
  2012 سنة يناير 21 املوافق 2300 عام صفر 21 يف مؤرخ 21 - 30 رقم عضوي قانون
 نتخبةامل اجملالس يف متثيل املرأة حظوظ توسيع كيفيات حيدد

 إّن رئيس اجلمهورية،
 691و 691و 691و 662مكرر و 16و 16و 92و 61بناء على الدستور، السيما املواد  -

  منه، 691( و9)الفقرة 
، اليت انضّمت إليها 6292ومبقتضى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  -

املوافق  6161رمضان عام  9رؤر  ي امل 16 - 21اجلزائر، بتحفظ، مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 ،6221يناير سنة  99
، املصادق 6219ديسمرب سنة  91ومبقتضى االتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة، املعتمدة ي  -

أبريل  62املوافق  6191صفر عام  91املرؤر  ي  691 - 11عليها مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 ،9111سنة 
 1املوافق  6169شوال عام  99املرؤر  ي  12 - 29املرؤر  ي  12 - 29ومبقتضى األمر رقم  -

 واملتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 6229مارس سنة 
يناير سنة  69املوافق  6111صفر عام  61املرؤر  ي  16 - 69ومبقتضى القانون العضوي رقم  -

 واملتعلق بنظام االنتخابات، 9169
فرباير سنة  1املوافق  6111مجادى األوىل عام  9املرؤر  ي  12 - 11قانون رقم ومبقتضى ال -

 واملتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، املعدل، 6211
أبريل سنة  9املوافق  6161رمضان عام  69املرؤر  ي  12 - 21ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلق بالوالية، املتمم، 6221
الذي  6229سنة  1املوافق  6169شوال عام  99املرؤر  ي  11 - 29ومبقتضى األمر رقم  -

 حيدد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها ي انتخاب الربملان، املعدل،
يونيو سنة  99املوافق  6119رجب عام  91املرؤر  ي  61 - 66ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلق بالبلدية، 9166



 ،وبعد رأي جملس الدولة -
 وبعد مصادقة الربملان، -
 وبعد األخذ برأى اجمللس الدستوري، -

 يصدر القانون العضوي اآليت نصه:
مكّرر من الدستور، حيدد هذا القانون العضوي كيفيات  16: تطبيقا ألحكام املادة املاّدة األوىل

 ·توسيع حظوظ متثيل املرأة ي اجملالس املنتخبة
لنساء ي كل قائمة ترشيحات، حّرة أو مقدمة من حزب أو عدة جيب أاّل يقل عدد ا :1املاّدة 

 أحزاب سياسية، عن النسب احملددة أدناه، حبسب عدد املقاعد، املتنافس عليها:
 انتخابات اجمللس الشعيب الوطين:

 ( مقاعد،1% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة )91 -
 ( مقاعد،1سة )% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق مخ11 -
 ( مقعدا،61% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر )11 -
 ( مقعدا،19% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنني وثالثني )11 -
 ·% بالنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية ي اخلارج11 -

 انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية:
 مقعدا، 19و 11و 12و 11قاعد % عندما يكون عدد امل11 -
 مقعدا، 11إىل  16% عندما يكون عدد املقاعد 11 -

 انتخابات اجملالس الشعبية البلدية:
% ي اجملالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر وبالبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن 11 -

 ·( نسمة910111عشرين ألف )
وائم حبسب عدد األصوات اليت حتصل عليها كل قائمة، وختصص توزع املقاعد بني الق :0املاّدة 

 ·أعاله، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أمسائهن ي القوائم الفائزة 9النسب احملددة ي املادة 



جيب أن يبّين التصريح بالترشح املنصوص عليه ي القانون العضوي املتعلق بنظام  :3املاّدة 
 ·االنتخابات، جنس املترشح

 ·من هذا القانون العضوي 9ترفض كل قائمة ترشيحات خمالفة ألحكام املادة  :5ة املاّد
على أاّل · غري أنه، مينح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام املادة املذكورة ي الفقرة أعاله

 ·يتجاوز هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ االقتراع
شح أو منتخب من نفس اجلنس، ي مجيع حاالت : يستخلف املترشح أو املنتخب مبتر6املاّدة 

االستخالف املنصوص عليها ي القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات والقانونني املتعلقني بالبلدية 
 ·والوالية
: ميكن األحزاب السياسية أن تستفيد مساعدة مالية خاصة من الدولة، حبسب عدد مرشحاته 7املاّدة 

 ·الشعبية البلدية والوالئية وي الربملان املنتخبات ي اجملالس
 ·حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم

 ·ينشر هذا القانون العضوي ي اجلريدة الّرمسّية للجمهورّية اجلزائرّية الّدميقراطّية الّشعبّية :1املاّدة 
 

  ·9169يناير سنة  69املوافق  6111صفر عام  61* حرر باجلزائر ي 
 العزيز بوتفليقة عبد

 

 


