الـجمهورية الـجـزائريـة الـديمـقـراطيـة الـشـعـبـيـة
وزارة الداخلية والجماعات المحلية

1

ما يجب أن تعرفه:

التصويت فعل يعبر عن المواطنة و
المسؤولية

مقاطع من دستور  07مارس :2016

الشعب مصدر كل سلطة )المادة .(7
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها )المادة .(8
الشعب حر في اختيار ممثليه.
ل حدود لتمثيل الشعب ،إل ما تنص عليه الدستور وقاتنون التنتخابات )المادة .(11
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القاتنوتنية أن خيتنتخخب وييتنختخخب )المادة .(62
يتنتخب أعضاء المجلس الشعبي السسوطتني عسسن طريسسق القستراع العسسام المباشسسر و السسسري )المــادة
.(118
يتنتخب المجلس الشعبي الوطتني لعهدة مددتها خمس )  (5ستنوات)المادة .(119
تلزم السلطات العمومية المكدلفة بتتنظيم التنتخابات بإحاطتها بالشفافية و الحياد.
و بهذه الصفة ،توضسسع القائمسسة التنتخابيسسة عتنسسد كسسل اتنتخسساب تحسست تصسسرف المترشسسحين )المــادة
.(193
التسجيل في القائمة التنتخابية:
ييسخم ح لكم التسجيل في القائمة التنتخابية لبلديسة إقسامتكم خل ل فسسترة المراجعسة السسستثتنائية للقسسوائم
التنتخابية و ذلك حتى يتستنى لكم ممارسة حقكم في التصويت و التعسسبير الحسسر عسسن اختيسساركم
خل ل اتنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطتني.
من هو الناخب ؟
يعد تناخبا كل جزائري بلغ سن  18ستنة كاملة يوم القتراع ،ويتمتع بحقوقه المدتنية و السياسية،
ل يصوت إل من كان مسجل في القائمة التنتخابية للبلدية.
إذا كتنت غير مسجل في القائمة التنتخابية و ستبلغ  18ستنة يوم القتراع ،توجه إلى بلدية إقامتسسك
مرفقا بوثيقة إثبات الهودية )بطاقة التعريف الوطتنية أو جواز السفر أو رخصسسة السسسياقة( و وثيقسسة
إثبات القامة.
إذا غيرت مكان الاقامة:
أطلب تسجيلك في القائمة التنتخابية لبلدية إقامتسك الجديسدة ،مــع العلـم أن البلديــة الجديـدة تتكفـل
بإجراءات شطبك من القائمة التنتخابية لبلدية إاقامتك القديمة.

إذا كنت مسجل:
توجه إلى مقر بلدية إقامتك لطلب:
التأكد من الكتابة الصحيحة لسمك الكامل و تاريخ الميلد و مكاتنه و العتنوان.....
سحب بطاقة التناخب لتقديمها يوم القتراع ومعرفة عتنوان مكتب التصويت الذي تصوت فيه.
بطاقة طبق اللصل ) (duplicataفي حالة ضياع بطاقتك التنتخابية أو إتلفها.
كيف تصوت؟
عند دخولك مكتب التصويت :
 .1قدم وثيقة رسمية لثبات هويتك ) بطاقة التعريف الوطتنية أو جواز السفر( وبطاقة التناخب.
.2تتناو ل بتنفسك ظرفا واحدا و أوراق التصويت ) ورقة خالصة بكل قائمة مترشحين(.
 .3توجه إلى المعز ل للتعبير عن اختيارك بوضع ورقة تصويت واحسسدة داخسسل الظسسرف وادخسسل هسسذا
الخير في الصتندوق.
يمكنك التصويت بالوكالة إذا كنت في إحدى الحالت التالية:
.1مريضا موجودا بالمستشفى أو تعالج في المتنز ل،
.2مصابا بعطب كبير أو عاجزا،
 .3عامل أو مستخدما تعمل خارج ولية إقامتك أو في تتنقل و ملزما مكان عملك يوم القتراع،
.4طالبا جامعيا أو طالبا في طور التكوين تدرس خارج ولية إقامتك،
.5موجودا مؤقتا في الخارج،
 .6عضوا في الجيش الشعبي الوطتني و المسسن السسوطتني و الحمايسسة المدتنيسسة أو موظفسسا فسسي الجمسسارك
الجزائرية و مصال ح السجون و ملزما مكان عملك يوم القتراع.
تعتبر وراقة التصويت ملغاة في الحالت التالية :
.1الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
 .2عدة أوراق في ظرف واحد،
.3الظرف أو الوراق التي تحمل أية علمة أو المشوهة أو الممزقة،
.4الوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،
.5الوراق أو الظرف غير التنظامية.
هــام
 يتم وضع بطااقات الناخبين التي لم تسحب تحــت تصــرف النــاخبين علــى
مستوى مركز التصويت.
 كما سيتم فتح مكتب وصباح يوم الاقتراع على مســتوى كــل بلديــة لعلم
النــاخبين والناخبــات و تــوجيههم إلــى مراكــز و مكــاتب ال تصــويت الــتي
سجلوا فيها.
 يحق للناخب المسجل في القائمة التنتخابية ،الـذي ل يحــوز علـى بطااقـة
الناخب ممارســة حقــه التنتخــابي بمكتــب التصــويت المســجل بــه بتقــديم
يمكنكهوية.
ل تنسس  :أتنهبطااقة
حضور فرز الوصوات والمشاركة فيه داخل مكتب التصويت ،عند اختتام
الاقتراع.

