة

اإن رئي�س اجلمهورية،

 )3 )الفقرة  و101   1-78  8-77 املواد  ل�شيما  الد�شتور،  على  بناء 

و102)الفقرة 2( منه،

18 �شفر عام  12-01 املوؤرخ يف  ومبقت�شى القانون الع�شوي رقم 

2012 واملتعلق بنظام النتخابات، 12 يناير �شنة  1433 املوافق 
ومبقت�شى املر�شوم الرئا�شي رقم 10-29 املوؤرخ يف اأول �شفر عام 

اأع�شاء يف  تعيني  واملت�شمن   2010 �شنة  يناير   17 املوافق   1431
جمل�س الأمة،

ير�شم ما ياأتي:

املادة الأوىل: طبقا لأحكام املادتني 101 )الفقرة 3( و102 )الفقرة2( 

من الد�شتور، يعني ملدة �شت )6( �شنوات اأع�شاء يف جمل�س الأمة، ابتداء 

من تاريخ تن�شيبهم، ال�شيدات وال�شادة الآتية اأ�شمائهم:

عبد القادر بن �شالح،

حممد اأخموك،

ر�شيد بوغربال،

حممد زكرياء،

م�شعود زيتوين،

حممد بن طبة،

عبد الكرمي قري�شي،

عبد القادر بن �شامل،

عبد القادر �شنيني،

حمود �شايد،

فوزية بن بادي�س،

حمند اأكلي بن يون�س،

ح�شن عبد الوهاب،

�شعيد بركات،

جمال ولد عبا�س،

الهادي خالدي،

نوارة �شعدية جعفر،

الها�شمي جيار،

بو بكر بن بوزيد،

�شالح قوجيل،

عائ�شة باركي،

حفيظة بن �شهيدة

املادة 2: ين�رض هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية للجمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية.

حرر باجلزائر يف 24 �شفر عام 1434 املوافق 7 يناير �شنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقة

مر�صوم رئا�صي رقم 13-02 موؤرخ يف 24 �صفر عام 
تعيني  يت�صمن   ،2013 �صنة  يناير   7 املوافق   1434

اأع�صاء يف جمل�س الأمة

اإن رئي�س اجلمهورية،

بناء على الد�شتور، ل�شيما املواد 77-8 78-1 و101 

)الفقرة 3( و102)الفقرة 3( منه،

يف  املوؤرخ   01-12 رقم  الع�شوي  القانون  ومبقت�شى 

 2012 �شنة  يناير   12 املوافق   1433 عام  �شفر   18
واملتعلق بنظام النتخابات،

يف  املوؤرخ   29-10 رقم  الرئا�شي  املر�شوم  ومبقت�شى 

 2010 �شنة  يناير   17 املوافق   1431 عام  �شفر  اأول 

واملت�شمن تعيني اأع�شاء يف جمل�س الأمة،

ير�شم ما ياأتي:

)الفقرة3(   101 املادتني  لأحكام  طبقا  الأوىل:  املادة 

 )3( ثالث  ملدة  يعني  الد�شتور،  من   )3 )الفقرة  و102 

تن�شيبهم،  تاريخ  من  ابتداء  الأمة،  جمل�س  يف  �شنوات 

ال�شيدتان وال�شادة الآتية اأ�شماوؤهم:

خرية )ليلى( الطيب،

اإبراهيم غومة،

الطيب فرحات اأحميدة،

يا�شف ال�شعدي،

زهرة ظريف بيطاط،

حممد بوخالفة،

اأحمد )علي( حم�شا�س،

براهيم بوحلية.

الر�شمية  اجلريدة  يف  املر�شوم  هذا  ين�رض   :2 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

حرر باجلزائر يف 24 �شفر عام 1434 املوافق 7 يناير 

�شنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقة

الوثيقة الثالثةالوثيقة الثانية

وانكفأت  متأملة..  األفئدة  فانفطرت  مهساس،  أحمد  املرحوم  الكبير  املجاهد  األخ  في  املنية  أفجعتنا 
يحمد على  الذي ال  لله  الله واحلمد  ا.. فسبحان  بالسماء خشوعا وتضرًعَََ العيون  وتعلقت  النفوس حزينة.. 

مكروه سواه.
إنها حلظة أخرى من تلك اللحظات املوجعة التي ُتفقدنا وجوًها بارزة وأسماء ثقيلة.. وأرصدة نفيسة في 
مسار احلركة الوطنية وثورة التحرير املجيدة.. فلقد كان املناضل املجاهد أحمد مهساس من الرواد في 
احلركة الوطنية.. ومن األوائل املفجرين لشرارة حرب التحرير املباركة وهو بذلك يختزن في ذاكرته 
من أمجاد وإقدام الرجال ما يجعله أسوة في التضحية.. ومثااًل في الوطنية.. ورمًزا في الوفاء لرسالة نوفمبر 

اخلالدة..
ر له من مساهمات  َعاش فقيدنا ما أمهله العمر فلم تعرف فيه األجيال إال ذلك املجاهد املعتّد الشامخ مبا تيَسَََََّّ

جليلة في النضال الوطني واجلهاد التحرري..
وعرفناه نحن في مجلس األمة بالتزام الوطنيني املستنيرين الغيورين على البالد.. والناصحني العاملني على أمنها 
واستقرارها.. كان بيننا محل تقدير وإكبار مستحق، نصغي إليه بتجلة وإكرام ونستزيد مما يجود 
به من استحضار مشرق لصفحات من تاريخ ثورتنا املظفرة.. ونستلهم من كل ذلك القوة املعنوية الدافعة 
التي يحرص جيل املجاهدين األصفياء على إذكائها في النفوس لتجاوز الصعاب وخوض التحديات الوطنية 

الراهنة.
الكرب  نستشعر  فإننا  األسى  وعميق  احلسرة  ببالغ  مهساس  أحمد  الكبير  املجاهد  نودع  إذ  اليوم  وإننا 
الرواد  أحد  برحيله  تفقد  التي  باجلزائر  ألَمَّ  الذي  الفادح  والرزء  املجاهدين..  الذي أصاب رفاقه  األليم 
الثوريني األبطال.. واحلزن الكبير الذي يسكن قلوب زمالئه أعضاء مجلس األمة وهو ينعي واحد من 

كبار األسرة.
وفي هذا املصاب اجللل ال يسعني إال أن أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس األمة بخالص 
أن  وجل  عز  املولى  إلى  املهيبة  اللحظات  هذه  في  وأتضرع  واملواساة..  التعاطف  مشاعر  وصادق  التعازي 
الله بإخوانه الشهداء األبرار واملجاهدين األخيار وأن  العزيز بواسع رحمته ويلحقه إن شاء  يتغمد فقيدنا 

يلهمكم جميًعا جميل الصبر والسلوان.
»إن لله وإّنا إليه راجعون«

عبد القادر بن صالح

في فاجعة مؤملة تدمى لها القلوب، فقدنا على حني غرة األخ والصديق العزيز، املجاهد املرحوم عبد الرزاق 
بوحارة.. وقد كان بيننا باألمس –فقط- أنيسا مثابرا وفيا خلصال الرجال الوطنيني الذين صقلتهم جتربة 

احلياة مبا قدموا فيها من أعمال، وما تركوا فيها من رصيد ومآثر جليلة يشهد بها كل من عرفه.
هز نفسي هذا املصاب األليم، فقد اختطفت املنية منا زميال عزيزا آلفت بيني وبينه مهامنا في مكتب 
انتزع بها تقدير  مجلس األمة، حيث عرفناه عن كثب بصفات يندر أن يستجمعها بشر.. صفات ومزايا 
املستعصية..  واإلشكاليات  القضايا  في  مبشورته  ويعتد  رأيهم  يطلب  ممن  واحدا  منه  وجعلت  اجلميع 
وال غرو فهو من جيل الثورة املباركة ومجاهديها األفداد، وممن تولوا املسؤوليات الوطنية واملهام الرفيعة، 
فكان بحق من رجاالت الدولة.. وإننا إذ نفتقده اليوم فإننا نخسر برحيله مجاهدا كبيرا ووطنيا غيورا 
الله مبن سبقه من  يلتحق مبشيئة  إلى حيث  نودعه  فنودعه واحلسرة طاغية، واألسى عميق..  اجلزائر،  على 
الشهداء األبرار واملجاهدين األطهار. وفي هذه اللحظة األليمة الكئيبة ندعو له باملغفرة والرحمة وأبتهل 
معكم إليه عز وجل أن يتلقاه في جنة اخللد مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا وأتضرع 

إلى الله تبارك وتعالى أن يلهمكم الصبر والثبات ويعظم أجركم..
ََََََّّا إليه راجعون« »إن لله وإن

عبد القادر بن صالح

ع�صوا جمل�س الأمة..
املجاهدان: عبد الرزاق بوحارة

وعلي مه�صا�س
يف ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــة اهلل

 انتقل إلى رحمة الله عضوا مجلس األمة الفقيدان املرحومان عبر الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس األمة، وعلي 
مهساس.. وعلى إثر هذين احلدثني األليمني بعث رئيس مجلس األمة برسالتي تعزية إلى عائلتي الفقيدين.

اإىل عائلة املجاهد الفقيد
املرحــــــــوم

 عبد الرزاق بوحارة

اإىل عائلة املجاهد 
املرحــــــوم

اأحمد مه�صا�س


