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Résumé : 

Le thème de l'organisation 
juridique des circonscriptions 
électoral en Algérie une partie 
intégrante de l'organisation 
juridique du processus électoral 
dans son ensemble, qui est associé à 
cette étude d'identifier la nature de 
la règle juridique conçernant les 
circonscriptions, mettre l'accent sur 
des certain différentes lois que 
l'Algérie assisté par diverses etapes 
constitutionnelles. Ainsi que associé 
a la recherche de la nature crétaire 
approuvé de la part de legislateur 
dans la répartition des sièges et de 
déterminer la part de chaque 
circonscription qu'il s'agisse des 
élections législatives ou locales. Le 
but de tout ce qui précède est de se 
tenir en profondeur ce qui a 
caractérisé cette organisation 
conçernant les avantages et les 
inconvénien 
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اعد المجلس الشعبي الوطني المتعلق بتحدید عدد مق 03/04/1991المؤرخ في  91/07القانون رقم : أنظر(1) 

 91/08وكذلك القانون رقم . 470، ص 06/04/1991بتاریخ  15وتحدید الدوائر االنتخابیة، ج ر، عدد 
المحدد للدوائر االنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا لتجدید المجلس الشعبي  1991/ 15/10المؤرخ في 

  . 1874، ص 19/10/1991، بتاریخ 49الوطني ، ج ر، عدد 

 االنتخابیةالمحدد للدوائر  06/03/1997المؤرخ في  97/08األمر رقم : أنظر على التوالي كل من(2) 
 12/07األمر رقم .28، ص 06/03/1997بتاریخ  12الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني، ج ر، عدد 

شغلھا في انتخابات البرلمان،  وعدد المقاعد المطلوب االنتخابیةالذي یحدد الدوائر  13/02/2012المؤرخ في 
  .05، ص 15/02/2012بتاریخ  08ج ر، عدد 

یقصد بالقوانین العضویة مجموعة النصوص القانونیة التي تنظم مسائل تعد دستوریة من حیث طبیعتھا أو  (3)
في  في جوھرھا نظرا إلتصالھا بنظام الحكم في الدولة وبتنظیم السلطات العامة فیھا، ویصطلح على تسمیتھا

، ولم یتفق على تسمیة محددة لھا في دول المغرب العربي، فیصطلح على "les lois organique"فرنسا بـ
تسمیتھا في الجزائر بالقوانین العضویة أخذا بالترجمة الحرفیة للتعبیر الفرنسي، وتسمى في كل من المملكة 

، بینما یطلق علیھا في الجمھوریة التونسیة المغربیة والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بالقوانین التنظیمیة
النظریة (حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري : راجع في ھذا الصدد -. إصطالح القوانین األساسیة

  .101، ص 2009، بدون مكان ودار نشر، الطبعة األولى، ) العامة

االت المخصصة للقوانین إضافة إلى المج" 2008من التعدیل الدستوري لسنة  123/1تنص المادة (4) 
  :العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجاالت اآلتیة

  تنظیم السلطات العمومیة وعملھا -

  نظام االنتخابات -

  القانون المتعلق باألحزاب السیاسیة -

  القانون المتعلق باإلعدام -

  القانون األساسي للقضاء والتنظیم القضائي -

  ن المتعلق بقوانین المالیةالقانو -

  القانون المتعلق باألمن الوطني -

  .2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  165/2المادة : أنظر(5) 

لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في "  2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  124تنص المادة (6) 
  .تي البرلمانحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دور

یعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي إتخذھا على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق  -    
  .علیھا

  .تعد الغیة األوامر التي ال یوافق علیھا البرلمان -    

   دستورمن ال 93یمكن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في الحالة اإلستثنائیة المذكورة في المادة  -    

  "تتخذ األوامر في مجلس الوزراء -    

، والتي تحدد مجاالت القانون العادي في 2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  122المادة : أنظر (7)
  .مجاال 30
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عقیلة خرباشي، مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم  (8)
القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة في العلوم 

  .196، 187، ص ص 2009/2010

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر "من التعدیل الدستوري  125تنص المادة (9) 
 "ظیمي الذي یعود للوزیر األولیندرج تطبیق القوانین في المجال التن. المخصصة للقانون

تجدر اإلشارة في نفس السیاق أن السلطة التنظیمیة من ابتكار النظام السیاسي الفرنسي حیث نال المؤسس  - 
الدستوري الفرنسي من سلطة البرلمان فأصبحت الھیئة التنفیذیة تنازعت فیما لھ من اختصاصات تشریعیة، 

ًصدار مراسیم رئاسیة لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون أي  وفي الجزائر فإن رئیس الجمھوریة مخول بإ
، وفي ھذه الحالة یصبح رئیس الجمھوریة ) القانون العضوي والعادي(تلك التي تخرج من اختصاص البرلمان 

یمارس سلطة تنظیمیة مستقلة، وغیر مشتقة من أي سلطة أخرى، أو بمعنى أخر تكون ھذه السلطة متحررة عن 
  :راجع بخصوص ھذه المسألة/ ن الذي یصدر عن البرلمان ، فال تأتي لتنفیذه بل لتنافسھالقانو

  .200عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -

  .141،142ص ص  2010الجزائر، : دار بلقیس ،2008مركز رئیس الجمھوریة في تعدیل  سعاد بن سریة، -

   .66،67،68،ص ص 2011عین ملیلة،: دار الھدى، )نشأة، فقھا،تشریعا(عبد هللا بوقفة، الدستور الجزائري -

االختصاص (مراد بدران، -195عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص: أنظر في تفاصیل ھذا الرأي(10) 
، مجلة المدرسة ) النظام القانوني لألوامر -من الدستور 124التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة 

  .25، 24، ص ص 2000، 2، العدد 10ث اإلداریة ، المجلد الوطنیة لإلدارة ، مركز التوثیق والبحو

  .25مراد بدران، مرجع سابق ، ص(11) 

، الذي یحدد الدوائر االنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في  12/01من األمر  5المادة : أنظر(12) 
  .5انتخابات البرلمان، مرجع سابق، ص 

من  5المحدد لكیفیات تطبیق المادة  2012/ 02/ 26لمؤرخ في ا 86/ 12المرسوم التنفیذي رقم : أنظر(13) 
  .12، ص 2012/ 02/ 26بتاریخ  11، ج ر، عدد 12/01األمر 

المتضمن  1997/ 06/03المؤرخ في  97/07أنظر القسم الثاني والثالث من الباب الثاني من األمر  (14)
  .15، 14ص ص  1997/ 6/03اریخ ، بت12القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ، ج ر، عدد 

 2012/ 01/ 12المؤرخ في  12/01القسم الثاني والثالث من الباب الثاني من القانون العضوي : وكذلك      
  .9، ص2012/ 14/01بتاریخ  01المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ج ر، عدد 

المحدد لمقاعد المجلس  1984/  11/ 10المؤرخ في  335/ 84المرسوم رقم : أنظر على سبیل المثال(15) 
  .1906، ص1984/ 11/11، بتاریخ  56الشعبي البلدي والدوائر االنتخابیة، ج ر، عدد 

المتضمن قانون االنتخابات ج ر، عدد  25/10/1980المؤرخ في  80/08من القانون  98المادة : أنظر(16) 
  .1605، ص 1980/ 10/ 28بتاریخ  44

ن محمد، التنظیم المؤسساتي خالل المراحل االنتخابیة وانعكاساتھ على النظام الدستوري عمرا (17)
الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

  .262، ص 2010/2011السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة بسكرة،

  263المرجع نفسھ، ص(18) 

الحاج، الحمایة القانونیة لالنتخابات، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة، كرازدي (19) 
  .49، 48، ص ص  2003،2004جامعة باتنة، كلیة الحقوق،

  .470، مرجع سابق، ص 91/07من القانون  9المادة : أنظر(20) 
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(21)Catherime Castor, l’egalité devant le suffrage, revue française de droit 
constitutionnel, PUF n°90, 2012 ,p01 

L’article disponible en ligne a l’adresse electronique suivante:  
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دد المقاعد المطلوب شغلھا لتجدید المحدد للدوائر االنتخابیة وع 18/ 91المادة الثانیة من القانون : أنظر(22) 
  .1874المجلس الشعبي الوطني ، مرجع سابق، ص

المحدد للدوائر االنتخابیة، وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في  12/01من األمر  3/1،2تنص المادة (23) 
  .توزع المقاعد لكل دائرة انتخابیة بحسب عدد سكان كل والیة: " انتخابات البرلمان على ما یلي

نسمة،      80000یحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابیة على أساس تخصیص مقعد واحد لكل حصة تتضمن  
  ." 40000على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل 

، المؤسسة )المبادئ العامة والنظم السیاسیة(نزیھ رعد، القانون الدستوري العام: أنظر في ھذا الصدد(24) 
  .192حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق، ص/   86، ص2011الطبعة األولى، : ب، لبنانالحدیثة للكتا

  .28، مرجع سابق، ص97/08من األمر  2، 1/ 3: أنظر المادة(25) 

، مجلة العلوم القانونیة ، معھد العلوم القانونیة )التمثیل النسبي واألداء البرلماني(دالل لوشن ونادیة خلفة،  (26)
  .134، ص2011، السنة الثانیة ، جانفي2ركز الجامعي بالوادي، الجزائر، عدد واإلداریة بالم

  :یمكن تحدید الوالیات المعنیة بھذا التخصیص كما یلي (27)

 -أدرار: (ھي 12/01مقاعد وتم منحھا مقعد إضافي بموجب األمر  4بالنسبة للوالیات التي كانت تشتمل على  -
  .)غردایة-النعامة- عین تمو شنت -خنشلة -تیسمسیلت -تندوف-الطارف-إلیزي-البیض -سعیدة -تمنغاست -بشار

،وتم منحھا مقعد إضافي كذلك 08/ 97بالنسبة للوالیات التي لم یتغیر فیھا عدد المقاعد منذ تنفیذ األمر رقم  -
البویرة، تلمسان، تیزي وزو، جیجل، سیدي بلعباس، عنابة، قالمة، المدیة، : ( ھي 12/01بموجب األمر 

  )مستغانم، معسكر، تیبازة، غلیزان

 12/86من المرسوم التنفیذي  2، وكذلك المادة 5، مرجع سابق، ص12/01من األمر  5أنظر المادة (28) 
  13، مرجع سابق،  ص 12/01من األمر  5المحدد لكیفیات تطبیق المادة 

ر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لرقم رشید، النظم االنتخابیة وأثرھا على األحزاب السیاسیة في الجزائ (29)
   .98، ص 2006/ 2005الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .13، مرجع سابق، ص12/86من المرسوم التنفیذي  3المادة : أنظر (30)

ھا في انتخابات المحدد للدوائر االنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغل 12/01من األمر  6المادة : أنظر (31)
  .5البرلمان، مرجع سابق، ص

  .109عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص (32)

عدد أعضاء مجلس األمة یساوي "... 2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  3/ 101تنص المادة (33) 
  ."على األكثر نصف عدد أعضاء مجلس الشعبي الوطني

) یة لمجلس األمة بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیاسیةالتركیبة القانون(محمد عمران بولیفة، (34) 
، العدد )الجزائر( ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  .186، ص2013الثامن، جانفي 

دد المقاعد المطلوب شغلھا في المحدد للدوائر االنتخابیة وع 12/01من األمر  6، 2المادتان : أنظر(35) 
  .5انتخابات البرلمان، مرجع سابق، ص
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المتضمن قانون االنتخابات ، مرجع سابق،  80/08من القانون  97على سبیل المثال المادة : أنظر (36)
  .1605ص

 6المتضمن التنظیم اإلقلیمي للبالد، ج ر، عدد 1984/ 02/ 4المؤرخ في  84/09القانون رقم : أنظر(37) 
  .139، ص1984/ 07/02تاریخ ب

مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في (عبد المومن عبد الوھاب، النظام االنتخابي في الجزائر(38) 
،   2011قسنطینة ، الجزائر، الطبعة األولى ، : ، دار األلمعیة للنشر والتوزیع )النظام االنتخابي الجزائري

  .92ص

(39) voir; masclet, jean claude, droit electoral, puf,1989. P188, 189 

دراسة في الجغرافیة (2005شاكر ظاھر فرحان الزیدي ، جغرافیة االنتخابات البرلمانیة في العراق لعام  (40)
  .117، ص 2007، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الجغرافیة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،)السیاسیة

اإلجراءات الممھدة للعملیة االنتخابیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في  ،أحمد بنیني (41)
  .123، ص 2005/2006جامعة باتنة،  ،الحقوق، كلیة الحقوق

المحدد للدوائر االنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في  12/01راجع الملحق المرفق باألمر  (42)
  .6انتخابات البرلمان، مرجع سابق، ص

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ، مرجع سابق ،  12/01من األمر  79المادة : انظر(43) 
   19ص 

  19،20من المرجع نفسھ ، ص ص  82المادة : انظر(44) 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ، مرجع سابق ،  97/07من األمر  97المادة : انظر(45)
  14ص 

، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس )اصالح القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات(عمار بوضیاف ،(46)
  .76، ص  2012، أفریل  29األمة الجزائري ، عدد 

فریدة مزیاني ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، أطروحة ) 47(
  .107، ص 2005قسنطینة ،  -ة دكتوراه دولة في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوريمقدمة لنیل شھاد


