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 بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وآ حصابه

ىل يوم  حسان اإ  ادلينوالتابعني هل بإ

 ودل خليفة احملرتم معايل ادلكتور محمد العريبشكرا 

 رئيس اجمللس الشعيب الوطين املوقر

 معايل الوزراء والوفد املرافق لمك

 زمياليت النوابو  زماليئ

 آ رسة الإعالم

 مياحلضور الكر

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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 الرئيسس يدي     

نتخابت مضن لقد             جاء هذا املرشوع املتعلق بلقانون العضوي لالإ

املنبثقة عن التعديل ادلس توري اذلي صادق عليه  ادلس تورية الالإصالحات

 .2016فيفري  07نواب الشعب يف 

لغاء مو تضمن مرشوع هلقد              عبئااد اكنت ذا القانون العضوي اإ

  املنتخبني احملليني من هجة. عاتقعىل  ثقيل

ختيار و             هجة  احمللية من السيف اجمل ممثلهيمحرمان الناخبني من اإ

  .آ خرى

 من هذه املواد املادة مثانون.و            

ضافة رشوط جديدة صارمة بلنس بة كام             تضمن هذا املرشوع اإ

نتخابت الرئاس ية.  للمرتحشني لالإ

ن ملتعلق بنظام اما جاء يف مرشوع القانون العضوي اآ مثن             تخابت لإ

 ية. ككرسس ادلقمقراط ىلآ نه يتطلع اإ خاصة و 

 الرئيسس يدي 

يا عل  س تحداث هيئةاإ نزاهة آ قوى، مت ء شفافية آ كرب و لإضفاو          

لإنتخابت يكون آ عضاؤها من القضاة يعيهنم اجمللس ال عىل ا مس تقةل ملراقبة

 .للقضاء

من الكفاءات اخملتارة من اجملمتع املدين خيتارمه اجمللس الوطين و          

 .CNES الاجامتعيو صاديالاقت

بت قد حدد مرشوع هذا القانون صالحيات هذه الهيئةو           من  داءاإ

س تدعاء الهيئة الناخبة و   حىت الإعالن من النتاجئ املؤقتة.اإ
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 عدها.بو  وآ ثناها الانتخابيةعملية آ ن لها صالحيات قبل ال يعين            

 الرئيسس يدي 

نشاء             من شأ نه آ ن يكرس دوةل القانون  املس تقةل هذه الهيئةاإ

 املقبةل. الانتخابيةيضمن املصداقية للك الإس تحقاقات و 

يف ال خري بودي آ ن آ شكر اللجنة القانونية عىل اجملهودات الكبرية و           

عداد ال خ النائب و  رآ سهمعىل ضاءها و ها آ عو اليت بدل عامر جيالين من آ جل اإ

 التقرير المتهيدي يف ظرف قيايس جدا.

س تعاايلبه هذا املرش يمتتع ملا              .وع من طابع اإ

 هللُا ملا حيبه ويرضاه ناوفَّق        

ن صيام مقبول و حصة فطورمك          شاء هللاعيد مبارك اإ

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

 

مضاء  : النائب قارة معر بكرياإ

 

 


