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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 اللجنة االنتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات

 

 النتخاب أساتذة القانون الدستوري

 أعضاء في المحكمة الدستورية 

 

 

 

 

 

 الدليل المرشد

 

 النتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

 0204أكتوبر  41

 

لى توضيح وتبسيط عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في إيهدف هذا الدليل 

المحكمة الدستورية عبر كل مراحل العملية وذلك وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم 

 سير العلمية االنتخابية برمتها

 

 

 من اعداد

 

 رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية المستشار محمد درفوف ....

 

 االنتخابيةالوطنية   شريط عضو اللجنة  االستاد       وليد  

 االستاد     جمال بن سالم عضو اللجنة االنتخابية الوطنية  
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 المحور األول : األسانيد القانونية 

لى إدستورية في المحكمة ال أعضاءتخضع عملية تنظيم انتخابات أساتذة القانون الدستوري 

 النصوص القانونية التالية :

من  222والمادة  988والمادة  987والمادة  3فقرة أولى المطة  981والمادة  7-19المواد 

 91المؤرخ في  222-21رقم  الصادر بالمرسوم الرئاسي 2121نوفمبر  19التعديل الدستوري 

 ديسمبر 31مؤرخة في  82)ج.ر عدد  2121ديسمبر  31الموافق لـ  9222جمادي األولى عام 

2129.) 

  2الموافق  9222ذي الحجة عام  21المؤرخ في  312-29أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في  2129غشت سنة 

 المحكمة الدستورية،

  9111سنة  أبريل 2لـ الموافق  9291ذي الحجة عام  98المؤرخ في  11-11القانون رقم 

 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،

  الصادر عن 2129سنة  غشت91الموافق لـ  9223عام  محرم1مؤرخ في  19القرار رقم

استدعاء األساتذة الناخبين النتخاب أساتذة القانون المتضمن المجلس الدستوري و

 الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية،

  يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية االنتخابية  2129أوت سنة  22مؤرخ في  191القرار رقم

على مستوى الندوة الوطنية للجامعات المكلفة باإلشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة 

 الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية،القانون 

  متعلقة بالنظام الداخلي للجنة الوطنية االنتخابية على  2129أوت  21مداولة مؤرخة في

مستوى الندوة الوطنية للجامعات المكلفة باإلشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون 

 الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية،

 

 احكام عامةالمحول الثاني :

( يوما قبل يوم االقتراع وذلك من 11يتم استدعاء األساتذة الناخبين في غضون ستون )

من  222طرف المجلس الدستوري في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية، وذلك عمال بنص المادة 

 (.312-29من المرسوم الرئاسي  2)المادة  2121نوفمبر  19التعديل الدستوري 

( ألساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة 11لستة )توزع المقاعد ا

الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات )شرق، وسط، غرب(، ويخصص لكل ندوة جهوية 

 (.12مقعدان )

تنظيم هذه االنتخابات بإشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية يتم إنشاؤها على ويتم 

بمقتضى قرار صادر عن رئيس الندوة الوطنية للجامعات )وزير جامعات مستوى الندوة الوطنية لل

التعليم العالي والبحث العلمي(، ويتكون من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينه الرئيس 

األول للمحكمة العليا )رئيسا( وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين األساتذة 

 المترشحين.الناخبين غير 

بعد تعيين هذه اللجنة تعّد نظامها الداخلي وتصادق عليه ويمكنها أن تستعين بأي شخص من 

 شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.

 انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات )شرق، وسط، غرب(. لجانكما تنشأ 
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خمسة موظفين إداريين وتقنيين  (11تضم )يتم تزويد اللجنة االنتخابية الوطنية بأمانة عامة 

يتم تعينهم من طرف رئيس الندوة الوطنية للجامعات وأمين ضبط يعينه الرئيس األول للمحكمة 

 (.29/312من المرسوم الرئاسي  1العليا. )المادة 

يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية، وكذا أعضاء اللجان االنتخابية الجهوية اليمين القانونية 

من المرسوم  11وأمناء الضبط أمام المجالس القضائية المختّصة إقليميا )المادة باستثناء القضاة 

 (.312-29الرئاسي 

 .باستتناء القضاةكما يؤدي أعضاء مكاتب التصويت نفس اليمين أمام نفس الجهة القضائية

وتحّدد مكاتب التصويت على مستوى كليات الحقوق التابعة لمؤسسات التعليم العالي وفق 

 (.312-29من المرسوم الرئاسي  17المبين في هذا المرسوم )المادة  الملحق

هذا الملحق الذي يحدد قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان 

 .*مكاتب التصويت* إجراء االقتراع

 

 المحور الثالث : الشروط المطلوبة في الناخب

ة الناخب ويسجل فب صسفإنه يكت 312-29من المرسوم الرئاسي  18حسب مفهوم المادة 

ة نشاط في مؤسسات التعليم العالي، يكونون في حال ناالنتخابية أساتذة القانون العام الذيفي القائمة 

ويتم تحديد القائمة االنتخابية من طرف كل لجنة انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات 

 18قائمة األساتذة الناخبين بمناسبة كل  تجديد )المادة خاصة بكل مؤسسة جامعية  ويتم تحيين لوا

 (.312-29من المرسوم الرئاسي 

لتسهيل ضبط العملية االنتخابية يرجى العودة إلى شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير التي 

على مستوى كلية الحقوق التي يتبعها األستاذ وإعالن القائمة على تم توظيف األستاذ على أساسها 

مستوى كليات الحقوق لمدة أسبوع كامال حتى يتسنى لألساتذة المغفلين تقديم طلبات التسجيل أو 

تقديم طلبات الشطب بالنسبة لألساتذة غير المؤهلين وذلك تحت مسؤولية المؤسسة الجامعية المعنية 

 )مذكرة توضيحية عن السيد رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية(.

 

 الترشحالمحور الرابع : شروط 

من التعديل الدستوري  987هناك شروط أساسية حّددها النّص الدستوري من خالل )المادة 

 (، وهي :2129نوفمبر  19

 ( سنة كاملة يوم االقتراع، 11بلوغ خمسين ) 

 ( سنة، واالستفادة من تكوين في 21اكتساب خبرة في القانون ال تقل عن عشرين )

 القانون الدستوري،

  ّيكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأال 

 ،عدم االنتماء الحزبي 

 

فهي  312-29من المرسوم الرئاسي  11أما الشروط التي تّم النص عليها من خالل المادة 

 كاآلتي :

  أن يكون المترشح برتبة أستاذ التعليم العاليProfesseur، 

 ( سنوات على األقل وله إسهامات علمية 11في القانون الدستوري لمدة ) أن يكون أستاذ

في هذا المجال )يثبت ذلك بتقديم إشهاد من طرف مؤسسة التعليم العالي التي يتبعها( 

 مذكرة من اللجنة االنتخابية الوطنية،
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 ،أن يكون في حالة نشاط على مستوى مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح 

 ( سنة في مؤسسة من 21ع بخبرة في القانون ال تقل عن عشرين )أن يكون متمت

التي عمل  العاليمؤسسات التعليم العالي )تثبت بشهادة عمل مقدمة من مؤسسات التعليم

 بها المترشح )مذكرة من اللجنة االنتخابية الوطنية(، 

 ( 13منخرطا في حزب سياسي على األقل خالل السنوات الثالثة ) المترشح أن ال يكون

 .لترشحهالسابقة 

 

 مالحظة :

  وصل استالم ملف الترشح 

 ،الوثائق المرفقة بالتصريح بالترشح 

  ،استمارة التصريح بالترشح 

 ،سجل التصريحات بالترشح 

وثائق مصادق عليها من طرف اللجنة االنتخابية بعد المداولة وفقا لمقتضيات المرسوم 

 .0204أوت  21المؤرخ في  421-04الرئاسي 

 مشتمالت ملف الترشح :

 

الصادر عن رئيس اللجنة  19رقم  ةوالمذكر 29/312من المرسوم الرئاسي  91وفقا للمادة 

 االنتخابية الوطنية فإن الملف يتكون من الوثائق اآلتية :

 ،)استمارة التصريح بالترشح موقعة من طرف المترشح )استمارة معتمدة ومصادق عليها 

 ،نسخة من شهادة الميالد 

 ( شمسيتان12ورتان )ص 

  سنة من الخدمة الفعلية في مجال القانون في  21شهادة عمل حديثة تثبت خبرة ال تقل عن

 مؤسسات التعليم العالي،

  ّم من المؤسسة الجامعية التي يتبعها المترشح تثبت قيامه بتدريس مادة القانون إشهاد مسل

 المجال،م مساهمات علمية في هذا يسنوات، وتقد 11الدستوري 

  أستاذ  إلى درجةنسخة من قرار الترقيةProfesseur، 

  رفي بعدم االنتماء إلى أي حزب سياسي،شتصريح 

 

 عملية الترشح وأحكامها : (4

   ل لتسجيل التصريحات بالترشح على مستوى المؤسسات الجامعية يؤشر عليه من فتح سجّ ي

 طرف رئيس اللجنة االنتخابية للندوة الجهوية للجامعات.

 وذج مرفق مصادق عليه من طرف اللجنة االنتخابية الوطنية(،)نم

 .يسلم للمصرح بالترشيح وجوبا وصل يبين تاريخ وساعة اإليداع 

 )نموذج مرفق مصادق عليه من طرف اللجنة االنتخابية الوطنية(،

 

 آجال ومواعيد الترشح : (0
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( 21يكون أربعين ) أجل للترشحفإن آخر  29/312من المرسوم الرئاسي  99فقا للمادة و

اع، وتبدأ عملية الترشح من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة من طرف قتريوما كاملة قبل تاريخ اإل

 رئيس المحكمة الدستورية.

 

 

 الدراسة والفصل في ملفات الترشح : (4

آجال تتلقى اللجنة االنتخابية الجهوية ملفات الترشح من المؤسسات الجامعية فور انتهاء 

 (.29/312من المرسوم الرئاسي  92الترشيحات )المادة إيداع 

 تبت اللجنة االنتخابية للندوة الجهوية للجامعات في صحة الترشيحات وتنشر قائمة

 أيام من  تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشيحات. 11لمترشحين المقبولين في أجل أقصاه مؤقتةل

لل للمترشح المعني في نفس األجل رشح تبلغ اللجنة قرارها المعتوفي حالة رفض أي ملف 

 المذكور أعاله.

أمام اللجنة االنتخابية  في القائمة المؤقتة للمترشحين المقبولين  يمكن لكل مترشحالطعن

 أيام يبدأ من تاريخ التبليغ أو النشر. 11الوطنية في أجل أقصاه 

تداء من تاريخ بأيام ا 11تفصل اللجنة االنتخابية الوطنية في الطعن المقدم أمامها في أجل 

 إلى اللجنة االنتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية.ول للمعني الطعن وتبلغ قرارها المعلّ تسجيل 

 فور انتهاء اجال الطعن. تعلن اللجنة االنتخابية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا

 

 خامسا : سير عملية اإلقتراع وتنظيمها 

 

 : االقتراعتنظيم عملية  (4

مراكز  312-29من المرسوم الرئاسي  17نة في المادة يتعتبر المؤسسات الجامعية المب

( صباحا وتختتم على الساعة الثالثة 18:11) الثامنةالتصويت، وتبدأ عملية االقتراع على الساعة 

األكثر ( على 12( زواال، ويجوز تمديدها من طرف اللجنة االنتخابية الوطنية بساعتين )91:11)

 بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني.

 (312-29من المرسوم الرئاسي  92)المادة 

 

 تشكيل مكتب التصويت : (أ

 

 )وقاض اخر مستخلفا قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا )رئيسا، 

 ( يعينهم 12نائب رئيس ومساعدين إثنين )للجامعات )من بين الفريق  رئيس الندوة الجهوية

 الجامعي، أساتذة وموظفين(،

 ،أعضاء إضافيون لكل مكتب تصويت بنفس األشكال 

 : مالحظة

 ( أيام من تاريخ 91تحدد وتضبط القائمة اإلسمية ألعضاء مكتب التصويت قبل عشرة )

 .2129اكتوبر 13أي قبل تاريخ (312-29من المرسوم  2/بند 91/2)المادة اإلقتراع

  ( من بين 12اختيار اثنين ) بينهم للمترشحين على مستوى كل ندوة جهوية بالتوافقيمكن

الناخبين لحضور عملية التصويت بصفة )مراقبين(، يتم اعتماد هؤالء المراقبين من طرف 

 .2129أكتوبر  11يعني قبل يوم   أيام قبل تاريخ االقتراع 11اللجنة االنتخابية الجهوية 
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 طريقة التصويت : (ب

التصويت سري وشخصي، ويمكن التصويت عن طريق الوكالة في حدود وكالة واحدة لكل 

تحّرر الوكالة أمام مدير المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الناخب الموكل بمعنى إذا أراد و ناخب 

، فال 19الجزائر توكيل من ينتخب مكانه في مركز كلية الحقوق جامعة  2ناخب من جامعة البليدة 

او أي موظف عمومي اخر وفقا للقواعد العامة التي  2أن تتم الوكالة أمام مدير جامعة البليدة  بد

 .تحكم الوكالة االنتخابية 

يحدد نموذج الوكالة من طرف اللجنة االنتخابية الوطنية )نموذج معتمد من اللجنة االنتخابية 

 الوطنية مرفق(.

 

 ورقة التصويت : (ج

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقة تصويت واحدة تتضمن قائمة بأسماء وألقاب 

 المترشحين مرتبة ترتيبا أبجديا والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها كل مترشح.

يجري التصويت ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدمجة وإلى نموذج موحد تقدمها اللجنة 

نشير الى ان مستلزمات مكتب  وق شفاف ومعزلاالنتخابية الوطنية ويزود مكتب التصويت بصند

–التصويت تكون محل مراسلة الحقا ويتكفل بتوفيرها رؤساء الندوات الجهوية 

 .شرق.وسط.غرب*

من  97تحدد اللجنة االنتخابية الوطنية ورقة التصويت ومميزاتها التقنية )وفقا للمادة 

 (.312-29المرسوم الرئاسي 

 

 طريقة التصويت : (د

ب عند دخوله مكتب التصويت هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية مطلوبة يثبت الناخ

 لهذا الغرض، يتناول الناخب ظرفا واحدا وورقة تصويت.

( داخل الخانة المخصصة لهذا X( اثنين فقط بوضع عالمة )12يختار الناخب مترشحين )

 الغرض.

واحد فقط )مذكرة عن  ( على اسم مترشحXتعتبر ورقة صحيحة إذا وضع الناخب عالمة )

 اللجنة االنتخابية الوطنية(.

 يوقع الناخب على قائمة الناخبين بعد وضعه الظرف في الصندوق.

 98يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الناخبين بمجرد اختتام االقتراع )المادة 

 (.312-29من المرسوم الرئاسي 

 

 عملية الفرز وإعالن النتائج النهائية  سادسا :

 

بحضور الناخبين و  تم الفرز في مكتب التصويت بصفة علنية فورا بعد انتهاء االقتراعي

 .ممثلي المترشحين في حالة وجودهم 

 

 : ةاغاألوراق المل (4

 ،الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف 

 ،الظرف أو الورقة المشوهة أو الممزقة 
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 ( الورقة المشطوبة كليا أو جزئيا أو التي تحمل أية عالمة غير عالمةX،) 

 ( 2الورقة التي تتضمن أكثر من اختيارين اثنين،) 

  ،الورقة التي ال تتضمن أي اختيار 

  (.312-29من المرسوم الرئاسي  29الورقة أو الظرف غير النظاميين )المادة 

 

 حساب األوراق : (0

 عند انتهاء عملية فرز األصوات وعّد النقاط يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت :

 وفق محضر معتمد من اللجنة االنتخابية الوطنية أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، 

 ،أوراق التصويت الملغاة أو المتنازع فيها 

 

باستثناء األوراق الملغاة أو تلك المتنازع فيها تحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع إلى 

 غاية انقضاء أجل الطعن واإلعالن النهائي لنتائج االنتخاب. 

محضرا لتركيز النتائج يخص المؤسسات الجامعية  باعدادتقوم كل لجنة انتخابية جهوية

 .المؤقتةن النتائج ( نسخ، وتقوم بإعال13التابعة لها في ثالث )

تقوم اللجنة االنتخابية الجهوية بإعالن النتائج المؤقتة لالنتخابات خالل أجل أقصاه ثمان 

وتعلق نسخة مطابقة لألصل  من مراكز االقتراع ( ساعة من استالم محاضر الفرز28وأربعون )

 من هذا المحضر في مقرها فور اإلعالن عن النتائج المؤقتة لالنتخابات.

( من محاضر الفرز ومحضر 12ى رؤساء اللجان االنتخابية الجهوية إرسال نسختين )يتول

 تركيز النتائج مرفقة بكل الوثائق إلى اللجنة االنتخابية الوطنية.

 

 اإلعالن عن النتائج

( من المترشحين الحاصالن على أكبر عدد من األصوات المعبر 12يعلن فائزان اثنان )

المترشح األقدم في الرتبة  اوفي حالة تساوي عدد األصوات يعد فائز عنها حسب كل ندوة جهوية

يجب على كل لجنة انتخابية جهوية اعداد قرار توظيف وقرار  ثم األقدم في التوظيف ثم األكبر سنا

 .ترقية وشهادة ميالد كل مترشح استعدادا لوقوع هده الحالة والتعامل معها بالطريقة المناسبة

 

 إجراءات الطعن في نتائج االنتخاب 

أمام اللجنة االنتخابية الوطنية في  لالنتخابات لكل مترشح الطعن في النتائج المؤقتةيحق  

 ة.من تاريخ إعالن النتائج المؤقت ابتداءساعة  28أجل أقصاه 

 

( نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت 12لإلشارة فإن محضر الفرز يحرر في أربع )

 فق مصادق عليه من اللجنة االنتخابية الوطنية(.)نموذج مر

يتم تعليق نسخة من محضر الفرز داخل مكتب من طرف رئيس المكتب بمجرد تحريره 

ويتولى إرسال النسخ األخرى مرفقة بأوراق التصويت واألوراق الملغاة واألوراق المتنازع فيها 

 ات المعنية.والوكاالت إلى اللجنة االنتخابية للندوة الجهوية للجامع

 وتسلم نسخة فوريا إلى ممثلي المترشحين.
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 :الفصل في الطعون 

ساعة ابتداء من تاريخ إيداع الطعن  28تفصل اللجنة االنتخابية الوطنية في أجل أقصاه 

يعلن رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية النتائج النهائية النتخاب أساتذة القانون  وبانقضاء أجل الطعن،

 الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.

 يتم إيداع كل الوثائق المتعلقة بالعملية االنتخابية لدى المحكمة الدستورية.

 

 : استخالف المترشحين

الفائز في االنتخاب وقبل تنصيبه، فيتم  ب أو حدوث مانع للمترشحفي حالة وفاة أو انسحا

استخالفه بالمترشح الذي يليه في ترتيب أخر مترشح منتخب وفق محضر تركيز النتائج الخاص 

 بكل ندوة جهوية.

 

 :مالحظة

 *91ندكر بضرورة االحترام الصارم للبروتكول الصحي المصادق عليه حول وباء *كوفيد

والمطبق على مستوى مؤسسات التعليم العالي والدي صدرت في شانه عدة نصوص تنظميه 

وتعليمات من الوزارة الوصية سواء في مرحلة الحملة االنتخابية او االقتراع تحت سلطة السيدات 

 والسادة مدراء مؤسسات التعليم العالي.

قانون الدستوري اعضاء في نتمنى من الفاعلين و المتدخلين في عملية انتخاب اساتدة ال

 المحكمة الدستورية إعطاء العناية الكبيرة والهتمام الالزم إلنجاح العملية االنتخابية .

 


