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 مقدمة

 وتكريس مبدأ دولة ،تعتبر اإلنتخابات إحدى اآلليات الناجعة لتحقيق الديمقراطية 
سياميم بصورة ،القانون، من خالل إمكانية مشاركة المواطنين في إختيار ممثمييم  وا 

واضحة في تسيير السياسة العامة لمدولة، كون اإلنتخاب يعتبر مرادفا لمحرية 
 .والديمقراطية، ويفترض أنو الطريقة األساسية لمشاركة المواطنين في إتخاذ القرار 

 ىي التي تمكن مواطنييا من التعبير عن أرائيم في ،فالدولة الديمقراطية لذلك 
مقيد في إختيار ممثمييم في المجالس الالسياسة العامة ، وتتيح ليم التعبير الحر و الغير 

. المحمية و الوطنية عمى حد سواء 

 حكرا عمى فئة معينة من األشخاص الذين تتوفر ،وبعدما كانت فكرة اإلنتخابات 
فييم مجموعة من الصفات والمزايا، كالجنس والنفوذ المالي والعرقي، و في عصرنا 

 وبتطور المجتمعات و األنظمة السياسية ، أزيمت ىذه الفوارق، وأصبح لكل فرد ،الحالي
سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق  الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام لبالده،

 ولعل أبرزىا ،ممثمين يختارون إختيارا حرا ، وىذا ما نصت عميو المواثيق والعيود الدولية
. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 أصبح اإلنتخاب مؤسسة قائمة بذاتو،حقال لمصراعات السياسية ،ىنا من 
جتماعية، وكذلك معيارا لقياس التغيرات السياسية التي تحدث في المجتمع، حيث إلوا

 من طرف الفاعمين السياسين، ، يستخدم كأداة لمتحكم في موازين القوى،أصبح اإلنتخاب
ستخدام القوانين اإلنتخابية من طرف األغمبية البرلمانية، لفرض إستراتيجية سياسية إب

. والسيطرة عمى السمطة السياسية و إستراتجيتيا،مستقبمية معينة،أو لضمان إعادة اإلنتخاب
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وعمميا يضمن ىذا ما يسمى في لغة القانون بالتنظيم اإلنتخابي، والذي يعرف عمى  
 التي تنظم اإلنتخاب في مختمف مظاىره ومراحمو، إلى ،أنو مجموعة األحكام القانونية

. غاية اإلعالن عن النتائج النيائية

وقد عرف التنظيم اإلنتخابي في الجزائر تطورا كبيرا تماشيا مع طبيعة النظام  
نتيجت في العقود األولى بعد إ حيث أنيا وعمى غرار دول العالم الثالث،،السياسي

 و 1963 وتبني نظام الحزب الواحد،ففي ظل دستور ،اإلستقالل اإليديولوجية اإلشتراكية
 متأثرا بالفكر اإلشتراكي في ، كان التنظيم القانوني لإلنتخابات في الجزائر1976دستور 

باألحادية الحزبية ، حيث لم تكن ىناك إنتخابات بالمفيوم المعاصر و ،ممارسة السياسة
 و كان حزب جبية التحرير الوطني آن ذاك ،ىو الوحيد عمى الساحة ،لمديمقراطية

السياسية ،وفي كل مجالتيا، حيث يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة، و المييمن والمتصدر 
و كل السمطات ترتكز   ،هلبقية المؤسسات األخرى لمدولة، بل إن البرلمان كان مشكال من

. الدولة  في يد رئيس 

التغيرات بو ،الثمانينات من القرن الماضينياية وقد بقي الحال عمى ذلك إلى غاية  
نييار المعسكر وا  الجيو سياسية التي عرفيا العالم ، ببروز أزمة إقتصادية عالمية حادة ،

الشرقي بقيادة اإلتحاد السوفياتي ، واإلحتقان الداخمي بأزمة متشعبة، ومديونية خارجية 
دوالر ، كل ىذا  06وشح كبير في الدخل القومي ، حيث بمغ سعر البرميل الواحد لمبترول 

 ، حيث أفرزت ميالد دستور جديد 1988عجل بإنفجار أحداث أكتوبر الدامية سنة 
 بإنشاء 1989بمبادئ جديدة قائمة عمى أساس الديمقراطية والتعددية ، حيث سمح دستور 

 ويقصد بيا األحزاب السياسية ، حيث صار النشاط ،الجمعيات ذات الطابع السياسي
السياسي مباح ومسموح بو قانونا ، حيث طفت  إلى السطح تمك التشكيالت التي كانت 
في الماضي القريب ممنوعة، وكان مناضموىا ينشطون في السر، عمى غرار التشكيالت 

 .التي تتبنى الطرح اإلسالمي، و العمماني و الالئكي  
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، خاضت الجزائر أول تجربة ديمقراطية في كنف التعددية 1989في ظل دستور  ف
، حيث عادة معظم مقاعد 12/06/1990الحزبية، بإجرائيا إلنتخابات محمية في 

المجالس المحمية إلى الجبية اإلسالمية لإلنقاذ، ثم إنتخابات تشريعية بتاريخ 
 عمى المتسابقين ،الجبية اإلسالمية لإلنقاذ فوزا ساحقاكذلك  ، أين حققت 29/12/1991

اآلخرين، السيما جبية القوى اإلشتراكية في المرتبة الثانية، و جبية التحرير الوطني في 
حيث ألغيت  المرتبة الثالثة، لكن لم تكتمل ىذه المسيرة بالذىاب إلى الدور الثاني،

  ال يعمم مداه إال ،  ودخمت الجزائر في نفق مظمم،نتائجيا، وتم توقيف المسار اإلنتخابي
 .اهلل، حيث اصطمح عمى تسمية  تمك الفترة بالعشرية السوداء

ضفاء الشرعية الدستورية و من أجل إفي خضم ىذه األحداث، المتسارعة واألليمة،    
 وعمى رأسيا مؤسسة رئاسة الجميورية، صار السيد اليمين زروال ،عمى المؤسسات القائمة

 إلخراج البالد ،حيث  تبنى مشروع الوفاق الوطني، 1995سنة رئيسا لمجميورية الجزائرية 
من الفوضى والفتنة التي كانت سائدة بين الجزائريين، وكانت أولوية األولويات حقن الدماء 

 ، والجموس عمى طاولة الحوار، توجت ىذه الجيود بتعديالت دستورية،و وقف اإلقتتال
 ،  بالنص صراحة عمى 1989عززت مبادئ التعددية واإلنفتاح التي جاء بيا دستور 

حق إنشاء األحزاب السياسية بعدما كانت تسمى جمعيات ذات طابع سياسي ، وتم 
 رقم األمرإستحداث غرفة ثانية في البرلمان ، بإنشاء مجمس األمة ،بعد ذلك صدر 

 المتضمن قانون االنتخابات ، في ظل ىذا القانون 06/03/1997 المؤرخ في 97/07
والتجمع   ىما جبية التحرير الوطني،نظمت إنتخابات تشريعية ثم محمية  فاز فييا حزبين

سنة ا إنتخابات رئاسية فاز فييا السيد عبد العزيز بوتفميقة ه ثم بعد،الوطني الديمقراطي
1999. 

 و بما ،وفي ظل التغيرات الخطيرة التي شيدىا العالم بأسره، السيما العالم العربي 
أن الجزائر جزء من ىذا العالم، إجتيدت السمطة الحاكمة لمتأقمم مع ىذا الواقع بإعالنيا  
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سياسة اإلصالحات الكبرى ، في إطار مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفميقة المعمن عنيا 
والمتعمقة بتعزيز سياسة اإلصالحات الوطنية الشاممة والمتجددة  ،2011 افريل سنة15في

 وتوسيع وتدعيم عممية ترقية وحماية حقوق وحريات اإلنسان ،بتعميق الممارسة الديمقراطية
. والمواطن  

وبعد المشاورات والدراسات تم إعداد مشروع قانون عضوي متعمق باإلنتخابات   
 متضمنا مجموعة من اآلليات 01-12وتمت المصادقة عميو، وىو القانون العضوي رقم 

التي ترمي إلى تفعيل الرقابة الشاممة والكاممة عمى العممية االنتخابية ، وتتمثل ىذه 
اآلليات في إبراز دور القضاء ورقابة المجمس الدستوري و إستحداث المجنة الوطنية 

. لإلشراف عمى اإلنتخابات 

، ىذه التنظيم القانوني لالنتخابات التشريعية في الجزائر إن موضوع دراستنا ىو   
 بين السمطة وممثمي األحزاب السياسية زر،اإلنتخابات التي كانت دائما تتسم بالمد والج

الذين يفترض أن يكونوا ممثمين لمشعب ولصوتو و إرادتو ، ولتجسيد ما جاء في التعديل 
 سعى المشرع الجزائري من خالل مجموعة من التدابير تخص 2016األخير لدستور 

 المعدل والمتم 97/07 األمر ثم بعده 08-80نتخابات التي بدأت بالقانون إلقانون ا
 الساري 10-16 إلى غاية القانون 01-12 ثم القانون العضوي 01-04بالقانون 

ستحدثت الييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات والتي خمفت المجنة إالمفعول ،حيث 
الوطنية لإلشراف عمى االنتخابات، وقد كان تركيزنا في دراستنا ىذه عمى القانون العضوي 

.   المتعمق باالنتخابات 2016/ 25/08 المؤرخ في 10-16رقم 

أهمية الموضوع والدراسة  

جتماعي بالفطرة، لذلك فيو ال يستطيع أن يعيش منفردا أو يحيا إ      إن اإلنسان 
منعزال، فيو مضطر إلى الحياة مع غيره من األفراد في مجتمع واحد، وىذا ما يسمى 
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 إلي قوانين مكتوالشعب الجزائري واحد من ىذه المجتمعات التي تح بالمجتمع المدني،
من بين ىذه وستقرارىا وأمنيا ورقييا، إوأطر تنظم ليا شؤون حياتيا ،  و تضمن ليا 

 .األطر و الييئات  ىي السمطة التشريعية المتمثمة في البرلمان 

حيث  1989المعدل لدستور1996ىذا البرلمان الذي تبني الثنائية بصدور دستور  
، وىنا  إلى يومنا ىذا(المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة )صار يتكون من غرفتين 

ىو كيفية الوصول إلى ىذا البرلمان، وىي عن و ، أي موضوع ىذه المذكرة،مربط الفرس
نتخابات إلنتخابات التشريعية ، عمى غرار اإلنتخابية التي تسمى باإلطريق العممية ا

نتخابات المحمية التي تفرز إلالرئاسية التي يختار فييا الشعب رئيس الجميورية ، وا
. المجالس البمدية و الوالئية  

 المؤرخ في 10-16فيذا البحث عبارة عن دراسة تحميمية لمقانون العضوي رقم   
نتخابات التشريعية والتنظيمات إل المتعمق باالنتخابات، في شقو الخاص با25/08/2016

ستدعاء إ التي وضعت بداية من ، من مراسيم رئاسية وتنفيذية لو،و النصوص التطبيقية
 وما بينيما من عممية تقسيم الدوائر ،نتخابية إلى غاية إعالن النتائج النيائيةإلالييئة ا

نتخابية والرقابة الدستورية والقضائية إلنتخابية وتحديد القوائم وطريقة الترشح والحممة ااإل
. عمى عممية االنتخابات 

: أسباب اختيار الموضوع 

دراستنا ليذا وإن لكل دراسة أسبابيا ودوافعيا،ميما كان المجال الذي تنتمي إليو،   
رتأينا أال نخوض في المجال السياسي  و إالموضوع تندرج ضمن المجال القانوني،لذلك 

 ، بل نرى أن مصدره ىو السياسة والشأن العام هإن كان ىذا الموضوع ال ينفصل أبدا عن
 في كل زمان ومكان،لكننا سنبتعد عن ذلك قدر المستطاع، و سبب ،الذي يخص المجتمع

ستقراؤنا لمواقع السياسي الجزائري، سيما قبة البرلمان الذي إ ىو ،ختيارنا ليذا الموضوعإ
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نعتبره العمود الفقري واألساسي، فإن صمح، صمحا المجتمع والدولة معا، و إن لم يصمح 
 .سواءالفسدا المجتمع والدولة عمى 

 أما ميولنا ورغبتنا في دراسة ىذا الموضوع نستمدىا من طموحنا في تقديم عمل         
نتخابات التشريعية في إلولو عمى سبيل  المحاولة لدراسة عممية التنظيم القانوني ل

 في تنظيم ىذه العممية  ،الجزائر، واليدف منيا إبراز الدور األساسي الذي تمعبو اإلدارة
 كالييأة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ودور المجمس الدستوري ،واآلليات المعتمدة

وكذلك دور السمطة القضائية في ىذا المجال، ونظرا لألىمية البالغة التي يكتسييا ىذا 
 من المصدر المعمومات  لعل أبرزىا نو من الطبيعي أن نجد صعوبات،إ ف،الموضوع

 .  المعنية الييئات الرسمية االتصال المباشر و الميدني معالمتمثمة في

: المنهج المتبع

إن المنيج األساسي ليذه الدراسة ىو المنيج التحميمي، ألننا أمام نصوص قانونية   
 والمجمس الدستوري والييئات  اإلنتحابيةتحتاج إلى تحميل، كذلك عند تطرقنا إلى المجان

في تبيان الصالحيات و األدوار والسمطات ، عتمدنا عمى المنيج الوصفيإ ،القضائية
 لكل منيا، باإلظافة إلى المنيج التاريخي و المنيج المقارن، عند ذكرنا لمقوانين والميام،
 .السابقة

: الدراسات السابقة 

من المؤلفات والكتب   نبحث ونفتش،وجدنا أن ىناك زخم كبيرءناعندما بد  
نتخابات بصفة عامة وبصفة إلواألطروحات والدراسات والمذكرات ، تطرقت لموضوع ا

نتخاب  إل ىي حسب رأينا دراسات شاممة حول موضوع ا،نتخابات في الجزائرإلخاصة ا
نتخابات واإلشراف والرقابة القضائية إلودور الييئات والمجان في تحضير عممية ا



 مقدمة

 

8 

 

شراف عمى العمميات إلوالدستورية، و األحزاب السياسية ، وحتى دور المجتمع الدولي في ا
.  نجاز ىذه المذكرة إنتخابية و كانت ىذه المراجع سندا قويا في إلا

: اإلشكالية 

ما هي الميكانزمات و اآلليات المعتمدة قانونا إلجراء انتخابات تشريعية في   
 ؟  المتعمق باالنتخابات10-16الجزائر في ضوء القانون العضوي 

: الخطة المتبعة

حيث قسمنا بتقسيم ىذا العمل إلى فصمين،  اإلشكالية المطروحة،ىذه قد عالجنا   و 
نتخابات التشريعية في إل جعمناه لإلطار القانوني للفصل األولواكل فصل إلى مبحثين، 

، بينما نتخابيةإلإلجراءات التنظيمية لمعممية ال  المبحث األولحيث خصصنا ،الجزائر
تناولنا فيو األحكام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني المبحث الثاني،
نتخابات إل تطرقنا فيو إلى آليات الرقابة عمى االفصل الثانيأما ،األمة  وأعضاء مجمس

عمى اإلنتخابية قابة الييئات والمجان لر األول المبحث، وخصصنا التشريعية في الجزائر
الحماية المنازعات اإلنتخابية و   تناولنا فيوالمبحث الثاني،أما نتخابات التشريعيةإلا

. الجزائية ليا 

 10-16لمتذكير واإلشارة أن ىذه الدراسة كانت عمى ضوء القانون العضوي   
 .، وبعض التوصياتنتخابات، ثم ننيي ىذه الدراسة بخاتمةإلالمتعمق با

                  



 

 : األول الفصل
 التشريعية لإلنتخاب القانوني اإلطار

 الجزائر في
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إف سالمة اإلجراءات المتبعة ألم تنظيـ قانكني يجعؿ مف نسبة فاعميتو ك نجاعتو 
ك نجاحو عالية جدا ككف اإلجراءات ىي الدليؿ لكؿ الخطكات المتبعة ك لكؿ ميكانيـز أك 

 .آلية نريد تجسيدىا عمى أرض الكاقع
ك التنظيمات القانكنية الخاصة بعممية اإلنتخابات التشريعية، تتسـ بالترابط ك 

 المتعمؽ باالنتخابات كرس تمؾ المفاىيـ في أبكابو ك 10-16التكامؿ ك القانكف العضكم 
 .فصكلو ك أقسامو
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 .التشريعيةنتخابية إلاإلجراءات التنظيمية لمعممية ا:  المبحث األول
 اإلنتخابية ك األساس العممية     تعتبر اإلجراءات التنظيمية لإلنتخابات، محكر كلب 
عمى مدل سالمة ىذه اإلجراءات  ،الذم تقـك عميو ، إذ تتكقؼ صحة ك نزاىة ىذه األخيرة

ك تنظيميا المحكـ، ك الذم ال يتحقؽ إال إذا كاف منظـ في إطار تشريعي ك قانكني بعيدا 
 1.بالطريقة التي تضمف النزاىة ك الشفافية ك  ،ةمعف أم حسابات سياس

 ىاتو اإلجراءات التنظيمية بالتفصيؿ في مطمبيف ، حيث ،    سنتناكؿ في ىذا المبحث
سنتاكؿ في المطمب األكؿ، اإلجراءات التمييدية لمعممية اإلنتخابية ك في المطمب الثاني  

 .ـ سير العممية اإلنتخابية اإجراءات ك أحؾ
  التشريعيةنتخابيةإلاإلجراءات األولية أو السابقة لمعممية ا:المطمب األول 

نتخابية ككؿ، كالتي مف إل مف المراحؿ األساسية لمعممية ا، ىذا اإلجراءيعتبر 
 مف أجؿ كضع عممية اإلقتراع في ظركؼ مناسبة، كقد لتدابيرخالليا يتـ إتخاذ كافة ا

تنعكس صحة اإلجراءات المصاحبة ليذه المرحمة عمى سالمة النتائج النيائية لإلنتخابات 
.   كجب إحاطتيا بمجمكعة مف الضمانات مف أجؿ نزاىتيالذلؾ ،فيما بعد

باإلضافة إلى تقسيـ الدكائر ،تحديد عدد الييئة االنتخابيةتتمثؿ في فيذه اإلجراءات 
اإلنتخابية بالطريقة التي تحقؽ المساكاة في التمثيؿ بحسب عدد السكاف، كتمقي الترشيحات 

. كالفصؿ فييا
. نتخابية التي يقـك بيا المترشحكفإلكما تندرج ضمف ىذه المرحمة الحممة ا

   ك المشرع الجزائرم تطرؽ إلى كؿ ىذه اإلجراءات األكلية بالتفصيؿ في القانكف 
 باإلضافة إلى القكانيف كالمراسيـ ، المتعمؽ باإلنتخابات في الباب األكؿ10-16العضكم 

:  ىذه اإلجراءات سنتطرؽ ليا  مف خالؿ فرعيف اثنيف، التنظيمية المفسرة لو
 



  - ،رسالة دكتكراه في العمـك القانكنية ك اإلدارية،كمية اإلجراءات المميدة لمعممية اإلنتخابية في الجزائرأحمد بنيني ،
. ص /. الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة الحاج لحضر، باتنة
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: اإلجراءات التمييدية لمعممية االنتخابية: الفرع األول
 يقصد باإلجراءات التمييدية لإلنتخابات، كؿ ما تتخذه السمطة التنفيذية مف إجراءات 

 كقرارات، كما تكفره مف ضمانات لتسييؿ إجراء اإلنتخاب في كافة أرجاء الكطف، كتمكيف
 1 كؿ مف تتكفر فيو شركط اإلنتخاب مف ممارسة ىذا الحؽ كفؽ التشريع المعمكؿ بو

ستدعاء الييئة االنتخابية إ: أوال
جراء أم عممية انتخابية أك استفتاء  صدكر مرسـك مف الجية ،يستكجب قبؿ مباشرة كا 

 كلو الحؽ في مباشرة ، يتضمف الدعكل لكؿ مف إستكفى الشركط المطمكبة،المختصة
ستدعاء الييئة الناخبة إالحقكؽ السياسية عمى غرار حؽ الترشح كالتصكيت، كيتبع قرار 

 مف خالؿ تسجيؿ ناخبيف  جدد إستكفكا الشركط القانكنية ،انتخابيةإلحتما، مراجعة القكائـ ا
نتخابية حسب األحكاـ المنصكص عمييا في إل أك منع مف التسجيؿ في القائمة ا،المطمكبة

 2.  منو5 السيما المادة 10-16القانكف العضكم رقـ 
تسند أغمب التشريعات اإلنتخابية :السمطة المختصة باستدعاء الييئة االنتخابية - 1

 .إلى السمطة التنفيذية ميمة دعكة الييئة اإلنتخابية
 سكاء في ظؿ ،فمف خالؿ جميع اإلستحقاقات اإلنتخابية التي جرت في الجزائر 

 أك في ظؿ التعددية الحزبية التي شيدتيا  البالد، فإف رئيس الجميكرية ىك ،الحزب الكاحد
 بما ،نتخاباتإلنتخابية لجميع أنكاع اإل بجميع المراسيـ الخاصة بدعكة الييئة ا،المستأثر
. ستفتاءاتإلفي ذلؾ ا



مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستير -المنظومة الدستورية والقانونية لإلدارة اإلنتخابية في الجزائر–  البشير بف لطرش - 1
بسكرة – في القانكف، تخصص قانكف دستكرم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ جامعة محمد خيضر 

. 101 ص 2014/2015
، ج ر عدد 2016 أكت 25 المتعبؽ باإلنتحابات،مؤرخ في 10-16 مف القانكف العضكم 05أنظر المادة  - 2

.2016 أكت 28،صادرة في 50
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كاف يستأثر المجمس الشعبي الكطني، كحتى اإلنتخابات الجزئية بالنسبة ألعضاء   
 المتضمف قانكف العضكم 07-97 مف األمر 119/2 طبقا لممادة رئيس الجميكريةبيا 

 1.المتعمؽ بنظاـ االنتخابات
 تـ إلغاءىا بمكجب  الشعبي الكطنيلممجمس بالنسبة نتخابات الجزئيةإللإلشارة ىذه ا

نتخابات، كبقي العمؿ بيا فقط بالنسبة ألعضاء إل المتعمؽ با01-12القانكف العضكم 
العضكم  بمكجب القانكف 109 كالمعدلة بالمادة 2 منو129مجمس األمة، بمكجب المادة 

 .10-16رقـ 
مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في قرار :مضمون مرسوم إستدعاء الييئة االنتخابية - 2

نتخابية كتحديد الجية المختصة بإصدار القرار، فإنو ال يمكف ألم شخص إلدعكة الييئة ا
 أف يمارس حقو ، التي يتطمبيا الدستكر أك القانكف،حتى كلك تكفرت فيو الشركط القانكنية

 .نتخابيةإلباستصدار قرار إستدعاء الييئة ا  إال،السياسي بالترشح أك التصكيت
 نجد أف ،كبالرجكع إلى المراحؿ التي مرت بيا المنظكمة الدستكرية كالقانكنية لمجزائر

.  الييئة اإلنتخابية قد تأثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر بتمؾ المراحؿةمضمكف قرار دعك
 مف خالؿ اإلطالع عمى المراسيـ التي صدرت ،فمثال في مرحمة الحزب الكاحد 

: قبؿ التعددية ،نجد أنيا كانت تتضمف أربع عناصر أساسية ىي 
 .نتخاباتإلتحديد ميعاد إجراء ا -
 .ستثنائية لمقكائـ االنتخابيةإلميعاد إجراء المراجعة ا -
 .تاريخ إيداع الترشيحات -
 .نتخابيةإلتاريخ بدء كنياية الحممة ا -



-  المتضمف القانكف العضكم، المتعمؽ 1997 مارس 06 مؤرخ في 07-79 مف األمر 2 فقرة 119أنظر المادة،
 .1997 مارس 06، صادرة في 12باإلنتخابات، ج ر عدد 

، ج ر 2012يناير 12  المتضمف قانكف اإلنتخابات، صادر في 01-12 مف القانكف العضكم 129أنظر المادة  - 2
.2012 يناير 14، صادرة في 01عدد 
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كيعكد السبب في ىذا ككف أف قانكف اإلنتخابات الصادر في تمؾ الفترة لـ يكف  
يتضمف نصكص خاصة تتعمؽ بالترشيحات أك بداية الحممة االنتخابية، بخالؼ مرحمة 

أصبحت المراسيـ المتضمنة إلستدعاء الييئة حيث  ،التعددية السياسية التي عرفتيا البالد
 :اإلنتخابية ال تحتكم سكل عمى نقطتيف ىما 

. نتخاباتإلتحديد ميعاد إجراء ا -
 .ستثنائية لمقكائـ االنتخابيةإلتاريخ إجراء المراجعة ا -

إف ميعاد إستدعاء الييئة اإلنتخابية يختمؼ بحسب طبيعة اإلنتخابات ، حيث 
التي تسبؽ تاريخ  شيرأ في غضكف الثالثة ،تستدعى الييئة اإلنتخابية بمرسـك رئاسي

 مف خالؿ ، المتعمؽ باإلنتخابات07-97اإلنتخابات، كىي نفس المدة التي تبناىا األمر 
عضاء أل منو، لكف المشرع ترؾ تنظيـ قرار إستدعاء الييئة اإلنتخابية بالنسبة 29المادة 

. مجمس األمة كاإلستفتاء لنصكص خاصة
فبالنسبة لإلنتخابات التشريعية ميز المشرع الجزائرم بمكجب قانكف اإلنتخابات بيف  -

. نتخاباتإلالغرفتيف مف حيث إجراء تاريخ ا
 إجراء 10-16 مف القانكف العضكم 84 فقد حددت المادة ،فبالنسبة لمغرفة السفمى

. نتخابات في ظرؼ الثالثة أشير التي تسبؽ إنقضاء المدة النيابية الجاريةإلا
 المتعمقاف 13-89 ك 01-12 كذلؾ مف قانكني 84ىذه المادة تقابميا المادة 

 المتضمف كذلؾ القانكف العضكم المتعمؽ 07-97 مف األمر 101باإلنتخابات كالمادة 
. باإلنتخابات

 نالحظ أف المشرع في كؿ القكانيف المتعمقة باإلنتخابات التي مرت عمى الجزائر
. نفسيا كلـ تتغير أم ثالثة أشيرالمدة كانت 

. ىذا فيما يتعمؽ بإنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني
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 فإف الييئة اإلنتخابية تستدعى بمرسـك ،أما بالنسبة إلنتخاب أعضاء مجمس األمة 
بخالؼ أحكاـ القانكف العضكم ،1قبؿ تاريخ اإلقتراع (45)رئاسي خمسة كأربعيف يكما 

. 2 يكما قبؿ اإلقتراع30 ػ ب، إستدعاء الييئة اإلنتخابيةحيث كاف  12-01
 يـك 45 المتعمؽ باإلنتخابات كانت تستدعي الييئة بمدة 07-97لكف طبقا لألمر  

 10.3-16قبؿ اإلقتراع، أم نفس المدة بالنسبة لمقانكف العضكم 
 فإف المرسـك الرئاسي 2017 مام4عف اإلنتخابات التشريعية التي جرت يـك مثال  

 جمادل األكلى عاـ 7 مؤرخ في 57-17الخاص بإستدعاء الييئة اإلنتخابية كاف رقـ 
 يتضمف إستدعاء الييئة اإلنتخابية إلنتخاب أعضاء 2017 فبراير 4 المكافؽ ؿ 1438

.  المجمس الشعبي الكطني
 أك رئيس الجميكريةإاّل أف  قرار إستدعاء الييئة االنتخابية بالنسبة إلنتخابات      

. اإلستفتاء يختمؼ عف التشريعات
تجرل اإلنتخابات الرئاسية "فبالنسبة إلنتخاب رئيس الجميكرية في الظركؼ العادية  

 عمى أف تستدعى الييئة اإلنتخابية ،4ج. يكما السابقة إلنقضاء عيدة ر30في ظرؼ 
 يكما قبؿ تاريخ اإلقتراع، مع مراعاة أحكاـ المادة 90 في ظرؼ ،بمكجب مرسـك رئاسي

 كاألمر 01-12 نفس ىذه األحكاـ نص عمييا القانكف العضكم  ،5 مف الدستكر102
".  المتعمقاف باالنتخابات97-07
أما بخصكص قرار إستدعاء الييئة اإلنتخابية إلجراء اإلستفتاء، فإنو يستدعى  

 6. يـك مف تاريخ اإلستفتاء45قبؿ لكف الناخبكف بمكجب مرسـك رئاسي كذلؾ 



 -القانكف السابؽ- المتعمؽ باالنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 109المادة -1
 -االقانكف السابؽ-باالنتخابات بنطاـ  المتعمؽ 01-12 مف القانكف العضكم 106المادة -2
-تالمتضمف القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ باالنتخابا 1997 مارس 06مؤرخ في  07-97 مف األمر 124المادة -3

 .1997 مارس 06 صادرة في 12ج ر عدد 
 -القانكف السابؽ –10-16 مف القانكف العضكم 135المادة -4
 -القانكف نفسو- 10-16 مف القانكف العضكم 136المادة -5
 . مف نفس القانكف149المادة -6
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مما سبؽ يتبيف لنا أف عممية إستدعاء الييئة الناخبة ىك إختصاص أصيؿ لرئيس 
. الجميكرية

نتخابية ومراجعتيا إلالتسجيل في القوائم ا: ثانيا 
 كاألىمية التي ،نتطرؽ في ىذا العنصر إلى شركط التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية  

تمعبيا ىذه القكائـ، باإلضافة إلى المبادئ التي تحكميا كالجية المختصة بإعدادىا 
ك يعرفيا البعض أنيا الكثيقة التي تحصي الناخبيف، حيث "، كاإلجراءات المتبعة في ذلؾ

ترتب فييا أسمائيـ حسب الترتيب اليجائي ك تظـ البيانات المعمقة باإلسـ الشخصي ك 
العائمي ك تاريخ الميالد ك مكانو، كما تتضمف أيضا محؿ اإلقامة أك السكف بالدائرة 

  1."يةاالنتخاب
 في القانكف العضكم ،كالمشرع الجزائرم تطرؽ إلى كؿ ىذه العناصر كاإلجراءات 

 في القسـ األكؿ كالثاني مف الفصؿ األكؿ تحت ، المتعمؽ باإلنتخابات بالتفصيؿ16-10
. عنكاف شركط التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية ككضع القكائـ اإلنتخابية كمراجعتيا

 :أىمية التسجيل في القوائم االنتخابية  -1
  ىي أداة لتحديد الييئة الناخبة كالتأكد كقت التصكيت ممف يتمكنكف بممارسة ىذا

    2ف غيرىـ مف األشخاص غير المؤىميف لمقياـ بذلؾع     الحؽ 
 كتكزيع الناخبيف ،تسيؿ القكائـ اإلنتخابية اإلجراءات المتعمقة بتحديد مراكز اإلقتراع 

 .عمييا بناء عمى عدد أعضاء الييئة الناخبة المسجميف
  كتحقيؽ المساكاة بيف ،تعد القكائـ اإلنتخابية كسيمة لمقاكمة الغش كالتزكير 

 أك مسجال إال بقائمة ،المكاطنيف، ألنيا تسمح بالتحقؽ مف أف الكؿ ليس مقيدا
 .3كلـ يقـ بالتصكيت إال مرة كاحدة ،إنتخابية كاحدة



 Charles débache et jean pontier, jac que bourdon et jean claude ricci, droit constitutionnel  et 

instituions politique, économéca, paris, 1983, p 465. 
 مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف العاـ - الرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخابات، محمد بف ميدم  - 2

تممساف، سنة - جامعة أبك بكر بمقايد- قسـ الحقكؽ- المعمؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، الممحقة الجامعية بمغنية
. 7 ص2015/2016

طرابمس الطبقة – منشكرات أكاديمية الدراسات العميا  – دراسة مقارنة– نتخاب والديمقراطية إلا– سميماف الغكيؿ- 3 
 .24 ص 2003األكلى سنة 
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  يعتبر التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية شرطا أساسيا لممارسة حؽ التصكيت
كالترشح، حيث ال يستطيع أم مكاطف حتى كلك كاف مستكفيا لمشركط القانكنية 

 أف يدلي بصكتو في جميع اإلنتخابات ،حؽ اإلنتخاب الالزمة لممارسة
 ما لـ يكف اسمو مدرجا بالقكائـ اإلنتخابية، فالتسجيؿ في القكائـ ،كاإلستفتاءات

نما ىك حؽ مقرر ككاشؼ ،كالترشح نتخابية ليس منشئ لمحؽ في االنتخابإلا  كا 
 1.لحؽ سبؽ كجكده

:  شروط التسجيل في القوائم االنتخابية-2
  .القانكف العضكم المتعمؽ باإلنتخابات بإسياب  في،نص المشرع عمى ىذه الشركط

 مف القانكف 03الشرط المشرع في المادة ىذا  نص عمى :  السن القانوني لإلنتخاب-أ 
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بمغ من العمر "  المتعمؽ باإلنتخابات 10-16العضكم 

قتراع وكان متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، ولم يوجد في إل سنة كاممة يوم ا18
 ىنا نالحظ أف المشرع قد "إحدى حاالت فقدان األىمية المحددة في التشريع المعمول بو

 كالتي تنص عمى ، مف القانكف المدني40بيف سف الرشد المنصكص عميو في المادة  ميز
أف كؿ شخص بمغ مف سف الرشد كمتمتعا بقكاه العقمية، كلـ يحجر عميو، يككف كامؿ 

. 2األىمية لمباشرة حقكقو المدنية
 سنة 18 سنة كاممة، أما السف اإلنتخابي جعمو المشرع 19فسف الرشد المدني ىك  

.  بغية إستقطاب أكبر عدد مف الناخبيف



النظـ –  نقال عف ماجد راغب الممك 39، المرجع السابؽ ص اإلجراءات المميدة لمعممية االنتخابيةأحمد بنيني،  - 1
 .594 ص 2000اإلسكندرية – السياسية كالقانكف الدستكرم منشأة المعارؼ 

 78ج ر عدد  كالمتضمف القانكف المدني كالمعدؿ كالمتمـ 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75أنظر األمر  - 2
 .1975 سبتمبر 30مؤرخة في 
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أ فإف السف اإلنتخابي ىك .ـ.أما بالنسبة لمدكؿ الغربية كفرنسا، بريطانيا، كندا، كالك 
 سنة 15 ك، سنة مثؿ ككبا16 بعض الدكؿ إلى  في كقد كصؿ، مثؿ الجزائر، سنة18

. 1في إيراف
 في الغالب تميز القكانيف اإلنتخابية بيف المكاطنيف بالميالد : شرط الجنسية الجزائرية-ب

 كال تسمح القكانيف اإلنتخابية لممكاطنيف ، كالمكاطنيف بالتجنس،أم الجنسية األصمية
 إال بعد مركر فترة معينة مف الزمف عمى إكتساب ،بالتجنس بالمشاركة في اإلنتخابات

. رار ايرلنداغالجنسية، كقد أخذ القانكف التكنسي بيذا كبعض الدكؿ األكركبية عمى 
أما المشرع الجزائرم فقد ساكل بيف الجزائرييف الحامميف لمجنسية األصمية  

 مف 03 لإلدالء بأصكاتيـ، كىذا مف خالؿ نص المادة ،كالحامميف لمجنسية المكتسبة
ككذلؾ  ..."يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية "  المتعمؽ باإلنتخابات16القانكف العضكم 

يتمتع الشخص الذي يكتسب "....... مف قانكف الجنسية الجزائرية15تنص المادة 
 إبتداء من تاريخ ،الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعمقة بالجنسية الجزائرية

 .2.."إكتسابيا
 تشترط جميع القكانيف اإلنتخابية لمختمؼ :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية- ج

الدكؿ أف يككف الناخب متمتعا بجميع حقكقو المدنية كالسياسية، ك ىك ما تضمنتو كذلؾ 
وأن يكون متمتعا "....  المتعمؽ باالنتخابات 10-16كم ض مف القانكف الع03المادة 

..." بحقوقو المدنية والسياسية
 مف نفس القانكف عمى حرماف األشخاص مف التسجيؿ في 05ىذا ك تنص المادة   

 كؿ مف سمؾ سمككا أثناء الثكرة التحريرية مضادا لمصالح الكطف كالذيف ،القائمة اإلنتخابية
 بعقكبة الحبس ،جؿ جنحةأحكـ عمييـ بجناية كلـ يرد اإلعتبار ليـ، أك مف حكـ عميو مف 



، مركز النشر الجامعي تكنس ، المبادئ األساسية لمقانون الدستوري واألنظمة السياسيةحمادمحمد رضا بف - 1
. 318-317 ص 2006

، كالمتمـ كالمعدؿ باألمر 1970 ديسمبر 15 المتعمؽ بقانكف الجنسية المؤرخ في 86-70 مف األمر 15المادة  - 2
 .27/02/2005 الصادر في 15ر عدد . ج2005-02-27 المؤرخ في 05-01
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 ككذلؾ الشخص الذم أشير إفالسو كلـ يرد إعتباره ،كالحرماف مف ممارسة حؽ اإلنتخاب
 1.ككذلؾ المحجكر كالمحجكز عميو قضائيا

 إف المقصكد باألىمية، إمكانية تمتع الشخص بالحقكؽ كأداء الكاجبات، :شرط األىمية-د
. كالقدرة عمى ممارسة كؿ التصرفات القانكنية

أما األىمية العقمية فيي تمتع الشخص بكامؿ قكاه العقمية، حيث يككف قادر عمى   
إدراؾ كتمييز العمؿ النافع مف الضار، كىذا ما يجب تكفره في شرط األىمية لمتسجيؿ في 

 إلى خمك ىذا األخير مف عكارض األىمية األخرل كالعتو ، باإلضافة،القكائـ اإلنتخابية
. الخ...كالسفو كالغفمة

المادة في كالمكطف اإلنتخابي المنصكص عميو  2 :شرط التسجيل في موطن اإلقامة- ه
مكطف كؿ جزائرم . "  مف القانكف المدني36 مف القانكف العضكم تحيمنا إلى المادة 04

 محؿ اإلقامة يككف  ، كعند عدـ كجكد سكف،ىك المحؿ الذم يكجد فيو سكناه الرئيسي
 3. كال يجكز أف يككف لممكاطف أكثر مف مكطف كاحد في نفس الكقت،العادم مقاـ المكطف

ىذا بالنسبة لمجزائرييف المقيميف في داخؿ الكطف، أما بالنسبة لمجزائرييف المقيميف   
بالخارج، فإنو يتـ التسجيؿ في القائمة اإلنتخابية لمممثميات الدبمكماسية كالقنصمية الجزائرية 

. المكجكدة في بمد إقامة الناخب،ىذا بالنسبة لمتشريعات كالرئاسيات
 فإف المشرع ،أما إذا كانت اإلنتخابات تتعمؽ بالمجالس الشعبية البمدية ك الكالئية 

: منح ليـ حرية إختيارالتسجيؿ  بالقكائـ البمدية عمى النحك التالي
   إما بمد مسقط ، كأخيرا إما بمدية أخر مكطف لممعني، ك إما بمدية مسقط رأس المعني- 

 4.رأس أحد األصكؿ



 -القانكف السابؽ - المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 05أنظر المادة - 1
 -القانكف نفسو-10-16العضكم  مف 04أنظر المادة - 2
  .القانكف السابؽ– المتعمؽ القانكف المدني 58-78 مف األمر 36المادة -3
 -القانكف السابؽ- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 09أنظر المادة -4
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عضاء الجيش الكطني الشعبي كاألمف الكطني كالحماية المدنية، كمستخدمي أأما   
 كالحرس البمدم الذيف ال تتكفر فييـ الشركط المتعمقة بالسكف ،الجمارؾ كمصالح السجكف

نو يمكنيـ طمب تسجيميـ إ ؼ، مف قانكف اإلنتخابات04كاإلقامة العادية المحددة في المادة 
 1.بإحدل البمديات عمى نفس منكاؿ المقيميف بالخارج

نو يجب عميو أف إلكف إذا غّير الناخب المسجؿ في القائمة اإلنتخابية مكطنو، ؼ  
سمو مف ىذه القائمة إ شطب ،المكالية ليذا التغيير (03)يطمب خالؿ األشير الثالثة 

 2.كتسجيمو في بمدية إقامتو الجديدة
: ىناؾ ثالثة مبادئ أساسية: المبادئ التي تحكم القوائم اإلنتخابية- 3
 3:مبدأ وحدة القوائم اإلنتخابية - أ

 كيقصد بو أف القكائـ اإلنتخابية ثابتة ال تتغير كال تمس :مبدأ دوام القوائم اإلنتخابية - ب
إال في المكاعيد التي يحددىا القانكف ، كعميو فالناخب غير ممـز بتسجيؿ اسمو في كؿ 

إال . فال يمكف أف يحذؼ اسمو. مناسبة إنتخابية، إذ يكتفي بفعؿ ذلؾ مرة كاحدة فقط
 4.إذا تعرضت أىميتو اإلنتخابية ألحد العكارض

ك المشرع الجزائرم نص عمى ىذا المبدأ مف خالؿ عدـ إمكانية المساس بيا أك   
مراجعتيا إال في الحاالت الخاصة بالمراجعة العادية أك اإلستثنائية كالمنصكص عمييا 

 5.قانكنا
 كيقصد بو إمكانية اإلطالع عمى القكائـ اإلنتخابية، كقد نص المشرع :مبدأ العالنية- ج 

الجزائرم عمى ىذا المبدأ مف خالؿ إلزاـ السمطات المكمفة بتنظيـ اإلنتخابات بكضع 
القكائـ اإلنتخابية البمدية بمناسبة كؿ انتخاب تحت تصرؼ الناخبيف كاألحزاب السياسية 



 -القانكف السابؽ-  المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 10أنظر المادة -1
 -نفس القانكف- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 12أنظر المادة -2
 -نفس القانكف- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 08أنظر المادة -3
 .12، المرجع السابؽ ص الرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخابات، محمد بف ىدم  -4
 المرجع السابؽ- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 14أنظر المادة -5
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المشاركة في اإلنتخابات كالمترشحيف األحرار كممثمييـ المعتمديف قانكنا قصد اإلطالع 
 1.عمييا

 نظرا ألىمية إعداد القكائـ :الجية المختصة بإعداد القوائم االنتخابية ومراجعتيا-4
االنتخابية كمراجعتيا، فقد عيد المشرع الجزائرم بيذه الميمة مف خالؿ القانكف العضكم 

كىي د،أال  المتعمؽ باإلنتخابات إلى جية إدارية يفترض أنيا تتسـ بالنزاىة كالحيا16-10
 كالتي تتككف مف قاضي يعينو رئيس المجمس القضائي ،المجنة اإلدارية اإلنتخابية

المختص إقميميا رئيسا، كرئيس المجمس الشعبي البمدم عضكا كاألميف العاـ لمبمدية 
. عضكا، كناخباف إثناف مف البمدية يعينيما رئيس المجنة كعضكيف

 نتخابية تتككف مف رئيس الممثمة الدبمكماسية أك إلأما في الخارج فالمجنة اإلدارية ا
 ثناف مسجالف في القائمة    إ يعينو السفير رئيسا، كناخباف ،  رئيس المركز القنصمي

 2.اإلنتخابية عضكيف كمكظؼ قنصمي كاتبا لمجنة
 مف حيث التشكيمة عبر مختمؼ القكانيف ا، كبيراكقد عرفت ىذه المجنة تطكر  

. فتاح السياسي كالتعددية الحزبيةإلف بداية مف فترة الحزب الكاحد إلى ا،اإلنتخابية لمجزائر
: في البداية كانت متككنة مفؼ
ممثؿ عف ، كممثؿ عف جبية التحرير الكطني، كرئيس المندكبية الخاصة رئيسا -

 3.شخصية معينة مف قبؿ الكالي، ك أخيرا التنظيمات الشبانية
 المتضمف قانكف 1980 أكتكبر 25 المؤرخ في 08-80ثـ بعد ذلؾ أحاؿ القانكف   
 حيث تتكلى إعداد القكائـ اإلنتخابية في كؿ ، أمر تشكيؿ المجنة إلى التنظيـ،نتخاباتإلا

 4.بمدية لجنة إدارية يحدد تشكيميا كتسييرىا بمرسـك



 القانكف السابؽ- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 22أنظر المادة -1
 -نفس القانكف- المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 16-15أنظر المكاد -2
ة اإلستثنائية لمقكائـ االنتخابية الجريدة جع المتعمؽ بالمرا1963 أكت 20 المؤرخ في 307-63 مف المرسـك 2المادة -3

 .1963 أكت 20الرسمية مؤرخ في 
 صادرة في 44، ج ر عدد  المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات1980 أكتكبر 25 المؤرخ في 08-80 مف القانكف 16 المادة -4

 .1980 أكتكبر 28
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  المتعمؽ بنظاـ13-89لتعرؼ بعد التعددية نكعا مف الحيادية بمكجب القانكف   
 يعيف مف طرؼ رئيس المجمس القضائي ،إسناد رئاستيا إلى قاضيب .اإلنتخابات

 كبعضكية كؿ مف رئيس المجمس الشعبي البمدم كممثؿ عف ،المختص إقميميا رئيسيا
 1997 مارس 06 المؤرخ في 07-97 ، نفس الشيء تـ اعتماده بمكجب األمر 1الكالي

 2.المتضمف القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات
-16 كالقانكف 01-12 حاليا بمكجب القانكف العضكم  ىيلتصبح تشكيمتيا كما  

.  المتعمقاف باإلنتخابات عمى التكالي10
 أف المشرع أدرج الرقابة الشعبية مف خالؿ النص ،كالمالحظ عمى التشكيمة الحالية  

 إلى قاضي ، يضاؼ إلى ذلؾ إسناد ميمة رئاسة المجنة اإلدارية اإلنتخابية،عمى الناخبيف
 كىك ما ال تأخذ بو بعض الدكؿ، فمثال في فرنسا تسند ،الذم يمثؿ أسمى درجات الحياد

 أك أحد ممثميو ككذا ،نتخابية إلى لجنة إدارية مشكمة مف العمدةإلميمة إعداد الجداكؿ ا
، كمندكب يعينو رئيس sous-préfetأك préfet،أحد رجاؿ اإلدارة يعينو المحافظ

 3.المحكمة اإلبتدائية
 21-95ستحدثت أكؿ لجنة إدارية بمكجب األمر  إأما عمى المستكل الخارجي فقد  

 المتعمؽ بنظاـ 13-98 المعدؿ ك المتمـ لقانكف 1995-07-19المؤرخ في 
 إلى غاية صدكر القانكف العضكم 07-97، ك أبقي العمؿ بيا في األمر 4اإلنتخابات

.  حيث أصبحت حاليا تتككف مما ذكرناه سابقا، 12-01



 07 صادرة في 32، ج ر عدد 1989 أكت 07 المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات،مؤرخ في 13-89 مف القانكف 16المادة -1
. 1978أكت 

. السابؽالقانكف - المتضمف القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات07-97 مف األمر 19المادة -2
.  13، المرجع السابؽ ص الرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخاباتمحمد بف ىكدة، -3
 المتضمف 89-08-07 المؤرخ في 13 -89 عمى انو تدرج في القانكف 19 -95 مف األمر 02تنص المادة  - 4

:   تحرر كمايمي 16قانكف اإلنتخابات المعدؿ ك المتمـ مادة 
 مكرر يتـ إعداد القكائـ اإلنتخابية ك مرجعتيا في كؿ دائرة قنصمية تحت مراقبة لجنة إدارية تتككف مما يأتي 16مادة 

رئيس الممثمة الدبمكماسية أك رئيس المركز القنصمي يعينو السفير رئيسا، ناخباف عضكاف ، مكظؼ قنصمي كتابة لمجنة 
 ك تجتمع المجنة بمقر القنصمية بإستدعاء مف رئيسيا
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ستدعاء مف رئيسيا، كتكضع تحت إ بناء عمى ،كتجتمع المجنة بمقر القنصمية  
 تعمؿ تحت رقابة رئيس المجنة قصد ،تصرؼ المجنة أمانة دائمة يديرىا مكظؼ قنصمي

 1.شرعية كالتنظيمية المعمكؿ بيات طبقا لألحكاـ اؿ،ضماف مسؾ القائمة اإلنتخابية
 ربيع األكؿ 19 مؤرخ في 335-16كفي ىذا اإلطار صدر مرسـك تنفيذم رقـ   

 يحدد شركط تصكيت المكاطنيف 2016 ديسمبر سنة 19 المكافؽ ؿ 1438عاـ 
الجزائرييف المقيميف في الخارج إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني ، ك كيفيات 

 لالنتخابات الشريعة لسنة 2016 ديسمبر 21 المؤرخة 75ذلؾ في الجريدة الرسمية العدد 
2017 .

 28-12 صدر المرسـك التنفيذم رقـ 2012،نتخابات التشريعية لسنة إلأما في ا  
 المحدد لشركط تصكيت المكاطنيف الجزائريف المقيميف في 6/02/2012المؤرخ في 

 المؤرخة في 08ك ك كيفيات ذلؾ، الجريدة الرسمية العدد .ش. إلنتخاب أعضاء ـ،الخارج
15/02/2012 .
 كما يالحظ عمى تشكيمة المجنة اإلدارية اإلنتخابية في الخارج غياب تاـ لمعنصر   

.  القضائي فييا عكس المشرع الفرنسي الذم جعميا تتككف حصريا مف القضاة
 : الدوائر اإلنتخابية وضوابطيا : ثالثا

عداد ،    تعتبر عممية تقسيـ الدكائر اإلنتخابية  باإلضافة إلى إستدعاء الييئة اإلنتخابية كا 
 مف أىـ المراحؿ التحضيرية لمعممية اإلنتخابية حيث تشكؿ الركيزة ،القكائـ اإلنتخابية

.  األساسية لضماف السير الحسف ليا
 :تعريف الدوائر اإلنتخابية و أىميتيا  -1
الدائرة اإلنتخابية ىي عبارة عف تقسيـ جغرافي لمبمد، ألغراض إنتخابية كيصكت    

 إلنتخاب مرشح أك أكثر لتمثيميـ في الييئة التشريعية ك ذلؾ ،الناخبكف داخؿ الدائرة
. 2بحسب النظاـ اإلنتخابي المعمكؿ بو



 القانكف السابؽ. المتعمؽ باإلنتخابات10-16مف القانكف العضكم   16أنظر المادة-1
مذكرة متجستير في الحقكؽ،فرع الدكلة -أليات ووسائل ضمان العممية االنتخابية في التشريع الجزائري-جماؿ دندف -2

09، ص 2009/2010- 1-كالمؤسسات،كمية الحقكؽ،جامعة الجزائر
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: وتكمن أىمية تقسيم الدوائر اإلنتخابية في 
تمكيف الييئة اإلنتخابية مف ممارسة حقيا اإلنتخابي بسيكلة كبالتالي تحقيؽ إنتخابات  - 

. حرة كعادلة 
تمكيف الناخبيف مف اإلختيار  األمثؿ بيف المترشحيف ، األمر الذم قد ال يككف متاحا  - 

عندما تككف دائرة إنتخابية كاحدة ، مما يصعب عمى الناخبيف التعرؼ الجيد عمى 
 .المترشحيف كمحتكل برامجيـ 

ككذلؾ التحديد الجيد ك الدقيؽ لمراكز اإلقتراع ك بالتالي التحكـ الجيد في العممية  - 
 .اإلنتخابية 

: معايير تقسيم الدوائر اإلنتخابية - 2
ثالثة إنتخابات تشريعية  شيدت الجزائر  في ىذه المرحمة :أثناء مرحمة الحزب الواحد -  أ

 ك 1982 مارس 03 جرت في ،الثانية ك الثالثةك، 1977 فيفرم سنة 25كانت أكليا في 
 .   حيث إتبع المشرع معيار الكثافة السكانية في التقسيـ 1987 فيفرم 26

لكف مسألة تقسيـ الدكائر في ىذه الفترة لـ يكف لو أىمية كبرل بإعتبار أف جميع      
الذم كاف يقـك بتقديـ المترشحيف عمى ، حزب جبية التحرير الكطنيؿالمترشحيف ينتمكف 

 1.مستكل كافة الدكائر اإلنتخابية 
بإستقراء النصكص القانكنية الصادرة خالليا نجد أف  :أثناء مرحمة اإلنفتاح السياسي- ب

 : المشرع قد إنتيج أك إعتمد طريقتيف في عممية التقسيـ لمدكائر اإلنتخابية 
كىذا يبدك كاضحا كجميا في : طريقة اإلعتماد عمى معيار تقسيم الحدود الجغرافية -1ب

أكؿ تجربة إنتخابية تشريعية التي فاز فييا حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ، حيث تـ 
 إلى كحدات جغرافية صغيرة دكف مراعات لإلعتبارات ،تقسيـ الدكائر اإلنتخابية آنذاؾ

السكانية ، كبالتالي بيذه الطريقة أعطى المشرع مناطؽ سكانية صغيرة قكة تصكيتية أكبر 



 -ص -المرجع السابؽ-المنظومة الدستورية والقانونية لإلدارة اإلنتخابية في الجزائر-البشير بف لطرش-



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







مف المناطؽ اآلىمة بالسكاف، مما أدل إلى إضعاؼ القكة التصكيتية لبعض المناطؽ ذات 
 .الكثافة السكانية الكبرل 

حيث أنو ك : طريقة اإلعتماد عمى معيار الحدود اإلقميمية والكثافة السكانية معا-2ب
 ، في أكؿ إنتخابات تعددية بعد تكقيؼ المسار اإلنتخابي،بعد أكؿ تجربة تشريعية فاشمة

مف طرؼ المؤسسة العسكرية آنذاؾ، إستدرؾ المشرع الجزائرم بمكجب التعديؿ الدستكرم 
 ، حيث حصف بعض القكانيف ك منيا قانكف اإلنتخابات الذم أصبح يصدر 1996لسنة 

ألكؿ مرة بمكجب قانكف، ك نظرا لحالة شغكر المجمس الشعبي الكطني عمى إعتبار أنو لـ 
يتـ إجراء إنتخابات بعد، أصدر رئيس الجميكرية الياميف زركاؿ بمكجب الصالحيات 

 06 المؤرخ في 08-97 األمر رقـ ، مف الدستكر124المخكلة لو دستكريا في المادة 
 الذم يحدد الدكائر اإلنتخابية ك عدد المقاعد المطمكب شغميا في 1997مارس سنة 

 .إنتخابات البرلماف 
 كمعيار لتقسيـ الدكائر ،حيث إعتمد في التقسيـ عمى الحدكد اإلقميمية لمكاليات  

اإلنتخابية مع إمكانية تقسيـ الكاليات إلى دائرتيف إنتخابيتيف كأكثر كفقا لمكثافة السكانية ، 
ىنا أصبح إعتماد المعيار السكاني عامؿ عاـ لتكزيع المقاعد آخذا بعيف اإلعتبار مسألة 
التطكر السكاني ، كىك ما تبناه المشرع الجزائرم في كؿ اإلستحقاقات التشريعية الالحقة 

 . 2007، 2002في تشريعيات سنكات 
 المحدد 01-12 مف األمر 02 ففي المادة ،2012كنفس الشيء في تشريعيات   

تحدد الدكائر اإلنتخابية بالنسبة إلنتخاب المجمس الشعبي  ) ،نص عمى 1لمدكائر اإلنتخابية
 فيفرم مف سنة 04 المؤرخ في 09-84الكطني بالحدكد اإلقميمية لمكالية كفقا لمقانكف 

.  . المتضمف التنظيـ االقميمي لمبالد (1984
مف نفس األمر عمى أف تكزيع المقاعد لكؿ دائرة  (03)كما نصت المادة الثالثة   

إنتخابية بحسب سكاف كؿ كالية ، يحدد عدد المقاعد في كؿ دائرة إنتخابية عمى أساس 



 - المادة مف االمر رقـ - المؤرخ في -- يحدد الدكائر االنتخابية كعدد المقاعد المطمكب شغميا 
-- مؤرخة في في انتخابات البرلماف ج ر عدد 
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نسمة عمى أف يخصص  (ثمانيف ألؼ) 80.000تخصيص مقعد لكؿ حصة تتضمف 
. نسمة (أربعيف ألؼ) 40.000مقعد إضافي لكؿ حصة متبقية تشمؿ عمى 

غير أنو يخصص مقعد إضافي لمدكائر اإلنتخابية التي ال تتكفر إال عمى أربعة   
 المؤرخ 08-97مقاعد ، كلمدكائر التي لـ يتغير فييا عدد المقاعد منذ تنفيذ األمر  (04)

.  أربعة دكائر انتخابية ، تمثؿ الجالية الكطنية بالخارج1997 مارس مف سنة 06في 
 المحدد 2012 فيفرم مف سنة 26 المؤرخ في 86-12كحدد المرسـك التنفيذم   

 2012 فيفرم مف سنة 13 المؤرخ في 01-12 مف األمر 09لكيفيات تطبيؽ المادة 
. المحدد لمدكائر اإلنتخابية ك عدد المقاعد المطمكب شغميا في إنتخابات البرلماف

الحممة االنتخابية  : الفرع الثاني
 أك القكائـ المترشحة أك مساندكىـ ،      ىي مجمكعة األنشطة التي يقـك بيا المترشحكف

أك األحزاب خالؿ الفترة المحددة قانكنا لمتعريؼ بالبرنامج اإلنتخابي، أك البرنامج المتعمؽ 
 قصد حث الناخبيف ، بإعتماد مختمؼ كسائؿ الدعاية ك األساليب المتاحة قانكنا،باإلستفتاء

كلمحممة اإلنتخابية خصائص لعؿ أبرزىا أنيا  ،1عمى التصكيت لفائدتيـ يـك اإلقتراع
 بإستخداـ كافة ،تخاطب العاطفة ك العقؿ معا، كما تعتمد عمى التحميؿ الدقيؽ لمظركؼ

.   الغاية المنشكدةإلىالكسائؿ المادية كالمعنكية لمكصكؿ 
ك  أك ضماناتأقيكد تقيدىا  ك ىذه الحممة اإلنتخابية لـ يتركيا المشرع بدكف 

.  10-16حيث أفرد ليا الباب السادس مف القانكف العضكم ، ضكابط
: مبادئ وضمانات الحممة االنتخابية : أوال

إف المبادئ األساسية الكاجب احتراميا أثناء الحممة االنتخابية ىي مبدأ المساكات  
بيف المترشحيف ك حياد السمطة االدارية ك سالمة االجراءات ك الكسائؿ المستخدمة في 

 2.الحممة



   -مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير-اإلشراف القضائي عمى العممية اإلنتخابية في القانون الجزائري-شادية رحاب-
السنة -باتنة -جامعة الحاج لخضر-قسـ الحقكؽ-كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية-تخصص قانكف دستكرم

/ ص  
 Jean Claude Masclet: droit politique et théorique, presses universitaire de France, 1er édition, 2 

février 1989, p 216.     



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







 :تتفؽ معظـ التشريعات عمى أنو لمعممية اإلنتخابية ثالثة مبادئ أساسية  
يتضمف ىذا المبدأ إعطاء جميع المترشحيف فرصا : مبدأ المساواة بين المترشحين  -1

 بشكؿ يمكف كؿ منيـ مف اإلنتفاع باإلمكانات التي بيف يديو كالتمتع ،مماثمة
 التي تقدميا الدكلة،كالعمؿ عمى منح تكافئ لمفرص في إستخداـ ،بالتسييالت نفسيا

كسائؿ اإلعالـ مف جانب المترشحيف ك األحزاب بشكؿ يحكؿ دكف محاباة أك تمييز 
    1.طرؼ عف آخر بسبب القدرة المالية أك التأييد الحككمي 

  ديسمبر 19  المؤرخ في 338-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05أما المادة         
حرصا عمى اإلنصاف  "  المحدد لكيفيات إشيار الترشيحات فتنص عمى انو2016

والمساواة بين المترشحين لإلنتخابات، توزع األماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة 
مترشحين من طرف الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات عمى مستوى الوالية قبل 

. فتتاح الحممة االنتخابية إ يوم من تاريخ 15
عدم ب"  القاضية2016 مف الدستكر 25تطبقيا لنص المادة  ك ىذا: مبدأ حياد اإلدارة -2

تضمف قانكف اإلنتخابات ضركرة إلتزاـ أعكاف اإلدارة  "تحيز اإلدارة يضمنو القانون
تجاه األحزاب السياسية كالمرشحيف، كمف أجؿ تعزيز حياد اإلدارة إبالحياد الصاـر 

فانو يتعيف عمى كؿ مسئكؿ أك عضك في الحككمة أك مكظؼ ساـ أك إطار مسير في 
مؤسسة عمكمية يترشح لإلنتخابات أف يمتـز باإلمتناع عف إستعماؿ كسائؿ الدكلة 

 .أثناء حممتو اإلنتخابية كال يقـك بأم زيارة عمؿ إلى الكالية التي ترشح فييا 
ىذا مف أجؿ نزاىة كمصداقية : سالمة اإلجراءات والوسائل المستخدمة في الحممة -3

العممية اإلنتخابية ككؿ كليس فقط الحممة اإلنتخابية ، لكف في الكاقع العممي نجد 
خركقات كثيرة ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، نذكر ظاىرة منتشرة بكثرة حيث غالبا 

ما يتـ كضع الممصقات فكؽ القكائـ األخرل المنافسة ، ما يؤدم إلى حجبيا ، أك 
كضعيا في المكاف غير المخصص ليا ، باإلضافة إلى عدـ إحتراـ الكقت 



  - تخصص قانكف عاـ–أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكرة – دور القضاء في العممية اإلنتخابية –جماؿ الديف دندف -
  ص  / السنة الجامعية جامعة الجزائر.كمية الحقكؽ

.القانكف السابؽ-- مف القانكف العضكم  ك أنظر أيضا المادة 
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المخصص لمتعميؽ ، حيث نجد بعض صكر المترشحيف تعمؽ في الميؿ ، كؿ ىذه 
 .التجاكزات بسبب غياب اإلجراءات الردعية 

يستعمؿ المترشحكف في حممتيـ اإلنتخابية : طرق و وسائل الحممة االنتخابية - ثانيا
 :عدة طرؽ ككسائؿ نذكر منيا 

تككف الحصص تبعا حيث  القيام بالحممة اإلنتخابية عبر الوسائل السمعية البصرية -1
 .لعدد المترشحيف الذيف يرشحيـ كؿ حزب أك كؿ تكتؿ لممترشحيف المستقميف

 أىـ الكسائؿ اإلشيارية التي  مف:رالقيام بالحممة اإلنتخابية عن طريق اإلشيا -2
حددىا القانكف اإلنتخابي، السيما المرسـك التنفيذم المحدد لكيفيات إشيار الترشيحات ، 

نجد الممصقات ك اإلعالنات ، ك اإلشيار الشفكم كالكتابي كتكزيع المطكيات كالمراسالت 
 .1كما يمكف إستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية الحديثة لإلشيار

 كما أسند نفس المرسـك إلى مصالح البمدية كتحت إشراؼ الكالي ميمة اإلشراؼ عمى 
الممصقات ك اإلعالنات اإلنتخابية، كنشر القكائـ اإلنتخابية كالكثائؽ اإلشيارية كتحديد 

األماكف المخصصة إلشيار الترشيحات كتكزيعيا عمى مستكل البمدية ، قبؿ إفتتاح الحممة 
 مف نفس المرسـك العدد األقصى لممكاقع 04، كما حددت المادة 2أياـ (08)بثمانية 

 : المخصصة لمتعميؽ عمى النحك األتي 
نسمة أك  20.000مكقعا في البمديات التي يككف عدد سكانيا يساكم  (15)خمسة عشر -

 يقؿ
نسمة ك  20.001مكقعا في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  (20)عشركف  -

 . نسمة 40.000
 نسمة  40.001مكقعا في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  (30)ثالثكف -

 . نسمة 100.000ك 



1
 الذم يحدد كيفيات إشيار 2016 ديسمبر 19 المؤرخ في 338-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 07المادة  - 

 21/12/2016 صادرة في 75الترشيحات لالنتخابات ، ج ر عدد 
  .- السابؽ القانكف338- 16مف المرسـك التنفيذم -2 فقرة 5المادة  - 2



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







 40.001مكقعا في البمديات يتراكح عدد سكانيا بيف (30 ) خمسة كثالثكف ثالثكف  -
 . نسمة 100.000نسمة ك 

  نسمة 180.000نسمة ك  100.001مكقعا في البمديات يتراكح عدد سكانيا بيف  -
نسمة في البمديات التي يزيد عدد سكانيا  10.000لكؿ  (02)مكقعاف إضافياف  -

 . نسمة 180.000عف
صباحا إلى غاية الساعة  (07)ىذا كيتـ التعميؽ في ىذه المكاقع نيارا مف الساعة السابعة 

مساء كبمبادرة مف المترشحيف، عمى أف يستعمؿ المترشحكف اإلشيار طبقا  (08)الثامنة
 .1لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

تنظيـ إف  :نتخابية عن طريق التجمعات اإلنتخابية و الميرجانات إلالقيام بالحممة ا -3
التجمعات كاإلجتماعات العمكمية، يككف طبقا ألحكاـ القانكف المتعمؽ باإلجتماعات 

كالمتمـ  المعدؿ 02/12/1991في المؤرخ 91/19رقـ كالتظاىرات العمكمية،
 كالتي تككف عف طريؽ طمب ترخيص 31/12/1989 المؤرخ في 89/21لمقانكف

في أجؿ مدتو ثالثة أياـ  (رئيس الدائرة )باإلجتماع مقدـ إلى الكالي أك ممثمو القانكني 
 .كاممة عمى األقؿ قبؿ تاريخ عقد التجمع 

 كمنح المشرع لمكالي السمطة التقديرية في منح الترخيص أك رفضو أك حتى تغيير مكاف 
إنعقاده ، بيدؼ الحفاظ عمى األمف كالنظاـ العاـ ، كما ال يجكز عقد التجمعات أك 

اإلجتماعات في أماكف العبادة كالمؤسسات اإلدارية العمكمية كمؤسسات التربية كالتعميـ 
 . 2كالتككيف ميما كاف نكعيا أك إنتماؤىا ألغراض الدعاية االنتخابية

نص القانكف اإلنتخابي عمى عدة قيكد  : القيود الواردة عمى الحممة االنتخابية- ثالثا 
:  منيا 
 



 . القانكف السابؽ338-16م رقـ  نفس المرسـك التنفيذ08المادة  - 1
  - انظر المادة مف القانكف العضكم -المتعمؽ بإنتخابات ،القانكف السابؽ .
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  1ستعمال الدعاية اإلشيارية ذات الطابع التجاري كأداة لمحممة االنتخابية إعدم -1
 2 منع عممية سبر اآلراء خارج األطر الزمنية المحددة ليا  -2

كىذا  :ستعمال الوسائل والممتمكات التابعة لمؤسسات القطاع العام أو الخاصإعدم -3
ستغالؿ بعض المترشحيف انتمائيـ أك مسؤكليتيـ لترجيح كفتيـ إال إذا نص إلتجنبا 

. 3القانكف عمى خالؼ ذلؾ
لكف عمى أرض الكاقع نجد كثيرا مف المترشحيف  4:عدم استعمال المغات األجنبية -  4

يستعمؿ المغة األجنبية السيما الفرنسية بؿ في كثير مف األحياف تكتب المكحات 
 . اإلشيارية بالفرنسية، ك حتى برامجيـ السياسية تكتب كتنشر بالمغة الفرنسية

 ك ىذا ضمانا :عدم استعمال أماكن العبادة والتدريس لمقيام بالحممة االنتخابية - 5
 لمبدأ المساكاة بيف المترشحيف 

ينص القانكف اإلنتخابي عمى عدـ اإلستعماؿ : حظر االستعمال السيئ لرموز الدولة -6
  .5السيئ لرمكز الدكلة أثناء الحممة اإلنتخابية مف قبؿ المترشحيف المتنافسيف

 6: التقيد بالبرنامج االنتخابي-7
  7:التقيد بالضوابط األخالقية لممترشحين -8
مف  (25)مفتكحة قبؿ خمسة كعشركف يـك الحممة اإلنتخابية ككف  ت8: القيد الزمني-9

 .أياـ مف تاريخ اإلقتراع (03)تاريخ اإلقتراع كتنتيي قبؿ ثالثة



  - أنظر المادتيف ك  مف القانكف العضكم - القانكف السابؽ،.

 - أنظر المادةمف نفس القانكف العضكم .

  - مف نفس القانكف العضكم183أنظر المادة . 
 . مف نفس القانكف العضكم175أنظر المادة  - 4
  .10-16 مف تفس القانكف العضكم 186أنظر المادة  - 5
 .10-16 مف القانكف العضكم 176أنظر المادة  -6
 . نفسوالقانكف ،185أنظر المادة  -7
. نفسوالقانكف، 173أنظر المادة  - 8
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 المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات محددة 97/07لإلشارة كانت المدة في القانكف رقـ     
. قبؿ اإلقتراع كتنتيي قبؿ يكميف مف يـك اإلقتراع  (21)بكاحد كعشركف يـك 

 
  .نتخابيةإل سير ا لعممية اأحكامإجراءا ت و :  المطمب الثاني

بعد إستكماؿ جميع اإلجراءات األكلية كالتمييدية لمعممية اإلنتخابية، تأتي مرحمة    
أخرل ال تقؿ أىمية عف سابقتيا، أال كىي مرحمة اإلقتراع أك التصكيت، كىي مرحمة ميمة 

بإعتبار أف نجاح العممية اإلنتخابية ككؿ، متكقؼ عمى سير عممية اإلقتراع في شفافية 
. نتخابية برمتياإلكمصداقية كأف أم خمؿ قد  يصيب عممية اإلقتراع ، قد ينسؼ بالعممية ا

كنظرا ألىمية ىذه المرحمة ،المشرع الجزائرم أكالىا أىمية خاصة حيث تناكليا    
بالتفصيؿ في القسـ األكؿ كالثاني كالثالث مف الفصؿ الثالث مف القانكف العضكم المتعمؽ 

ككذلؾ في المرسـك التنفيذم  .  منو64 إلى المادة 25 مف المادة 10-16باإلنتخابات رقـ 
 الذم يحدد قكاعد تنظيـ مركز كمكتب 2017 جانفي 17 المؤرخ في 23-17رقـ 

. التصكيت كسيرىما
كبالتالي سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى اإلقتراع أك التصكيت كأنكاعو كمكاتب 

عالف النتائج عمى شكؿ فركع . التصكيت كصكال إلى مرحمة الفرز كا 
. الضوابط القانونية التي تحكم عممية التصويت: الفرع  األول

ب بإرادتو عف خاإلقتراع أك التصكيت ىك تعبير كؿ نا: مبادىء عممية التصويت- أوال
 قائمة مترشحيف ، يعتبر حؽ التصكيت الكسيمة أكمكقؼ معيف بشأف إنتخاب مترشح 

 .  ب حقو ككاجبو في الحياة السياسيةخالمادية التي يمارس خالليا النا
 نص عمييا المشرع ، عمى مجمكعة مف المبادلء كالضمانات،  إذف تقـك عممية التصكيت

الجزائرم تيدؼ إلى ضماف كحسف سير عممية التصكيت كيجب عمى جميع أطراؼ 
. العممية اإلنتخابية إحتراميا

نتخابي، فيصكت إل يقصد بو أف لمناخب الحرية في أداء كاجبو ا:مبدأ حرية التصويت -1
. دكف إكراه أك ضغط ،كدكف أف يجبر إلى التكجو إلى صناديؽ اإلقتراع



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







لذلؾ يجب حمايتو مف ضغكط اإلدارة كتحكـ األفراد كاألشخاص عميو أك التأثير   
 .1عمى رأيو كاتجاىاتو

ىك أف يقـك الناخب بأداء كاجبو االنتخابي شخصيا فال : مبدأ شخصية التصويت-2
يسمح لغيره بأف يقـك بيذه الميمة بدال عنو، بؿ يجب أف يحضر بنفسو يـك اإلقتراع 

 2.كأف يضع بيده كرقة التصكيت في الصندكؽ
، كفي حالة غيابيا 3كلتحقيؽ مبدأ التصكيت يجب عمى الناخب تقديـ بطاقتو اإلنتخابية

. 4أكجب المشرع عميو تقديـ بطاقة التعريؼ الكطنية أك أم كثيقة رسمية أخرل تثبت ىكيتو
. 4ىكيتو

  ىذا ىك األصؿ لكف إستشناءا حدد المشرع عمى سبيؿ الحصر حاالت المجكء إلى 
. الحقا، كسنتطرؽ إلييا 5الككالة في التصكيت

كيقصد بو أف يدلي الناخب بصكتو بطريقة ال تسمح لألخريف : مبدأ سرية التصويت-3
معرفة إتجاىو في التصكيت أك المكقؼ الذم إتخذه حرصا عمى حريتو ،كلعدـ التأثير 

 6.عميو بترغيب أك ترىيب، خاصة مف األحزاب المتنافسة
ذا   ستثناءا يجكز لكؿ ناخب إ فإنو ، كاف األصؿ ىك السرية في عممية التصكيتكا 

دخالو في الصندكؽ،مصاب بعجز يمنعو مف إدخاؿ كرقتو في الظرؼ  أف يستعيف ، كا 
 . 7بشخص يختاره بنفسو ليساعده عمى القياـ بذلؾ

حيث يجب أف يككف لكؿ ناخب صكت كاحد كال يباشر :مبدأ المساواة في التصويت -4
 . عممية التصكيت إال في دائرة انتخابية كاحدة



- ص - المرجع السابؽ- راف القضائي عمى العممية االنتخابية في الجزائراإلش–رحاب شادية .
- المادةالتنفيذم رقـ  مف المرسـك -القانكف السابؽ  
 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب ك 2016 ديسمبر 19 مؤرخ في 336-16أنظر المرسـك التنفيذم رقـ  - 3

 .2016 ديسمبر 21، مؤرخة بػ 75ر عدد .تسميميا، ك مدل صالحياتيا، ج
 - المادة مف المرسـك التنفيذم رقـ - القانكف نفسو .
- المادتيف -رقـ . المرسـك التنفيذم-القانكف نفسو . 
 - المادةمف القانكف العضكم -القانكف  السابؽ ،.

- انظر المادة  مف القانكف العضكم -  نفس القانكف. 
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 :مكاتب ومراكز التصويت-ثانيا
 :مكاتب التصويت -1
عتبر مكتب التصكيت المبنة الحقيقية إلى جانب اإلجراءات التمييدية، فيك الييئة المكمفة م

دارة عممية اإلقتراع بداية مف إفتتاح أبكاب التصكيت إلى غاية إختتاـ العممية  .بتأطير كا 
كالتحكـ في ىذه العممية مف شأنو أف يعزز مف شفافية كمصداقية العممية اإلنتخابية 

 1برمتيا سكاءا كانت تشريعيات أك رئاسيات أك محميات أك أم نكع مف أنكاع االنتخابات
يتشكؿ مكتب : تشكيمة مكتب التصويت إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني - أ

:  أعضاء أساسييف كىـ05ثابتا أك متنقال مف  يككفقد التصكيت كالذم 
 2.اإلضافة إلى عضكيف إضافييفب- مساعديف إثنيف-كاتب- نائب رئيس- رئيس -

كيعيف كؿ ىؤالء األعضاء كيسخركف بقرار مف الكالي، أك مف رئيس المركز 
الدبمكماسي أك القنصمي ،كمف بيف الناخبيف المقيميف في إقميـ الكالية، باستثناء المترشحيف 
كأقاربيـ كأصيارىـ الى غاية الدرجة الرابعة، كاألفراد المنتميف إلى أحزابيـ باإلضافة إلى 

. 3األعضاء المنتخبيف 
 كاألعضاء اإلضافييف بمقر كؿ مف الكالية ،كتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصكيت

 بعد األكثريكما عمى  (15) خمسة عشر ، كالدائرة كالبمديات المعنية،كالمقاطعة اإلدارية



  -المرجع السابؽ ص نتخابية في الجزائرإل الإلدارةالمنظومة الدستورية والقانونية بف لطرش ،  البشير ، .
- انظر المادة  مف القانكف العضكم -كالتي يقابميا المادة -  المتعمؽ بنظاـ االنتخابات مف القانكف 

 . المتعمؽ باالنتخابات-العضكم رقـ 
  المحدد لقكاعد تنظيـ مركز كمكتب التصكيت كسيرىما- مف المرسـك التنفيذم رقـ  المادة  أيضاانظر

 - أنظر المادة فقرة  مف القانكف العضكم / المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات تقبميا المادة  فقرة  مف 
   ./ القانكف العضكم رقـ 
  سالؼ الذكر - مف المرسـك التنفيذم رقـ ك كذا أنظر المادة 
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قفؿ قائمة المترشحيف، كتسمـ إلى الممثميف المؤىميف قانكنا لألحزاب السياسية المشاركة في 
. 1اإلنتخابات كلممترشحيف األحرار، كتعمؽ في مكاتب التصكيت يـك اإلقتراع 

كيمكف أف تككف ىذه القائمة محؿ تعديؿ في حالة إعتراض مقبكؿ، حيث يجب أف 
المكالية لتاريخ  (05) كيككف معمال قانكنا خالؿ األياـ الخمس ،يقدـ ىذا اإلعتراض كتابيا

. التعميؽ كالتسميـ األكؿ لمقائمة
أياـ كاممة إبتداء مف تاريخ  (03)كيبمغ قرار الرفض إلى األطراؼ المعنية في أجؿ ثالثة 

. إيداع اإلعتراض
كيككف ىذا القرار قابال لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في أجؿ ثالثة 

أياـ كاممة إبتداءا مف تاريخ تبميغ القرار كيجب عمى ىذه األخيرة أف تفصؿ فيو  (03)
أياـ إبتداءا مف تاريخ  (05)كبقرار غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ الطعف في أجؿ خمسة 

. تسجيؿ الطعف
لى األطراؼ المعنية مف أجؿ  كيجب أف يبمغ قرار المحكمة فكر صدكره إلى الكالي كا 

. 2تنفيذه
 أف المشرع إستبعد أم إشراؼ قضائي ،  نالحظ مف خالؿ تشكيمة مكتب التصكيت

 مف خالؿ إسناده ميمة اإلشراؼ كالتاطير عمى عممية ،مباشر عمى مكاتب التصكيت
.  تتككف مف مكظفيف كأعكاف يتـ تسخيرىـ مف قبؿ الكالي،التصكيت إلى لجنة إدارية

كبنفس التشكيمة التي كانت تتألؼ منيا مكاتب التصكيت في ظؿ القانكف العضكم رقـ 
 المتضمف قانكف االنتخابات كالمعدؿ كالمتمـ بالقانكف العضكم 97-07 كاألمر 12-10
لكف مع تغيير طفيؼ تمثؿ في إتساع مجاؿ األشخاص المستثنيف مف عضكية ، 04-01

 أك أصيارىـ إلى غاية ، ليشمؿ المترشحيف كأكليائيـ كالمنتميف إلى أحزابيـ،المكتب
مف (04) بدال مف الدرجة الثانية المنصكص عمييا في المادة الرابعة ،الدرجة الرابعة



- المادة  فقرة  مف القانكف العضكم -- القانكف  السابؽ - 
- المادة فقرة ،،، مف القانكف العضكم -- القانكف السابؽ- 
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 يـك مف 15 كتغيير مكاعيد نشر قكائـ أعضاء مكتب التصكيت لتصبح 97-07األمر
. 1  أياـ 05غمؽ قائمة المترشحيف بدال مف 

 
 : تشكيمة مكاتب التصويت إلنتخاب أعضاء مجمس األمة - ب

 عف ،تختمؼ تشكيمة مكتب التصكيت المسؤكلة عف إنتخابات أعضاء مجمس األمة
تمؾ المكمفة بإدارة عممية التصكيت بالنسبة إلنتخابات أعضاء مجمس الشعبي الكطني، 

: حيث يتشكؿ مف
كأمانة ضبط -أربع أعضاء إضافييف كميـ قضاة- مساعديف اثنيف- نائب رئيس- رئيس -

 بحسب عدد ،يتـ تعيينيـ كميـ مف قبؿ كزير العدؿ حافظ األختاـ ،يتكالىا كاتب ضبط
 .2 يكما قبؿ تاريخ اإلقتراع20مكاتب التصكيت لكؿ كالية خالؿ 

 منو 115 المتعمؽ باإلنتخابات طبقا لممادة 01-12بينما في ظؿ القانكف العضكم 
أم . كمساعديف إثنيف ككاتب ضبط– نائب رئيس – كاف يتشكؿ المكتب مف رئيس 

 أربع أعضاء إضافييف  ككميـ قضاة يعينيـ كزير العدؿ 10-16اؼ القانكف الجديد لػ ظأ
. حافظ األختاـ

 ىنا نسجؿ مالحظة ميمة كىي أف المشرع أضفى الطابع القضائي عمى تشكيمة 
الييئة المكمفة بإدارة عممية التصكيت الخاصة بإنتخاب أعضاء مجمس األمة، كىك ما 

 كيعد مؤشر إيجابي منو، رغـ أنو غير ،يعطي حصانة كشفافية أكبر لعممية التصكيت
. كافي بإعتبار أنو محصكر فقط في إنتخاب أعضاء مجمس األمة

 مكاتب التصويت المتنقمة :
 يمكن أن يكون مكتب التصويت "،103-16 مف القانكف العضكم 29    تنص المادة 

 كالمكاتب المتنقمة ىي تمؾ المكاتب المخصصة لمبدك الرحؿ، كالبدك المتكاجد "،متنقال



- ص - المرجع السابؽ–شادية رحاب 
- المادة مف القانكف العضكم --القانكف السابؽ- 
- المادة مف القانكف العضكم رقـ -القانكف نفسو . 
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المدف كالقرل كالتجمعات السكانية، ككذا في المناطؽ  عف البعيدة، في األرياؼ
ختيار ممثميـ في البرلماف . الصحراكية لتمكينيـ مف ممارسة حقيـ اإلنتخابي كا 

 بصناديؽ التصكيت المعدة لذلؾ ، يتنقؿ أعضاء مكتب التصكيت،  في ىذا الصدد
 كيساعدىـ في ىذه الميمة رجاؿ ، إلى ىذه األماكف النائية،بمناسبة العممية اإلنتخابية

ذا بمكجب تسخير مف الكالي، ،األمف  تجاكزت عممية اإلقتراع يكما كاحدا يقع عمى كا 
تخاذ كؿ التدابير الضركرية التي تكفؿ األمف إمسؤكلية رئيس المكتب التصكيت 

. 1كالحصانة لمصندكؽ كالكثائؽ االنتخابية
 لتمكيف أكبر عدد مف ممارسة ،  لكف رغـ ما تحققو ىذه الصناديؽ المتنقمة مف فكائد

 لصالح أم ،حقيـ اإلنتخابي، إال أف صعكبة مراقبتيا تجعؿ إمكانية التزكير فييا كبير جدا
مترشح أك حزب مف األحزاب المتنافسة، لذلؾ كاف عمى المشرع مف خالؿ القانكف 

 أف يدعـ تشكيمة ىذه الكاتب بالعنصر القضائي مف أجؿ إضفاء نكع 10-16العضكم 
 2.مف الشفافية كالنزاىة ،لنفي جميع التأكيالت 

:  ميام أعضاء مكتب التصويت- ج
ىنا نميز بيف المياـ التي تككف قبؿ عممية التصكيت ك تمؾ المياـ التي تككف أثناء عممية 

. اإلقتراع أك التصكيت كبعده
 يجب عمى أعضاء مكتب التصكيت أف : الميام قبل إنطالق عممية التصويت

يتأكدكا قبؿ إفتتاح اإلقتراع مف كجكد الكسائؿ المادية، صندكؽ شفاؼ، عازالف 
 ك أخر يحمؿ عبارة إنتخب بككالة، ،إثناف عمى األقؿ، ختـ يحمؿ عبارة إنتخب

طاكالت بعدد كاؼ، سمة ميمالت في كؿ عازؿ، عمبة حبر فسفكرم  لكضع 
بصمة الناخب، مادة التشميع، لكاـز المكتب، مصابيح غازية، كرؽ كربكف كافية 



 - المادة مف القانكف العضكم رقـ -القانكف السابؽ  
-ص - المرجع السابؽ-جماؿ الديف دندف 
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إلستنساخ محضر الفرز، األكياس كالخيط كالشارات الالصقة، األختاـ الندية التي 
 1.تبيف نكع اإلقتراع ك تاريخو

 : أف يتأكدكا أيضا قبؿ بدأ عممية االقتراع مف،مكتباؿكما يجب عمى أعضاء     
قفؿ الصندكؽ الشفاؼ بقفميف مختمفيف، تككف مفاتيح أحدىما عند رئيس مكتب التصكيت  -

 .كاألخر عند المساعد األكبر سنا
 .كجكد أظرفة التصكيت بعدد يساكم عدد الناخبيف المسجميف في قائمة التكقيع -
 .كجكد مطبكعات محضر الفرز بعدد كاؼ -
سمية لمناخبيف المسجميف في إل تتضمف القائمة ا،أف قائمة التكقيع المصادؽ عمييا قانكنا -

 2.مكتب التصكيت
 ميام وسمطات أعضاء مكتب التصويت  أثناء عممية التصويت أو االقتراع: 

 .تختمؼ مياـ كؿ فرد عف األخر أثناء ىذه المرحمة
 كيتعيف ، يتمتع بسمطة األمف داخؿ مكتب التصكيت:فرئيس مكتب التصويت 

 كفي حالة طرد محتمؿ ،عميو أف يتخذ كؿ التدابير الالزمة لحسف سير اإلقتراع
 يحرر رئيس مكتب التصكيت ،لشخص يخؿ بالسير العادم لعمميات التصكيت

 كيرفقو بمحضر الفرز كيمكف لو عند الضركرة أف يسخر القكة ،محضرا بذلؾ
، كما يكزع المياـ بيف أعضاء مكتب التصكيت 3العمكمية لحفظ النظاـ العاـ
. 4حسب خصكصية كؿ مكتب



- المادة مف المرسـك التنفيذم رقـ --تقابميا المادة - القانكف السابؽ مف المرسـك التنفيذم - 
 المحدد لقكاعد تنظيـ مركز التصكيت كمكتب التصكيت كسيرىما

- المادة مف المرسـك التنفيذم - - القانكف السابؽ- 
 -القانكف السابؽ–-  مف القانكف العضكم -انظر أيضا المادتيف  

- انظر المادة  مف القانكف العضكم -  مف نفس القانكف  
 .السالؼ الذكر - مف المرسـك التنفيذم رقـ، ،نظر أيضا المكاد أ
- المادة مف المرسـك التنفيذم رقـ -  القانكف نفسو  
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 فإنو يساعد رئيس مكتب التصكيت في كؿ أما نائب رئيس مكتب التصويت 
عمميات التصكيت كيكمؼ عمى الخصكص بدمغ بطاقات الناخبيف بكضع الختـ 

كيسير عمى كضع الناخب بصمتو كغطس " انتخب أك انتخب بككالة"الندم 
. 1سبابتو في الحبر الفسفكرم لإلشياد عمى تصكيتو

 المشرع أككؿ لو أربعة مياـ  رئيسية كىيفإف  :أما الكاتب: 
 كىؿ ىك ،كالبحث في القائمة اإلنتخابية كالتأكد مف إسـ الناخب،التحقؽ مف ىكية الناخب -

 .مسجؿ فييا، كما يسمـ أكراؽ التصكيت كالظرؼ لمناخب
 لتمكيف الرئيس مف تبميغيا لممشرؼ ، يكمؼ بحساب عدد المصكتيف بصفة دكرية،كأخيرا

 .2عمى المركز اإلنتخابي عند الطمب
 فيكمؼ المساعد األكؿ بمراقبة مدخؿ مكتب التصكيت : أما بالنسبة لممساعدين

كالسير عمى تجنب أم تجمع داخؿ المكتب كيكمؼ المساعد الثاني بمساعدة نائب 
. 3الرئيس في ميامو

كعالكة عمى كؿ ىذه المياـ كالسمطات ألعضاء مكتب التصكيت، فرض المشرع الجزائرم 
 4"عمييـ أداء اليميف إلثبات إلتزاميـ بالسير عمى نزاىة العممية االنتخابية

 بعد إنتياء عممية التصكيت يكقع :ميام مكاتب التصويت بعد نياية عممية التصويت 
. جميع أعضاء مكتب التصكيت عمى قائمة التكقيعات

 في مكتب ، بالنتيجة المسجمة فكر تحرير محضر الفرز،كما يصرح رئيس المكتب عمنا- 
 ثـ يسمـ رئيس المكتب أك ، كيقـك بتحرير محضر الفرز في مكتب التصكيت،التصكيت

ز مع المالحؽ إلى رئيس المجنة اإلنتخابية البمدية،نائبو نسخة أصمية مف محضر الفر  



- المادة  مف المرسـك التنفيذم رقـ- نفس القانكف. 
-المادة    المرسـك التنفيذم  مف-الرجع السابؽ . 
- المادة  مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ -- 
- أنظر المادة  مف القانكف العضكم - -القانكف  السابؽ. 
يجب عمى " ينصيا صراحة  أفريؿ  المؤرخ في - مف المرسـك التنفيذم رقـ ظر أيضا المادة أف

..." أعضاء مكاتب التصكيت كاألعضاء االضافييف أف يؤدكا اليميف
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. مقابؿ كصؿ استالـ، أك القنصمية حسب الحالة، أك رئيس المجنة اإلنتخابية الدبمكماسية  
إلى رئيس مركز التصكيت إلرساليا إلى الكالي أك رئيس ،كما يسمـ نسخة أصمية - 

. الممثؿ الديبمكماسية أك القنصمية حسب الحالة
اإلحتفاظ بأكراؽ التصكيت في كيس مشمع ،ختتاـ اإلقتراع إكما يتعيف عميو عند - 

 كما يتعيف عمى ، تحمؿ تسمية مركز التصكيت كرقـ المكتب التصكيت،كمعرؼ بممصقة
 كفؽ اآلجاؿ ،الرئيس كذلؾ إرساؿ نتائج اإلقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصكيت

: ىذا فيما يخص مكاتب التصكيت أما مراكز التصكيت فيي ، 1المحددة مسبقا
 فيي ، أك عدة مكاتب تصكيت في نفس المكاف،عندما يكجد مكتباف:  مراكز التصويت -2

،ك يكضع مركز التصكيت تحت مسؤكلية رئيس 2تشكؿ مجمكعة تسمى مركز تصكيت
 أك رئيس المركز الدبمكماسي أك القنصمي ، يساعده أربعة أعضاء يعينيـ الكاليػالمركز

 حيث يجب أف يككف مكتب رئيس مركز التصكيت في مكاف يسيؿ دخكؿ ،حسب الحالة
 3. كيكفر أفضؿ الشركط لتكجيييـ نحك مكاتب التصكيت،المنتخبيف إليو

 مف المرسـك التنفيذم 35 إلى 31 حددتيا المكاد مف :أما ميام رئيس المركز فيي 
 المحدد لقكاعد تنظيـ مركز كمكتب التصكيت كسيرىما المشار إليو 23-17رقـ 

 :سابقا كمايمي
 قبل إفتتاح مراكز التصويت: 

 .زيارة مركز التصكيت كالتأكد مف كجكد الكسائؿ المادية ككسائؿ اإلتصاؿ -
 .تخاذ جميع التدابير بخصكص نظافة كأمف األماكف المخصصة إلستقباؿ الناخبيفإ -
 .جمع مساعديو كاألعضاء اإلضافييف لتكزيع المياـ عمييـ -
 .يقـك يتكزيع بطاقات الناخبيف المتبقية -



- انظر المكاد ،،، مف المرسـك التنفيذم رقـ -السابؽ  القانكف. 
- انظر المادة  المرسـك التنفيذم رقـ نفس  مف-. 
- المادة  مف نفس المرسـك التنفيذم. 
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عالميـ -  .ضماف التكفؿ اإلدارم بالناخبيف كا 
 :كما يجب عمى رئيس مركز التصكيت أف يزكد مركز التصكيت بػ

خمية مكمفة ، ك خمية مكمفة بمراقبة مدخؿ مركز التصكيت كاألماكف التي تجاكره مباشرة -
عالميـ رساليا، كأخرل بمساعدة الناخبيف كا  خمية مكمفة ، ك أخيرا مكمفة بجمع النتائج كا 

 .1 إال بعد ذىاب رؤساء مكاتب التصكيت،دركا مراكز التصكيتاال يغأباإلمداد عمى 
 يسير مسؤكؿ المركز عمى: أما أثناء عممية التصويت :

التأكد ، باإلظافة إلى تفادم أم تجمع داخؿ أك خارج المركز، ك حسف استقباؿ الناخبيف -
 كمساعديو كممثمي األحزاب ك المترشحيف المعتمديف ،مف إطعاـ أعضاء مكاتب التصكيت

 بالتعاكف مع أعضاء مكاتب التصكيت، ك ،تجميع نسب المشاركة، ك أخيرا يقـك بقانكنا
 .إرساليا في كقتيا المحدد

  يقـك مسؤكؿ مركز التصكيت بالتعاكف مع رؤساء : ختتام عممية التصويتإأما عند
 :مكاتب التصكيت بمايمي

 لكضعيا ،تسميـ الصناديؽ المشمعة المحتكية عمى أكراؽ التصكيت إلى األمف العاـ لمبمدية -
 .تحت تصرؼ المجنة اإلنتخابية البمدية تحسبا لطمبيا في أم كقت

 . الصناديؽ بمقر البمدية أك الممثمية الدبمكماسية أك القنصمية حسب الحالةقكتحفظ ىذ -
كما يقـك بإسترجاع كجرد الكسائؿ المادية التي إستعممت في اإلنتخابات بالتعاكف مع  -

 .المصالح المختصة لمبمدية
 المسجمة عمى مستكل المكاتب التابعة لمراكز التصكيت ، لإلقتراعاألكليةيجمع النتائج  -

 2التابع لو ك إرساليا
: أحكام سير عممية التصويت:  ثالثا



- نظر المادتيف أ ، مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ --القانكف السابؽ 
- انظر المادة  المرسـك التنفيذم  نفس  مف
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كما ىك محدد في المرسـك الرئاسي المتضمف إستدعاء ، يدـك اإلقتراع يـك كاحد
 حيث يبدأ عمى الساعة الثامنة صباحا كيختتـ في نفس اليـك عمى الساعة ،الييئة الناخبة
بترخيص مف الكزير ك ، لكف في بعض الحاالت يمكف لمكالي عند اإلقتضاء،السابعة مساء

ختتامو في إاإلقتراع أك تأخير ساعة ء  أف يتخذ قرارات لتقديـ ساعة بد،المكمؼ بالداخمية
كيطمع الييئة العميا المستقمة ،بعض البمديات، أك في سائر أنحاء الدائرة اإلنتخابية الكاحدة 

كال يمكف الشركع في عممية التصكيت إال بالحضكر الفعمي ، 1لمراقبة اإلنتخابات بذلؾ
 مع تكفر الكثائؽ اإلنتخابية ، مف بينيما الرئيس،لعضكيف إثنيف مف مكتب التصكيت

. كالكسائؿ المادية
 أف ، ك يشيد الحاضريف في مكتب التصكيت،كيفتح الرئيس صندكؽ اإلقتراع  

صندكؽ اإلقتراع الشفاؼ مقفؿ بقفميف مختمفيف، ثـ يسمـ مفتاح أحد القفميف إلى المساعد 
 كيحتفظ بالمفتاح الثاني عند الرئيس، كيقـك بعدئذ بتشميع قفمي صندكؽ ،األكبر سنا

. 2اإلقتراع
 كيتحقؽ الكاتب مف تسجيمو في قائمة ،كيجب عمى الناخب أف يثبت ىكيتو    

 المتمثمة في القكائـ ،يأخذ شخصيا ظرفا ككؿ أكراؽ التصكيت الالزمة ثـ التكقيعات،
 يتجو إلى العازؿ ، كدكف أف يغادر القاعة،اإلنتخابية لألحزاب المشاركة أك قائمة األحرار

قصد التعبير عف إختياره، ثـ يقـك بعدىا بإدخاؿ الظرؼ في صندكؽ اإلقتراع الشفاؼ، ثـ 
بعدىا يضع إصبعو قبالة " انتخب،"تدمغ بطاقة الناخب الخاصة بو بختـ ندم يحمؿ عبارة 

يغطس سبابتو اليسرل في الحبر الفسفكرم لإلشياد عمى تصكيتو، كما ثـ  ،سمو كلقبوإ
يكضع تاريخ اإلقتراع عمى بطاقة الناخب الخاصة بو كنكع اإلنتخاب المتمثؿ في 

. التشريعيات



-  السابؽالقانكف -10-16 فقرة كاحد مف القانكف العضكم رقـ 33 ك 32انظر المادتيف -
.  السابؽالقانكف -23-17 مف المرسـك التنفيذم رقـ 13،14انظر المادتيف - 2
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ذا كاف الناخب مصاب بعا    تمنعو مف إدخاؿ كرقتو داخؿ الظرؼ بنفسو ىة،كا 
دخاؿ ىذا الظرؼ في صندكؽ اإلقتراع، يمكف لو أف يستعيف بشخص أخر يختاره بنفسو  كا 

 1.ليساعده في ذلؾ
أما الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فإنيـ يمارسكف حقيـ في التصكيت مباشرة   

 2.لدل الممثمية الدبمكماسية أك القنصمية التي سجمكا فييا
: التصويت بالوكالة: رابعا 

 لكف ، مبدأ شخصية التصكيت،مف المبادئ األساسية التي تحكـ عممية التصكيت  
 كرس المشرع الجزائرم بمكجب النصكص التشريعية كالتنظيمية آلية التصكيت ،إستثناء

يمكف  "10-16 مف القانكف العضكم 53 كذلؾ بمكجب نص المادة ،عف طريؽ الككالة
لمناخب المنتمي إلى أحدل الفئات المبينة أدناه أف يمارس حقو في التصكيت بالككالة 

: كبطمب منو كىذه الفئات ىي
 .المرضى المكجكدكف في المستشفيات أك الذيف يعالجكف في منازليـ -
أك الذيف ىـ في تنقؿ ،أك الذيف  /العماؿ ك المستخدمكف الذيف يعممكف خارج كالية إقامتيـ  -

. يالزمكف أماكف عمميـ يـك اإلقتراع
 .الطمبة الجامعيكف الذيف يدرسكف خارج كاليتيـ األصمية -
 .المكاطنكف المتكاجدكف مؤقتا في الخارج -
أفراد الجيش الكطني الشعبي كاألمف الكطني كالحماية المدنية كمكظفكا الجمارؾ الكطنية  -

 "كمصالح السجكف الذيف يالزمكف أماكف عمميـ يـك االقتراع
كما يمارس الناخبكف المقيمكف بالخارج حقيـ في التصكيت في االنتخابات التشريعية لدل 
التمثيميات الدبمكماسية أك القنصمية الجزائرية في بمداف إقامتيـ حيث يمكف ليـ ممارسة 



 . 23-17 مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ 15،16،18،19انظر المكاد - 1
- المادة  مف المرسـك التنفيذم رقـ - المؤرخ في // يحدد شركط تصكيت المكاطنيف الجزائرييف 

 ديسمبر ،صادرة بتاريخ ، ج ر عدد نتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني ككيفيات ذلؾ إلالمقيميف في الخارج
. 
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حؽ التصكيت بالككالة كبطمب منيـ إذا تعذر عمييـ القياـ بذلؾ لدل التمثيميات 
 1.الدبمكماسية كالقنصمية الجزائرية

 :ىناؾ عدة ضكابط تحكـ إعداد الككالة :ضوابط إعداد الوكالة .1
ال تمنح الككالة إال لككيؿ كاحد يككف متمتعا بالحقكؽ المدنية كالسياسية كىي الشركط  -

كما اليمكف لمككيؿ أف يحكز إال عمى ككالة كاحدة فقط، كىذا . المطمكبة في الناخب
. تجسيدا لمبدأ لكؿ ناخب مسجؿ صكت كاحد

ال يشترط حضكر الككيؿ عند إعداد الككالة بالتالي يتـ تحرير الككالة  مف طرؼ الناخب  -
 .ةنتخابي بصفة شخصيإلالذم يتعذر عميو أداء كاجبو ا

 :عداد الوكالةإجراءات إ .2
نظرا لألىمية البالغة التي تمعبيا الككالة باعتبارىا أنيا صكت انتخابي، كتجنبا إلمكانية 

إستغالليا لممساس بمصداقية كشفافية العممية اإلنتخابية ،قد أحاطيا المشرع عند إعدادىا 
 .بإجراءات خاصة

فبالنسبة لمككالة التي يقـك بيا األشخاص المقيميف في الخارج فإنيا تعد بمكجب عقد  -
 2.يحرر أماـ الممثمية الدبمكماسية أك القنصمية لمكاف إقامة المككؿ

أما بخصكص األشخاص المقيميف بالتراب الكطني تككف الككاالت الصادرة محررة  -
بعقد أماـ رئيس المجنة اإلدارية اإلنتخابية حيث ينتقؿ أميف المجنة اإلدارية اإلنتخابية 
 .لإلشياد بناءا عمى طمب األشخاص الذيف يتعذر عمييـ التنقؿ بسبب مرض أك عائؽ

أما األشخاص المرضى المكجكدكف في المستشفى تعد الككالة بعقد محرر أماـ مدير  -
 3.المستشفى، كبالنسبة ألفراد األسالؾ األمنية فيتـ تحرير الككاالت أماـ رئيس الكحدة



- المادة  ك  مف القانكف العضكم -القانكف السابؽ- المتعمؽ باالنتخابات- 
 -القانكف السابؽ- - مف المرسـك التنفيذم رقـ  أيضا المادة أنظر

- المادة  مف المرسـك التنفيذم رقـ - -السالؼ الذكر- 
- انظر المادة  مف القانكف العضكم -  - السالؼ الذكر- 
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الخمسة عشرة المكالية لتاريخ إستدعاء  (15) ىذا كتبدأ فترة إعداد الككاالت خالؿ    
ثالثة أياـ قبؿ تاريخ اإلقتراع عمى أف تسجؿ الككالة عمى  (03)الييئة اإلنتخابية كتنتيي 

دفتر مفتكح ليذا الغرض مرقـ كمؤشر عميو مف قبؿ رئيس المجنة اإلدارية اإلنتخابية أك 
 1.رئيس المركز القنصمي أك قائد الكحدة أك مدير المستشفى حسب الحالة

 ففي حالة التصكيت بالككالة فإف الككيؿ يقـك بالعممية اإلنتخابية نفسيا التي يقـك    
بيا الناخب العادم ،ككذلؾ يضع بصمة السبابة اليمنى بحبر ال يمحى قبالة إسـ كلقب 

. المككؿ
حيث تدمغ الككالة بختـ ندم كترتب مع الكثائؽ الممحقة بمحضر الفرز، كتدمغ    

. 2بطاقة الناخب لمككيؿ بختـ ندم كذلؾ يحمؿ عبارة انتخب بالككالة
.  ىذا فيما يخص التصكيت بالككالة كأحكاميا

الضوابط القانونية التي تحكم عممية الفرز و إعالن النتائج  : الفرع  الثاني 
بعد اإلنتياء مف عممية التصكيت تأتي عممية أخرل ال تقؿ أىمية عف سابقتيا،أال  

ك ىي عممية فرز األصكات ،  حيث تعتبر مف المراحؿ الحاسمة ك اليامة في العممية 
االنتخابية ألف ليا إرتباط كثيؽ بمسألة نزاىة ك شفافية ك مصداقية االنتخابات ككؿ،ألف 

. أم عيب   قد يشكبيا ،  مف شأنو أف يزعزع الثقة ك يبعث الشؾ في النتائج
      مف أجؿ ىذا أحاطيا المشرع الجزائرم بجممة مف الضكابط القانكنية ك الضمانات 
تجنبا لمتزكير فييا ك قصد الكصكؿ إلى التعبير الحقيقي ك الصحيح عف اإلرادة الشعبية 

. في إختيار ممثميو في البرلماف
      فعممية الفرز، ىي تمؾ العممية التي تقـك عمى إحصاء ك جرد مختمؼ أكراؽ 

التصكيت، المتكاجدة داخؿ صناديؽ، اإلقتراع لمتأكد مف صحتيا ك سالمتيا،في مرحمة 



- المادة مف القانكف العضكم - -القانكف السابؽ- 
- المادة القانكف العضكم نفس  مف- - 
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أكلى، ثـ تكزيعييا عمى الفائزيف في مرحمة الحقة ، بغية تحديد نصيب كؿ مترشح مف 
. 1ىذه األكراؽ

كضع المشرع الجزائرم عمى غرار جؿ التشريعات : المبادئ األساسية لعممية الفرز: أوال
 . األخرل ، مبادئ أساسية لعممية الفرز ، مف أجؿ تكريس إنتخابات حرة ك نزيية

تعني الشفافية ك اإلحترافية لعممية الفرز،أنو يجب أف : الشفافية و االحترافية- 1
يسمح لممثمي األحزاب السياسية، حضكر عممية الفرز ك المشاركة فييا، ك الحصكؿ 

  2.عمى نسخة مف النتائج األكلية
 نص المشرع عمى أنو يجب أف تسمـ نسخة مف محضر الفرز ، في ىذا اإلطاركذلؾ     

مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ، فكرا مف طرؼ رئيس مكتب التصكيت إلى الممثؿ المؤىؿ 
قانكنا ، لكؿ مترشح أك قائمة مترشحيف، مقابؿ كصؿ استالـ فكر تحرير المحضر داخؿ 
مكتب التصكيت كقبؿ مغادرتو، تدمغ ىذه النسخة عمى جميع صفحاتيا بختـ ندم يحمؿ 

. 3"نسخة مطابقة لألصؿ"عبارة 
      ىنا نالحظ أف المشرع االنتخابي الجزائرم يسمح لمناخبيف المسجميف لدل مكاتب 
اإلقتراع حضكر عممية الفرز ك المشاركة فييا،مع أعضاء مكاتب التصكيت إلضفاء 

. الشفافية عمى العممية االنتخابية
يقتضي ىذا المبدأ تأميف سالمة أكراؽ التصكيت ك الصناديؽ مف : السالمة و الدقة- 2

بدء اإلقتراع حتى نياية عممية الفرز، ك يجب عمى كؿ أعضاء مكتب التصكيت 
 كما يجب الدقة في الفرز كي ال تككف ،باعتبارىـ مسؤكليف،اإلنتباه لمصندكؽ ك لألكراؽ

. تيامات بالتالعب ك التزكيرإىناؾ أخطاء أك تصحيحات، قد تؤدم إلى 



 -ضمانات الحؽ االنتخابي في ظؿ القانكف العضكم : منتديات الجمفة- . ص.  
  - أنظر المادة فقرة  مف القانكف العضكم ،--القانكف السابؽ.

 - المادة فقرة  مف القانكف العضكم - المتعمؽ باالنتخابات ك المادة  مف المرسـك التنفيذم - 
 . السالفي الذكر
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ألف كؿ تأخير في فرز األصكات ك في نشر النتائج األكلية مف : السرعة و العمنية- 3
شأنو أف ييدد نزاىة اإلنتخابات، لذلؾ يجب أف يبدأ فرز األصكات فكر إختتاـ عممية 

. نقطاع إلى غاية انتيائو تماماإاإلقتراع، ك دكف 
 يجرم الفرز بالنسبة لمكاتب التصكيت المتنقمة في ،ستثنائيةإغير أنو ك بصفة   

. 1مركز التصكيت التي تمحؽ بو
      ىذا ك يجب أف يتـ الفرز عمنا ك بمكتب الفرز إلزاما، عمى أف ترتب الطاكالت التي 

 2.يجرم فكقيا الفرز بشكؿ يسمح لمناخبيف بالطكاؼ حكليا
ختتاـ اإلقتراع ك تكقيع أعضاء مكتب التصكيت عمى قائمة إ بمجرد :إجراءات الفرز: ثانيا

التكقيعات تبدأ عممية الفرز فكرا ، ك تتكاصؿ دكف انقطاع إلى غاية نيايتيا تماما، عمى 
. أف يجرم الفرز عمنا ك يتـ بمكتب التصكيت إلزاما، كما أشرنا إليو سابقا

 يتأكد رئيس مكتب التصكيت مع ،       فبعد إفراغ محتكل الصندكؽ عمى الطاكالت
األعضاء اآلخريف مف أف عدد المظاريؼ يساكم عدد المصكتيف، ك في حالة عدـ تطابؽ 
ىذا العدد، يقـك رئيس المكتب  بعد جديد، ك إذا أثبت الفرؽ، يشير إليو في محضر الفرز 

 يسحب أحد الفارزيف أكراؽ التصكيت مف األظرفة ك يقدميا لفارز آخر، ليقـك ،حينئذ
بتالكتيا ك قراءتيا بصكت مرتفع ، ثـ يقـك الفارزاف اإلثناف بتسجيؿ عدد األصكات التي 

. تحّصؿ عمييا كؿ مترشح، أك قائمة عمى كرقة عّد النقاط أماـ إسـ المترشح أك القائمة
 أكراؽ عّد النقاط ،    ثـ يسمـ الفارزاف بعد نياية عممية الفرز إلى رئيس مكتب التصكيت

 أك نازع ناخبكف في ،ممضية مف طرفيـ، ك كذا أكراؽ التصكيت التي يشؾ في صحتيا
. صحتيا

 في ، تحفظ أكراؽ التصكيت الصحيحة لكؿ مكتب مف مكاتب التصكيت،   ثـ بعد ذلؾ
نقضاء آجاؿ الطعف، ك اإلعالف إك معرفة، حسب مصدرىا إلى غاية  أكياس مشمعة
.  3نتخابات التشريعية،عمى المستكل الكطني مف طرؼ المجمس الدستكرمإلالنيائي لنتائج ا



 - المادة مف نفس القانكف العضكم --القانكف السابؽ. 
  - أنظر المادة فقرة - مف نفس القانكف. 

.القانكف السابؽ-- مف المرسـك التنفيذم أنظر أيضا المادة 

 - المادة مف القانكف العضكم -المتعمؽ باالنتخابات - 
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   ك المشرع الجزائرم حدد عمى سبيؿ  الحصر حاالت األكراؽ التي تعتبر باطمة ك ممغاة 
 .101-16 مف القانكف العضكم 52أم ال تعتبر صحيحة في المادة 

   ىنا المشرع الجزائرم حدد حاالت البطالف ألكراؽ التصكيت، لكف لـ يحدد حاالت 
. صحتيا

 كأعضاء مكتب ، يقـك كؿ مف رئيس المكتب،ك بعد اإلنتياء كميا مف عممية الفرز 
 ثـ يصرح رئيس المكتب عمنا بالنتيجة المسجمة  ، بإعداد محضر لنتائج الفرز،التصكيت

. ك يتكلى تعميؽ المحضر داخؿ مكتب التصكيت
 إلى رئيس المجنة اإلنتخابية البمدية ، نسخة منو ك مف المالحؽ، عمى أف تسمـ بعد ذلؾ

مقابؿ كصؿ إستالـ، لتحفظ عمى مستكل أرشيؼ البمدية، كما ترسؿ كذلؾ نسخة مف 
.  محضر الفرز، إلى رئيس مركز التصكيت، ليقـك بتعميقيا داخؿ مكتب التصكيت

ك يرسؿ أيضا نسخة إلى الكالي ك رئيس الممثمة الدبمكماسية أك القنصمية، يسمميا  -
 .رئيس مركز التصكيت

. ك أيضا تسمـ  نسخة مف محضر الفرز إلى كؿ ممثمي قكائـ المترشحيف
     ك أخيرا تسمـ نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ،مف قبؿ مكتب رئيس التصكيت،  

. إلى ممثؿ الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات 
 لمراقبة الكطنية كانت ترسؿ إلى رئيس المجنة 01-12    لإلشارة في ظؿ قانكف

. 2االنتخابات
نتخابية إلخر مرحمة لمعممية اآ ،تعتبر ىذه المرحمة: إعالن النتائج النيائية:ثالثا

التشريعية؛ كىي نتيجة منطقية بعد نياية عممية فرز األصكات، كفقا لمحاضر الفرز، 
حيث يختص المجمس الدستكرم بتحديد ك إعالف النتائج النيائية لالقتراع، فرغـ أف 

المجاف اإلنتخابية الكالئية، ىي التي تقـك بتكزيع المقاعد عمى القكائـ المتنافسة عمى أساس 



 .السالؼ الذكر -- مف المرسـك التنفيذم أنظر أيضا المادة 
  - أنظر المادة مف القانكف العضكم -.السابؽ الذكر

 - المادة مف القانكف العضكم -القانكف نفسو -  المتعمؽ بنظاـ االنتخابات –
 -  القانكف السابؽ - مف المرسـك التنفيذم  انظر أيضا  المادة 
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نتائج اإلقتراع أك التصكيت، إال أف اإلعالف الرسمي ك النيائي ال يعكد ليا بؿ لممجمس 
. الدستكرم

 ساعة مف تاريخ استالـ نتائج لجاف الدكائر 72حيث يعمنيا في أجؿ أقصاه   
ك لممقيميف في الخارج ك يبمغيا الكزير المكمؼ . االنتخابية ك المجاف االنتخابية الكالئية

. 1بالداخمية ك عند االقتضاء إلى رئيس الشعبي الكطني
لإلشارة المجمس الدستكرم يعمف كذلؾ عف النتائج النيائية لالنتخابات الرئاسية لكف   

 عمى خالؼ التريشعيات  ، مف تاريخ تسممو محاضر المجاف، أياـ10ق في أجؿ أقصا
. 2 ساعة72يعمنيا خالؿ أجؿ أقصاه 

نتخاب أعضاء المجمس الشعبي إبينما اإلنتخابات المحمية سكاء تعمؽ األمر ب   
في  نتخابية الكالئية، ىي المختصة بإعالف النتائج النيائية،إلالبمدم أك الكالئي،فإف المجنة ا

. 3ختتاـ عممية اإلقتراع أك التصكيتإ ساعة عمى األكثر مف 48أجؿ أقصاه 
  ك بيذا نككف قد انتيينا مف اإلجراءات التنظيمية لمعممية اإلنتخابية التشريعية ك التي 

. كانت تقريبا في مجمميا إجراءات ك أحكاـ مشتركة مع كؿ أنكاع االنتخابات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - المادة مف القانكف العضكم --القانكف السابؽ . 
 - انظر المادة- مف نفس القانكف. 
 - انظر المادة-مف نفس القانكف. 
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نتخابات التشريعية في الجزائر إلا: المبحث الثاني
إف التغيرات الجكىرية التي حدثت نتيجة لألحداث السياسية، عجمت باالبتعاد عف   

النمط الذم كاف سائدا ك ىك األحادية في تسيير مؤسسات الدكلة، بتبي الثنائية البرلمانية 
عمى غرار الثنائية القضائية، حيث صارت الجزائر تممؾ برلمانا بغرفتيف، ىما المجمس 

الشعبي الكطني ك مجمس األمة، ك بذلؾ صار لزاما عمييا إعادة النظر في كيفية الكلكج 
 .ك الكصكؿ إلى قبة ىذا البرلماف ك ىك مكضكع مبحثنا ىذا

 
األحكام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني : األولالمطمب 

 462    إف المجمس الشعبي الكطني ىك الغرفة األكلى في البرلماف، ك حاليا يتككف مف 
 سنكات، 05، لمدة النسبي عمى القائمةنتخابيـ عف طريؽ اإلقتراع إعضك أك نائب، يتـ 
 119-118 كالتي تقابميما المادتيف 1996 مف دستكر 102ك 101طبقا لنص المادة 

 عمى التكالي ، ك المشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات األخرل  ك 2016في دستكر 
. ضع شركط ك أحكاـ  لمكصكؿ إلى قبة البرلماف

. كيفية إنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني: األولفرع 
     مف أىـ الحقكؽ السياسية التي تقرىا األنظمة الدستكرية لمكاطنييا، حؽ الترشح، 
بإعتباره تجسيدا حقيقيا لمبعد الديمقراطي في إتاحة الفرصة لممشاركة الفعمية في إدارة 

. لتحاؽ بالمجالس المنتخبة، سكاء المحمية أك الكطنيةإلشؤكف بالدىـ ، ك ؿ
 منح ىذا الحؽ لممكاطنيف كخطكة أكلى مف ،    ك المشرع الجزائرم كغيره مف األنظمة

أجؿ الكصكؿ لمبرلماف، بؿ أكثر مف ذلؾ أخضعو لتنظيـ دقيؽ ككضع لو شركط ك 
. إجراءات خاصة بو 
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را لحساسية ىذه العضكية باعتبار أف ىذا ظف: شروط الترشح لمعضوية و إجراءاتو: أوال 
المترشح سيمثؿ أحد السمطات الثالثة أال كىي السمطة التشريعية، كضع المشرع شركط 

. عامة في الترشح باإلضافة إلى إجراءات خاصة بو 
 : ىذه الشركط ىي : المجمس الشعبي الوطنيشروط الترشح لعضوية  -1
 مف 03، حيث يعد أكؿ الشركط القانكنية ك حددتيا المادة أن يكون المترشح ناخبا 

 يعد ناخبا كل جزائري >> : عند تعريفيا لمناخب بنصيا10-16القانكف العضكم 
سنة يوم اإلقتراع و كان متمتعا بحقوقو  (18)و جزائرية، بمغ من العمر ثمانية عشر

المدنية و السياسية،ولم يوجد في إحدى الحاالت فقدان األىمية المحددة في التشريع 
 <<.المعمول بو

. 1نتخابياإل مف القانكف 05   كما يستثنى مف الترشح مف أشخاص تـ ذكرىـ في المادة 
 األصؿ ىك حرية الترشح ك عمكميتو، لكف نظرا ألىمية عضكبة : شرط السن

البرلماف، يستكجب عمييـ أف يككنكا قد بمغكا سنا معينا تؤىميـ لمقياـ بتمؾ األعباء الممقاة 
عمى عاتقيـ، لذا أغمب التشريعات ترفع مف السف القانكنية لمترشح عف السف القانكنية 

 .قتراعإلسنة عمى األقؿ يـك ا (25)المطمكبة في الناخب ، بكضعو لسف

 ىذا مف األمكر المسمـ بيا في جميع الدساتير ك التشريعات المدنية، : شرط الجنسية
ك الكالء بينو  حيث ال يحؽ لألجانب الترشح لممياـ النيابية، لعدـ كجكد رابطة اإلنتماء

.  ك بيف الدكلة المترشح فييا

 إشترط الجنسية ،   ك المشرع الجزائرم في القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات
ستنادا إلى رأم المجمس الدستكرم، عند إالجزائرية سكاء كانت مكتسبة أك أصمية ك ىذا 



- أنظر المادة مف القانكف العضكم -القانكف السابؽ- المتعمؽ باالنتخابات. 
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،عمى عكس 1نتخابات لمدستكرإلمراقبة مطابقة القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ ا
 . شترط الجنسية الجزائرية األصميةم ،نتخابات الرئاسيةإلا

 103-74 مف األمر 08حيث تنص المادة : تأدية الخدمة الوطنية أو إعفاءه منيا 
أن >>  المعدؿ ك المتمـ المتضمف قانكف الخدمة الكطنية 1974 نكفمبر 15المؤرخ في 

 .<<كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيتو اتجاه الخدمة الوطنية ال يجوز انتخابو

 حيث يجب أال يككف محككما عميو بحكـ : شرط التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
نيائي، إلرتكاب جناية أك جنحة سياسية سالبة لمحرية، ك لـ يرد إعتباره باستثناء 

 .الجنح غير العمدية

كم المتعمؽ ض مف القانكف الع92  ك كؿ ىذه الشركط العامة نصت عمييا المادة 
. بنظاـ االنتخابات

 يجب عمى المترشحيف أال يككنكا في حاالت عدـ القابمية ،باإلضافة إلى كؿ ىذا  
 بحكـ ممارستو لكظائفيـ ك لمدة سنة بعد التكقؼ عف العمؿ في دائرة ،لمترشح

الكالي -الكالي–ختصاص حيث يمارسكف أك سبؽ ليـ أف مارسكا فييا كظائفيـ ك ىـ إلا
عضك المجمس - المفتش العاـ لمكالية- األميف العاـ لمكالية- رئيس الدائرة- المنتدب

أميف - مكظفك أسالؾ األمف- أفراد الجيش الشعبي الكطني- القاضي- التنفيذم لمكالية
 . 2السفير ك القنصؿ العاـ– المراقب الحالي لمكالية - خزينة الكالية

كأكؿ خطكة يقـك المترشح باإلعالف عف الترشح كذلؾ بسحب : جراءات الترشحإ -2
ستمارة الترشح المعدة مف المصالح المختصة بكزارة الداخمية كالجماعات المحمية أك إ



 - رأم رقـ لممجمس الدستكرم ، مؤرخ في  ديسمبر  يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانكف العضكم المتعمؽ 
 .بنظاـ اإلنتخابات لمدستكر

 -  أنظر المادة مف القانكف العضكم -السالؼ الذكر- المتعمؽ بنظاـ االنتخابات. 
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 ك ىذا بمجرد ،ممثميات القنصمية أك الدبمكماسية بالنسبة لممثمي الحالية الجزائرية بالخارج
 .1ستدعاء الييئة االنتخابيةإنشر المرسـك الرئاسي المتضمف 

كيتـ التصريح بالترشح ،عف طريؽ إيداع قائمة المترشحيف لدل الكالية مف طرؼ   
ذا تعذر عميو مف طرؼ المترشح الذم يميو مباشرة في  المترشح الذم يتصدر القائمة كا 

. 2عمى أف يقدـ لممصرح بالترشح كصؿ يبيف تاريخ ك تكقيت اإليداع، الترتيب
 يقؿ عدد النساء في كؿ قائمة ترشيحات حرة أك مقدمة مف حزب أك عدة أالك يجب 

:   أحزاب سياسية عف النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المنافس عمييا كمايمي 
.  مقاعد 4 عندما يككف عدد المقاعد يساكم أك يفكؽ % 20
.  مقاعد10 عندما يككف عدد المقاعد يساكم أك يفكؽ % 30
.  مقاعد14 عندما يككف عدد المقاعد يساكم % 35
.  مقاعد32 عندما يككف عدد المقاعد يساكم % 40
. 3لية الكطنية في الخارج ا بالنسبة لمقاعد الج% 50
شترط المشرع أف يككف الترشح ضمف قائمة، سكاء كانت تحت غطاء حزب إكما    

  4. أك بصفة مستقمة ك يجب أف تزكى ىذه القائمة،معيف

نتخابية في الخارج  نفس الشئ ، حيث يجب أف يقدـ قائمة إلأما بالنسبة لمدكائر ا      
 إما تحت رعاية حزب سياسي أك عدة أحزاب سياسية، ك إما بعنكاف ،المترشحيف كذلؾ

 تكقيع عمى األقؿ عف كؿ  مقعد مطمكب 200 ػقائمة حرة لكف يجب أف تككف مدعمة ب



 -  المادتيف- مف المرسـك التنفيذم رقـ  - -  مؤرخ في//  المتعمؽ باستمارة التصريح  
 .// صادرة بتاريخ بالترشح  لقكائـ المترشحيف إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني، ج ر عدد 

 -  أنظر المادة مف القانكف العضكم -القانكف السابؽ- المتعمؽ باالنتخابات. 
 ، يحدد كيفيات تكسيع حظكظ المرأة في 12/01/2012 المؤرخ في 03 -12 مف القانكف العضكم 02المادة  - 3

  .14/01/2012 مؤرخة في – 01المجالس المنتخبة ، ج ر عدد 
  - أنظر المادة مف القانكف العضكم - -القانكف السابؽ.
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 ىذا ك ال يسمح ألم  تكقيع،كما في الدكائر اإلنتخابية في الداخؿ،250كليس شغمو،
ناخب أف يكقع أك يبصـ في أكثر مف قائمة، ك إال اعتبر التكقيع باطال ك الغيا ك يعرض 

 .لمعقكبةصاحبو 

ستمارات مع كضع السبابة اليسرل ك يتـ التصديؽ عمييا لدل إل تكقع ىذه اأفعمى   
سـ ك المقب ك العنكاف ك رقـ بطاقة التعريؼ إلضابط عمكمي، ك يجب أف تتضمف ا

. 1نتخابيةإل ك كذا رقـ تسجيمو في القائمة ا،الكطنية أك أم كثيقة أخرل تثبت ىكية المكقع
رئيس المجمس الشعبي البمدم ك بتفكيض منو : ك يقصد بالضابط العمكمي ىنا  

المحضر -المكثؽ-نكابو ك األميف العاـ لمبمدية ك مندكبك البمدية ك المندكبكف الخاصكف 
 .القضائي

  .2كيض منوؼرئيس المركز الدبمكماسي أك القنصمي أك أم مكظؼ بت -
 ك يجب عمى الضابط العمكمي قبؿ القياـ بإجراء التصديؽ التأكد مف الحضكر  -

 .الشخصي لممكقع مصحكبا بكثيقة تثبت ىكيتو 
 .صفة الناخب المكقع بتقديمو بطاقة الناخب أك شيادة تسجيمو في القائمة االنتخابية  -
 .3التأكد أيضا مف أف المكقع مسجؿ في القائمة االنتخابية لمدائرة االنتخابية المعينة -

عمما أف إستمارة الترشح تتضمف كؿ البيانات بالمغة العربية ك تتعمؽ بالدائرة االنتخابية، 
سـ مكدع الممؼ ك لقبو، ترتيب مكدع الممؼ إنتماء السياسي، إلتسمية قائمة المرشحيف، ا

. في القائمة، تاريخ اإليداع ك ساعتو
نتخابية، إل فيي تتضمف بيانات الدائرة ا،ستمارة المعمكمات الفردية لممترشحإأما   

سـ ك لقب المترشح بالمغة العربية ك إتسمية قائمة المترشح ، ترتيب المترشح في القائمة، 


-أنظر نفس المادة. مف القانكف العضكم -السالؼ الذكر . 
 -  المادة مف المرسـك التنفيذم - قكائـ المترشحيف النتخاب ...  المتعمؽ باستمارة اكتساب التكقيعات الفردية

 . أعضاء المجمس الشعبي الكطني المشار إليو سابقا
  - المادة مف نفس المرسـك التنفيذم -القانكف نفسو . 
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سـ المستخدـ، الجنسية، النسب الحالة إالالتينية، الجنس، تاريخ كمكاف الميالد، المينة، 
العائمية، العنكاف الشخصي، الكضعية اتجاه الخدمة الكطنية، المستكل التعميمي، باإلضافة 

. 1إلى تعيد شرفي بعدـ الترشح في أكثر مف قائمة
 مف القانكف العضكم 95فقد حددتيا المادة . أما بالنسبة آلجاؿ إيداع قكائـ الترشح  

ستمارة إقتراع عمى أف تقدـ إليكما قبؿ تاريخ ا (60)نتخابات بستيف إل المتعمؽ با16-10
كتتاب التكقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معمكماتية تتضمف بيانات المكقعيف إلى رئيس إ

 ساعة عمى األقؿ مف 24 كما أشرنا سابقا ك ذلؾ قبؿ ،نتخابية لمدائرة االنتخابيةإلالمجنة ا
 يكما قبؿ تاريخ 60نتياء األجؿ المخصص إليداع قكائـ الترشحات ك الذم ىك إ
. 2قتراعإلا

كما يشترط عدـ إضافة أك تعديؿ أك إلغاء أك سحب أم قائمة مترشحيف بعد إيداعيا إال  -
نقضاء إفي حالة الكفاة، ك يراعي في ذلؾ  أنو إذا تكفي مرشح مف مترشحي القائمة قبؿ 

 فإنو يستخمؼ مف الحزب الذم ينتمي إليو أك حسب ترتيب المترشحيف في ،أجؿ اإليداع
ستخالفو إنقضاء أجؿ اإليداع فال يمكف إالقائمة إذا كانت مف األحرار، أما إذا تكفي بعد 

ك تبقى القائمة عمى حاليا دكف تغيير، ك يعاد ترتيب المترشحيف الذيف يكجدكف في الرتبة 
 .3األدنى إلى الرتبة التي تعمكىا مباشرة، بمف فييـ المترشحكف المستخمفكف

 مف القانكف العضكم 1 فقرة84 تنص  المادة :حتساب و توزيع المقاعدإكيفية : ثانيا
 05 المتعمؽ باالنتخابات،عمى أنو ينتخب أعضاء المجمس الشعبي الكطني لمدة 16-10

. قتراع النسبي عمى القائمةإلسنكات عف طريؽ ا



 -  أنظر المكاد-- مف القرار الكزارم المؤرخ في  -- المحدد لمميزات التقنية الستمارة التصريح ، 
 .- ، صادره بتاريخ بالترشح ، النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني،  ج ر عدد 

 -  المادة مف المرسـك التنفيذم رقـ - المتعمؽ باستمارة اكتساب التكقيعات الفردية لمصالح قكائـ المترشحيف 
 .القانكف السابؽ–ك .ش.إلنتخاب أعضاء ـ

 -  المادة مف القانكف العضكم -القانكف السابؽ–.  المتعمؽ بنظاـ االنتخابات . 



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







 07-97 مف خالؿ القانكف العضكم ،ك لقد تبنى المشرع اإلنتخابي ىذا النظاـ ألكؿ مرة
بعدما كاف يعتمد نظاـ األغمبية سابقا   المتعمؽ بنظاـ االنتخابات المعدؿ ك المتمـ،

نتخابات التشريعية لسنة إل ك الذم جرت بمكجب أحكامو ا13-89بمكجب القانكف 
. بجؿ المقاعدذ  ك التي تـ تكقيؼ مسارىا بعد ما فازت الجبية اإلسالمية لإلنقا1991

نقضاء إالتي تسبؽ   أشير سكاء03ك تجرل اإلنتخابات التشريعية في ظرؼ   
نتخابات تشريعية قبؿ أكانيا، إأك في حالة حؿ المجمس أك في حالة إجراء  العيدة الجارية،

. 1 أشير03أم في كؿ الحاالت تجرل في ظرؼ 
حيث  - 02جدول المالحق رقم - نظر أأما بالنسبة لعدد المقاعد عف كؿ كالية   

 مقاعد بالنسبة لمكاليات التي يقؿ عدد سكانيا عف ثالثمائة ك 05ال يمكف أف تقؿ عف 
. نسمة (350.000)خمسيف ألؼ نسمة 

ىذا ك يتـ تكزيع المقاعد بعد اإلقتراع حسب نسبة عدد األصكات التي تحصمت   
عمييا كؿ قائمة مع تطبيؽ قاعدة الباقي األقكل، ك ال تؤخذ في الحسباف القكائـ التي لـ 

.  في المائة عمى األقؿ مف األصكات المعبر عنيا%5تحصؿ عمى نسبة خمسة 
نتخابي الذم يؤخذ بالحسباف، في تكزيع المقاعد لكؿ دائرة إلك يككف المعامؿ ا  
قتضاء، إلنتخابية، ىك حاصؿ قسمة عدد األصكات المعبر عنيا، منقكصة منو عند اإ

عدد ؿحد المطمكب قانكنا،اؿاألصكات التي حصمت عمييا القكائـ، التي لـ تصؿ إلى 
.  المقاعد المطمكب شغميا

: كيتـ تكزيع المقاعد عمى كؿ قائمة حسب الكيفيات التالية

 مف 87نتخابية كفقا لمشرط المبينة في المادة إنتخابي في كؿ دائرة إليحدد المعامؿ ا-
 .10-16القانكف العضكم 



 -  أنظر المادتيف- مف القانكف العضكم -السالؼ الذكر- المتعمؽ باإلنتخابات. 
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 بقدر عدد المرات التي حصمت عمييا في المعامؿ ،تحصؿ كؿ قائمة عمى عدد المقاعد -
 .نتخابي إلا
رتب األصكات تنتخابي إلبعد تكزيع المقاعد عمى القكائـ التي حصمت عمى المعامؿ ا -

الباقية التي حصمت عمييا القكائـ غير الفائزة بمقاعد حسب أىمية عدد األصكات التي 
 ك عندما تتساكل األصكات ، ك تكزع باقي المقاعد حسب الترتيب،حصمت عمييا كؿ منيا

 سنا ك يتـ األصغر يمنح المقعد األخير لممترشح ،التي حصمت عمييا قائمتاف أك أكثر
 .1تكزيع المقاعد عمى المترشحيف كفقا لمترتيب الكارد في القائمة

 أنظر الممحؽ ) : عمى النحك التالي  ماي04و كانت نتائج التشريعات األخيرة لــــ
 (03رقـ 

  مميكف 01 مميكف ناخب مسجؿ بالقكائـ االنتخابية منيـ مميكف32.3حيث بمغ 
 مترشح ضمف 12591 ألؼ  مكتب اقتراع، حيث شارؾ 53مسجؿ بالخارج ك 

 قائمة حرة ك بمغ عدد األحزاب 98 مترشح ضمف 1125 قائمة حزبية ك 938
 مترشح عمى كؿ مقعد ك كاف عدد المقاعد 27 حزبا ك تنافس 57المشاركة 

 مقعد 121 مقعد منيا 462المطمكب شغميا في المجمس الشعبي الكطني ىي 
 . 2012 مقعد في تشريعات 118لمنساء بعد ما كانت 

 قائمة انتخابية52 مرشحا ضمف 614حزب جبية التحرير الكطني ب . 
 قائمة أيضا52 مرشحا ضمف 614حزب التجمع الكطني الديمقراطي ب . 
 قائمة48 مرشحا ضمف 610تحالؼ حركة مجتمع السمـ ب . 
  قائمة49مرشح ضمف 570تجمع أماؿ  شارؾ ب . 
  قائمة48 مرشح ضمف قائمة 576تحالؼ النيضة ك العدالة ك البناء شارؾ . 
  قائمة 36 مرشح ضمف 421حزب  التحالؼ الكطني الجميكرم شارؾ  



 -  أنظر المكاد---- مف القانكف العضكم --القانكف السابؽ. 
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  قائمة 34 مرشحا ضمف 443حزب الجبية الكطنية الجزائرية شارؾ ب. 
  قائمة39 مرشحا ضمف 517حزب العماؿ شارؾ ب . 
  قائمة47مرشحا ضمف 571حزب الحركة الشعبية الجزائرية شارؾ ب . 
  قائمة أيضا47 مرشحا ضمف 557حزب جبية المستقبؿ شارؾ ب . 

  

نتخاب أعضاء مجمس األمة  إاألحكام الخاصة ب: المطمب الثاني

يعتبر مجمس األمة الغرفة الثانية في البرلماف الجزائرم حيث أنشئ بمكجب أحكاـ   
 منو ك كاف استحداثيا نتيجة حتمية ألسباب سياسية تتعمؽ 98 المادة 1996دستكر 

نتخابي ك دخكؿ البالد في فراغ دستكرم ك مؤسساتي ك ما شيدتو  البالد إلبكقؼ المسار ا
نتقالية ىذا مف جية، ك مف جية أخرل أنشأت كذلؾ مف إلمف أحداث خالؿ ىذه المرحمة ا

أجؿ تحسيف األداء التشريعي مف خالؿ منع التسرع في كضع التشريعات، ك رفع كفاءة 
السمطة التشريعية ك ضماف التكازف بيف السمطة التنفيذية كالتشريعية ك تمثيؿ مختمؼ 

. الفئات ك الكفاءات الكطنية

 عضك مف أعضاء 96 ػنتخاب بإ عضك يتـ 144يتشكؿ مجمس األمة مف   
1المجالس الشعبية البمدية ك المجالس الكالئية ك ثمث

3
.  أعضاء يعينيـ رئيس الجميكرية 

 .إذف نالحظ أف مجمس األمة يتككف مف أعضاء منتخبيف ك أعضاء معينيف

 2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 188تنص المادة  نتخابإلطريقة ا: الفرع األول
2 ينتخب ثمثا

3
 بمقعديف ،قتراع غير المباشر ك السرمإلأعضاء مجمس األمة عف طريؽ ا 
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عف كؿ كالية مف بيف أعضاء المجالس الشعبية البمدية ك أعضاء المجالس الشعبية 
 1.الكالئية 

ينتخب " نتخابات إل المتعمؽ با10-16 مف القانكف العضكم 107كتنص المادة   
دد نصؼ األعضاء جسنكات ك م (6)أعضاء مجمس األمة المنتخبكف لعيدة مدتيا ست 

. 2سنكات (03)المنتخبيف كؿ ثالث 

 يككف الترشح أكال باستيفاء الشركط القانكنية لمترشح :شروط الترشح و إجراءاتو: أوال
سنة  (35)ستثناء شرط السف حيث ال يترشح إال مف بمغ خمسا ك ثالثيف إالسابقة الذكر ب

كىذا مف خالؿ إيداع تصريح بالترشح مع شيادة تزكية بكقعيا .3قتراعإلكاممة يـك ا
المسؤكؿ األكؿ عف الحزب عمى مستكل الكالية بنسختيف تسمميا إدارة الكالية لممعني 

لممئيا ك التكقيع عمييا، ك يتـ تسجيؿ ذلؾ في سجؿ خاص تدكف فيو أسماء المرشحيف ك 
 خالؿ أجؿ ال  ك المالحظات الخاصة بوألقابيـ ك صفاتيـ ك تاريخ ك تكقيت اإليداع ،

قتراع ك بعد ذلؾ ال يمكف سحب الترشح أك تعديمو إال في إل يكما قبؿ تاريخ ا20يتعدل 
 4 .حالة الكفاة أك مانع شرعي

قتراع و اإلعالن عن النتائج إلسير عممية ا: ثانيا

2 كما ذكرنا سابقا ينتخب   

3
قتراع غير المباشر إل أعضاء مجمس األمة عف طريؽ ا

 ك ىذا في دكر كاحد عمى مستكل الكالية مف طرؼ ىيئة ، سنكات06ك السرم لمدة 
 مككنة مف مجمكع أعضاء المجمس الشعبي الكالئي ك أعضاء المجالس الشعبية ،نتخابيةإ



 - المادة مف القانكف العضكم رقـ - مؤرخ في  جمادل األكلى عاـ  المكافؽ لػ  مارس 
 يتضمف التعديؿ الدستكرم ج ر عدد  مؤرخو في  مارس . 

 - أنظر المادة مف القانكف العضكم -القانكف السابؽ- المتعمؽ باإلنتخابات. 
 - المادةنفس القانكف، . 
 - أنظر المكاد---- القانكف نفسو- 
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 ما عدا في حالة حدكث مانع شرعي أك قكة ،البمدية لمكالية حيث يككف التصكيت إجباريا
. قاىرة 

 1قتراعإل يكما قبؿ تاريخ ا45نتخابية بمرسـك رئاسي إلحيث تستدعى ىذه الييئة ا  
 حسب الترتيب ،عمى أف يتـ إعداد قائمة الناخبيف المككنيف لمييبة الناخبة مف طرؼ الكالي

 حيث تكزع ، ينتمكف إليوف ك المجمس الذم، تتضمف أسماء الناخبيف ك ألقابيـ،األبجدم
 ناخب عمى األكثر لكؿ مكتب تصكيت، كذلؾ 400ىذه الييئة الناخبة عمى أساس 

 ك يمكف لمكالي ك بترخيص مف الكزير المكمؼ ،قتراعإلفتتاح اإ أياـ مف تاريخ 04قبؿ
 05ختتامو ك ذلؾ قبؿ إقتراع ك إلفتتاح اإ أف يصدر قرارا بتقدـ أك تأخير تكقيت ،بالداخمية

. فتتاح االقتراعإأياـ عمى األكثر قبؿ تاريخ 

 فيك يجرم ضمف نفس األشكاؿ المنصكص ،قتراعإلأما عف كيفية التصكيت ك ا  
 مف القانكف 165-168-46-45-44-43-42-40-36-34المكاد  عمييا في

قتراع إلختتاـ عممية اإبمجرد  كق،  مف122ك ىذا حسب نص المادة . 10-16كم ضالع
بدأ عممية فرز األصكات ت ك ، عمى قائمة التكقيع،يكقع جميع أعضاء مكتب التصكيت

. 2فكرا

 ك الذم يككف في ثالث نسخ  .قتراعإلك بمجرد تحرير محضر الفرز طبقا لنتائج ا  
 عمى ، ك يتكلى تعميقيا داخؿ مكتب التصكيت،يعمف رئيس مكتب التصكيت عمنا النتائج

أف تسمـ نسخة أصمية مف محضر الفرز ك تركيز النتائج فكرا إلى ممثؿ الكالي، ك نسخة 
 مقابؿ كصؿ ، إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح،مطابقة لألصؿ مصادؽ عمييا

ستالـ، ك ترسؿ نسخة أخرل مطابقة لألصؿ كذلؾ إلى الكزير المكمؼ بالداخمية ك كزير إ
. العدؿ حافظ األختاـ، ك أخرل لممجمس الدستكرم فكرا



- المادتيف--  مف القانكف العضكم-السالؼ الذكر . 
 - أنظر المادتيف-- نفس القانكف. 



 اإلطار القانوني لإلنتخاب التشريعية في الجزائر:  الفصل األول







ثنتيف ك إقتراع خالؿ إلك في األخير يعمف المجمس الدستكرم النتائج النيائية ؿ  
ساعة ك يعمف فائزا المترشح الحاصؿ عمى أكثر عدد مف األصكات كفقا  (72)سبعيف 

. لممقاعد المطمكب شغميا

أما في حالة تساكم األصكات المحصؿ عمييا، فإنو يفكز المترشح األكبر سنا،   
 حيث يعمف فائزا المترشح ك ،.ش.الـنتخابات إعمى خالؼ في حالة تساكم األصكات في 

. 1األصغر سنا

نتخابات األخيرة لعضكية مجمس األمة فاز عف كالية  بكمرداس كؿ إللإلشارة في ا       
 لكريم اعبد سميماني : عف حزب جبية التحرير الكطني كالسيدبن نبري ناصر :السيد مف

. عف حزب التجمع الكطني الديمقراطي

نتخابي فإنو يتـ إل طبقا ألحكاـ الدستكر ك القانكف ا:نتخابات التجديد النصفي إ:ثالثا
نتخابات إ سنكات، كفي ىذا اإلطار جرت 03تجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة كؿ 

نتخابية إ دائرة 48نتخاب أعضاء جدد عف إل 2018 ديسمبر 29التجديد النصفي في 
  مترشحا مستقال41 حزبا سياسيا باإلضافة إلى 32 سنكات حيث تنافس 06لكالية تمتد 

.  مكتب تصكيت 72 قاضي لتأطير 736 ك سخر جياز العدالة ما يقارب 

حيث أعمف المجمس الدستكرم النتائج النيائية بفكز حزب جبية التحرير الكطني   
 مقاعد بينما 09 مقعد متبكعا بحزب التجمع الكطني الديمقراطي ب 32بحصكلو عمى 

 ثـ تجمع ،شتراكية عمى مقعديفإل متبكعيف بجبية القكل ا، مقاعد03تحصؿ األحرار عمى 
. أمؿ الجزائر ك جبية المستقبؿ بمقعد كاحد لكؿ منيما 

 مف حزب التجمع الكطني النائب غربي فريدأما عف كالية بكمرداس فقد فاز  
. (04الممحؽ رقـ ) أما النتائج الكاممة أنظر ،الديمقراطي



- أنظر المكاد-- مف القانكف العضكم --القانكف السابؽ. 
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الناخبكف ،بينما عدد  ناخب26018المسجمكف ىك  الناخبكف ك كاف عدد
فيما بمغت نتيجة ، ناخب 526الناخبكف الممتعكف ، أما  ناخب25492المصكتكف
 األصكاتأما عدد ،صكت 2507: صكات الممغاةألعدد ا، ككاف %97.98المشاركة

 صكت   22985المعبر عنيا ىك 

تعيين الثمث : الفرع الثاني
𝟑

1في ىذا اإلطار يتـ تعيف :  من األعضاء 

3
  مف األعضاء

مف طرؼ رئيس الجميكرية مف بيف الشخصيات ك الكفاءات الكطنية، طبقا ألحكاـ 
 3 فقرة 101 ك التي تقابميا المادة 3 فقرة 118 مف خالؿ نص المادة 2016الدستكر 

. 1996مف دستكر 

𝟏تعيين : أوال

𝟑
 أم تدخؿ السمطة التنفيذية ك :  من األعضاء عن طريق رئيس الجميورية

ستخداـ رئيس الجميكرية صالحية سمطة التعييف  إ ك ىذا مف خالؿ ،ىيمنتيا عمى ذلؾ
 1في الكظائؼ ك المياـ الممنكحة لو دستكريا

 240-99ك في ىذا اإلطار نصت المادة األكلى مف المرسـك الرئاسي رقـ  
رئيس الجميكرية مف بيف : المتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية ك العسكرية عمى أف 

 101أعضاء مجمس األمة، كفقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة التعيينات، يعيف 
كمف ثـ فإف رئيس الجميكرية يتمتع بكحده بيذه السمطة في تعييف ، 2 1996مف دستكر

. أك أم مؤسسة أخرل ميما كانت. ثمث األعضاء، ك ال يجكز لو أف يفكض غيره بذلؾ

لكف المؤسس الدستكرم عندما نص عمى اختيار الثمث مف بيف الشخصيات ك  
 لذلؾ يبقى ،ك مكاصفات دقيقة ليذه الشخصيات ك الكفاءات أ لـ يضع معيارا ،الكفاءات

اإلشكاؿ مطركح عف ماذا نقصد بالشخصيات الكطنية؟ كحتى الكفاءات الكطنية، كيؼ يتـ 


- المادة مف القانكف رقـ - المتضمف التعديؿ الدستكرم ك التي تقابميا المادة بند  مف دستكر . 
- المادة مف المرسـك الرئاسي رقـ - المؤرخ في -  المتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية ك 

 .-- الصادرة في العسكرية لمدكلة ج ر عدد 
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الحكـ عمييا؟ ىؿ مف خالؿ الشيادات المحصؿ عمييا؟ أـ مف التجربة ك الخبرة في 
ختيار إ إلىالحياة؟ لذلؾ نجد أف الرئيس يممؾ سمطة تقديرية في التعييف، ىذا ما يؤدم بو 

. المسانديف لو ك لسياستو

نطالقا مف أف المؤسس إ :أثر الثمث الرئاسي المعين عمى استقاللية مجمس األمة: ثانيا 
1رئيس الجميكرية حؽ تعيف  ثمث  ؿالدستكرم الجزائرم منح 

3
 أعضاء مجمس األمة، إال 

 مف الناحية العضكية حيث ،أف ىذا الحؽ أدل إلى الماس بمبدأ الفصؿ بيف السمطات
نجد العضك المعيف ما تتدخؿ السمطة التنفيذية في تككيف ىذا المجمس ، ك بالتالي غالبا 

عتبار أف ىذا األخير لـ ينتخب عميو إ لمشخص الذم عينو ك ليس لمشعب، ب،يديف بالكالء
.  كصكلو إلى ىذا المنصب ببا فيك لـ يكف س

بؿ أكثر مف ذلؾ ، تنعدـ رقابة مجمس األمة عمى عمؿ الحككمة ،ك عمى ضكء ىذا 
شتراط المؤسس الدستكرم إ ألف ، تحركيا متى شاءت،أصبح دمية في يد السمطة التنفيذية

 ك إنما كاف اليدؼ منو ، لـ يكف اعتباطيا،تعيف الثمث الرئاسي كما يسميو الفقو الدستكرم
 صكت ، مف الكقكؼ ضد أم نص قانكني،تمكيف السمطة التنفيذية بقيادة رئيس الجميكرية

 ال يتفؽ مع تكجياتيا، أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا الثمث ييمف ،عميو المجمس الشعبي الكطني
 البد أكال مف ، ألف مشاريع القكانيف حتى تصبح قانكف،ك يسيطر عمى الكظيفة التشريعية

 ثـ يصادؽ عمييا مجمس األمة بأغمبية ،المكافقة عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني
 كذلؾ الثمث الرئاسي ،ك ىذا مف أجؿ اإلطاحة بأم مبادرة تقدميا المعارضةالمطمقة ،

ك مف خالؿ رفضو .ش.ستقاللية الـإ أصبح يؤثر عمى ،المكجكد في مجمس األمة
جتماع المجنة المتساكية إالمصادقة عمى المبادرة البرلمانية، األمر الذم يؤدم إلي 

 التي تعدؿ في النصكص محؿ الخالؼ بمكافقة الحككمة ، ك بالتالي يؤدم ،األعضاء
عتراض مجمس األمة إلى إعادة صياغة النص ك بطريقة غير مباشرة فإف المجمس إ

. أصبح يسف نص القانكف، عمى مقاس الحككمة
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مف أجؿ كؿ ىذا ، فإف فكرة الثمث الرئاسي أك الثمث الضامف أك الثمث الكاقؼ كما  
 عتبار أنيا ال تتماشي ك الممارسة الديمقراطيةإ عمى ،نتقاداتإل أالقت العديد مف ا،تسمى

 بقيادة رئيس الجميكرية عمى عمؿ ، ألنيا كسيمة لفرض كىمية السمطة التنفيذية،الصحيحة
  .البرلماف

     إف عممية استدعاء الييئة اإلنتخابية ك مراجعة القكائـ اإلنتخابية،ك ضبط قكائـ 
المترشحيف كمكاتب ك مراكز التصكيت كتأطيرىا، ك اإلشراؼ عمييا سكاء كاف إشرافا 

قضائيا، أك إداريا محضا ك تسخير كؿ تمؾ اإلمكانات المادية ك البشرية إلنجاح العممية، 
فاف نتائج الفرز ك تجسيد الكعاء اإلنتخابي في غربمة األصكات، كتكزيعيا عمى مستحقييا 
لرسـ معالـ المقاعد،ك لكنيا السياسي عف طريؽ تطبيؽ نمط اإلقتراع النسبي عمى القائمة، 

 .ك كذا تفعيؿ تقنية احتساب الباقي األقكل
 .    ىذه المرحمة الحساسة ك الخطيرة، ىي الصانعة ألعضاء السمطة التشريعية
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  ال تتكقؼ نزاىة ك شفافية اإلنتخابات التشريعية عمى مجرد دقة التنظيـ القانكني   
الذم يحكميا بداية مف المراحؿ التحضيرية لالقتراع عف طريؽ اإلجراءات السابقة ك 

الالحقة لو، كصكال إلى إعالف النتائج النيائية ك تكزيع المقاعد ، بؿ يجب حمايتيا مف 
. كؿ أشكاؿ الغش ك التزكير، بإعطاء ضمانات تكفؿ ذلؾ

    ك المشرع الجزائرم عمؿ جاىدا مف أجؿ الكصكؿ إلى انتخابات حرة ك نزيية 
عف طريؽ كضع آليات ك أجيزة لمرقابة عمييا تمثمت في الييئات الدستكرية ك المجاف 

حيث أحاطيا بالحماية ك اإلستقاللية  
   ك بما أف الدستكر كفؿ أيضا إستقاللية كحياد السمطة القضائية عف باقي 

السمطات، فقد أسندىا كذلؾ ميمة اإلشراؼ ك الرقابة عمى العممية اإلنتخابية عبر مختمؼ 
الجيات القضائية ك ىك ما ستتناكلو بالشرح في ىذا الفصؿ مف خالؿ مبحثيف ، حيث 

سنتناكؿ في المبحث األكؿ رقابة الييئات ك المجاف مف خالؿ رقابة المجمس الدستكرم ك 
الييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات كرقابة المجاف اإلدارية، ك في المبحث الثاني 

. سنتطرؽ إلى الرقابة القضائية عمى العممية االنتخابية 
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رقابة الهيئات الدستورية والمجان اإلدارية : المبحث األول
ات حرة كنزيية،تمثؿ اإلرادة الشعبية،سعى المشرع بمف أجؿ الكصكؿ إلى إنتخا

الجزائرم إلى إعادة الثقة لممكاطنيف، مف خالؿ تعزيز دكر المجمس الدستكرم في العممية 
اإلنتخابية، ك إستحداث ىيئة دستكرية جديدة تمثمت في الييئة العميا المستقمة لمراقبة 

ؼ إلى ذلؾ فشؿ المجاف الكطنية السابقة في جؿ اإلستحقاقات اإلنتخابية ضاإلنتخابات ، 
في تنظيـ إنتخابات حرة ك نزيية، باإلظافة إلى تعزيز دكر المجاف اإلدارية، بإضفاء 

.  الصفة القضائية عمييا مف خالؿ تشكيمتيا
 قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف، خصصنا األكؿ لرقابة الييئات الدستكرية،ممثمة   

 الدستكرم، كالييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات، كالمطمب الثاني سفي المجؿ
. خصصناه ألعماؿ كرقابة المجاف اإلدارية

رقابة الهيئات الدستورية  :المطمب األول 
مف المبادئ المعرفة دستكريا خضكع الدكلة بجميع سمطاتيا ك مكاطنييا لمبدأ سيادة     

كسمطة الدستكر، ك يعتبر ذلؾ مف الدعائـ األساسية التي يقـك عمييا أم نظاـ ديمقراطي، 
ك بما أف اإلنتخابات التشريعية الكسيمة الديمقراطية الفعالة مف أجؿ إختيار ممثمي الشعب 
لتمثيميـ في البرلماف، ك الذم يمثؿ إحدل السمطات الثالث ، فقد عيد الدستكر الجزائرم 

إلى كؿ مف المجمس الدستكرم ك الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ، ميمة 
اإلشراؼ ك الرقابة عمى العميمة اإلنتخابية التشريعية مف أجؿ منح ثقة متبادلة بيف جميع 

. األطراؼ الفاعمة فييا، ك إضفائيا بنكع مف المصداقية ك الشفافية 
:  رقابة المجمس الدستوري  : الفرع األول

يعتبر المجمس الدستكرم، مف بيف األجيزة الميمة في الدكلة فيك ىيئة دستكرية  
. 1عضك (12)يتشكؿ مف  ( قضائيةسياسة ك  )مستقمة ذات طبيعة مزدكجة 

                                                           
 .2016 متضمف التعديؿ الدستكر 01-16  مف القانكف 1 فقرة 183انظر المادة  - 1
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يفصل المجمس  " 64نص أكؿ دستكر لمجزائر عمى إنشائو  مف خالؿ نص المادة 
الدستوري في دستورية القوانين و األوامر التشريعية بطمب من رئيس الجمهورية أو 

 . لكنو لـ يتـ العمؿ بيذا الدستكر 1رئيس المجمس الوطني 
 لـ يشير إليو إطالقا، ك ألكؿ مرة تـ إعتماده حقيقة في دستكر 1976 أما دستكر    

 يؤسس 163، مف خالؿ نص المادة 1996 ك تـ تعزيزه أكثر بمكجب دستكر 1989
مجمس دستكرم يكمؼ بالسير عمى  إحتراـ الدستكر ، كما يسير عمى صحة عمميات 

 2اإلستفتاء ك انتخاب رئيس الجميكرية ك اإلنتخابات التشريعية ك يعمف نتائج ىذه العمميات
 المجمس الدستكرم يقـك بمراقبة مدل صحة عمميات التصكيت بالفصؿ في الطعكف ف  إذ

المرفكعة إليو كما يعمف النتائج النيائية لإلنتخابات، باإلضافة إلى مراقبة تمكيؿ ك حساب 
. الحممة االنتخابية 

 المتعمؽ باإلنتخابات ك كذا النظاـ المحدد 10-16 ىذا ما أكده القانكف العضكم  
. لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم

  ماىك المجاؿ الرقابي ليذا المجمس عمى العممية اإلنتخابية التشريعيو ؟ف إذ 
 تمقى محاضر المجان و إعالن النتائج األولية  -1
بعد إتماـ عممية اإلقتراع ك غمؽ مكاتب التصكيت ، تبدأ فكرا عممية فرز األصكات      

مف طرؼ المجاف المختصة ، حيث تقـك بإرساؿ النتائج فكرا إلى المجمس الدستكرم فيقـك 
 ساعة مف تاريخ إستالمو 72بضبط نتائج المحاضر ك يعمف النتائج األكلية ، خالؿ 

لممحاضر كأقصى تقدير، ك يبمغيا إلى الكزير المكمؼ بالداخمية ك عند اإلقتضاء إلى 
رئيس المجمس الشعبي الكطني، ك بناء عمى ىذه النتائج األكلية يقـك أصحاب الحؽ في 

                                                           
 .1963 /10/12 صادرة في 64 الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 8/12/1963 مف دستكر  64مادة اؿ - 1
 يتعمؽ بإصدار نص 1996 /147 مؤرخ في 436- 96المرسـك الرئاسي رقـ   المنشكر بمكجب1996دستكر  - 2

  8/12/1996 صادرة في 76 ج ر عدد 28/12/1996تعديؿ الدستكر المعدؿ في استفتاء شعبي يـك 
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الطعف بتقديـ الطعكف لممجمس الدستكرم الذم يقـك بالفصؿ فييا، ثـ يصدر النتائج 
. 1النيائية لإلنتخابات ككؿ

الفصل في الطعون و إعالن لمنتائج النهائية  - 2
ح باب الطعكف، حيث أعطى المؤسس ت تفت،بعد اإلعالف عف النتائج األكلية 

 مف خالؿ نص المادة ،الدستكرم ميمة الفصؿ في الطعكف اإلنتخابية لممجمس الدستكرم
  .تخاباتإل،كفقا لألشكاؿ ك الشركط المحددة في قانكف ا2016 مف دستكر 2 فقرة 182

حيث يشترط لرفع الطعف أف يككف مف طرؼ كؿ مترشح أك حزب سياسي بالنسبة        
إلنتخابات أعضاء المجمس الشعبي الكطني، ك كؿ مترشح لمعضكية بالنسبة إلنتخاب 

 ، حيث  يحؽ لكؿ مترشح أف يحتج عمى النتائج ،بتقديـ طعف 2أعضاء مجمس اآلمة 
 ساعة التي تمي إعالف النتائج، عمى أف 24لدل كتابة ضبط المجمس الدستكر خالؿ 

كلو كامؿ الصالحية بتعديؿ النتائج . أياـ كاممة (03)يبت فييا ىذا األخير خالؿ ثالثة 
النيائية أك أف يعمف الفائز الشرعي إذا كاف الطعف مؤسس ك في حالة إلغاء اإلنتخابات 

،أياـ إبتداء مف  (08)كميا، فإنو يجب أف ينظـ إقتراع جديد، في أجؿ ال يتعدل ثمانية 
. 3تاريخ تبميغ قرار اإللغاء مف طرؼ المجمس الدستكرم إلى الكزير المكمؼ بالداخمية

ك يجب أف يكدع الطعف مباشرة لدل كتابة ضبط المجمس الدستكرم في شكؿ  
، ك أم طعف خارج ىذه 4 ساعة المكالية إلعالف النتائج األكلية 48عريضة  خالؿ 

. اآلجاؿ يعتبر مرفكضا
 لكف ىذه المدة قميمة بالنظر لحجـ ك أىمية اإلنتخابات التشريعية،لذلؾ نجد في  

.  أياـ لقبكؿ الطعف أماـ المجمس الدستكرم10فرنسا مثال حددت المدة ب 

                                                           
 مف النظاـ 47 أنظر أيضا المادة .سابؽاؿ القانكف المتعمؽ باالنتخابات 10-16 مف القانكف العضكم 101المادة -  1

 جريدة 2016  أفريؿ06 المكافؽ ؿ 1437م الثانية عاـ جماد 28المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم المؤرخ في 
   50الرسمية عدد 

 .السالؼ الذكر ،2016 مف دستكر 2-3 فقرة 182المادة - 2
  القانكف السابؽ–  مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم 49أنظر أيضا المادة 

.  السابؽالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم 131-130أنظر المادتيف - 3
  .المرجع نفسو–  المتعمؽ باالنتخابات 10-16 مف القانكف العضكم 171المادة  - 4
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المينة - المقب– ك يجب أف تتضمف عريضة الطعف، ك تحت طائمة البطالف شكال اإلسـ
العنكاف ك التكقيع، ك كذا اسـ المجمس الشعبي البمدم أك لمكالئي الذم ينتمي إليو – 

.  الطاعف، بالنسبة إلنتخابات أعضاء مجمس األمة 
ك إذا تعمؽ األمر بحزب سياسي يجب تسمية الحزب ك عنكاف مقره كصفة مكدع  

الطعف ، الذم يجب أف يثبت التفكيض الممنكح إياه مف طرؼ الحزب ، عمى أف يقدـ 
 ثـ بعد ذلؾ يعيف رئيس المجمس الدستكر مقرر أك أكثر 1عريضة الطعف بالمغة العربية 

لدراسة ىذه الطعكف، حيث يمكف لو اإلستماع ألم شخص يمكنو تقديـ تكضيحات أك 
بيانات حكؿ مكضكع الطعف، فقد يككف ىذا الشخص المترشح نفسو ، أك ممثمو القانكني، 
أك أحد أعضاء مكتب التصكيت أك أحد أعضاء المجاف البمدية أك الكالئية ، أك المجنة 

. اإلنتخابية لممقيميف بالخارج 
كما يمكف لممقرر طمب أم كثيقة ترتبط بعمميات االنتخاب أك صناديؽ االقتراع  

. 2كاممة 
ىذا ك يقـك المقرر بإبالغ ىذا الطعف إلى النائب الذم اعترض عمى انتخابو ليقدـ  

.   أياـ مف تاريخ التبميغ 04مالحظاتو الكتابية خالؿ 
 أياـ يجتمع المجمس الدستكرم في جمسة 03ك بعد انقضاء ىذه المدة بثالثة  

مغمقة، حيث يستدعى رئيس المجمس الدستكرم أعضاء المجمس الدستكرم لالجتماع 
لمفصؿ النيائي في الطعكف المرفكعة أمامو، سكاء مف حيث مدل تأسيسيا قانكنا، ك ذلؾ 
باإلستناد إلى مشركع القرار المقدـ مف المقرريف، ك بعد التحقيؽ ك الدراسة يفصؿ المجمس 

الدستكرم بمكجب قرار معمؿ، ك ذلؾ إما بإلغاء اإلنتخاب أك تعديؿ محضر النتائج 
.  المحرر أك اإلعالف النيائي لمفائز

                                                           
 -المرجع السابؽ - مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم 50انظر المادة  - 1
مجمة الفكر - مناىج عمؿ الدستكرم خالؿ مراقبة صحة عمميات التصكيت النتخاب أعضاء البرلماف– نذير زريبي - 2

  .81 ص 2006 سنة 12عدد – البرلماني 
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ك يبمغ قرار المجمس الدستكرم إلى رئيس المجمس الشعبي الكطني أك رئيس  
المجمس األمة،ك إلى كزير الداخمية ك كؿ األطراؼ المعنية، كما ينشر في الجريدة 

. 1الرسمية لمجميكرية 
أما بالنسبة لمقرار الصادر مف طرؼ المجمس الدستكرم ، بشأف الطعكف المرفكعة  

أمامو، فإنيا غير قابمة آلم كجو مف أكجو الطعف لتمتعو بصفة القرار النيائي لككنو حائزا 
 مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ 71لقكة الشئ المقضي فيو، ك ىك ما تؤكده المادة 

إن أراء وقرارات المجمس الدستوري نهائية و ممزمة لجميع ..المجمس الدستكرم بنصيا
 2.. السمطات العمومية والسمطات اإلدارية و القضائية 

 ك عند إعالف النتائج النيائية مف طرؼ المجمس الدستكرم يجب عميو أف يتقيد  
في تكزيع المقاعد بالنسبة إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني عمى القكائـ طبقا 

. ألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ باإلنتخابات 
مع مراعاة أحكاـ القانكف العضكم الذم يحدد كيفيات تكسيع خطكط تمثيؿ المرأة  

. في المجالس المنتخبة 
  118، طبقا لممادة األمةس الشئ بالنسبة لتكزيع مقاعد أعضاء مجمس ؼك ت 
 10-16مف الدستكر ك بطبعو الحاؿ دكف خركجو عف أحكاـ القانكف العضكم  (2الفقرة )

. 3المتعمؽ باإلنتخابات 
 رقابة تمويل و حساب الحممة االنتخابية - 3
نص المشرع الجزائرم عمى تمكيؿ الحمالت اإلنتخابية ميما كاف نكعيا ال يمكف  

:  أف تخرج مكاردىا عف 
مساعدة محتممة مف الدكلة، ، باإلضافة إلى مداخيؿ المترشحك مساىمة األحزاب السياسية  -

 .تقدـ عمى أساس اإلنصاؼ 
                                                           

سابؽ  القانكف اؿ المتعمؽ باإلنتخابات 10-16 مف القانكف العضكم 3-2 فقرة 171المادة  - 1
  سابؽ قانكف-  مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم52أنظر ايضا المادة 

 .النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم نفس  مف 71المادة  - 2
 . مف النظاـ 48انظر المادة  - 3
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ك يحضر عمى كؿ مترشح أف يتمقى بصفة مباشرة ىبات نقدية أك عينية أك أم  
مساىمة أخرل ميما كاف شكميا مف أم دكلة أجنبية أك أم شخص طبيعي أك معنكم مف 

 كما ال يجكز أف تتجاكز نفقات الحممة اإلنتخابية لكؿ قائمة في ،جنسية أجنبية
 دج لكؿ 1500.000ات حد أقصاه مميكف ك خمسمائة ألؼ دينار جزائرم مالتشريع
 مف أجؿ ىذا أكجب المشرع عمى كؿ مترشح أك قائمة مرشحيف إعداد ك حساب 1مترشح 

لمحممة اإلنتخابية يتضمف مجمكع مصادر اإلرادات المتحصؿ عمييا، ك كذا النفقات 
بكتية ، يقـك بإعداده محاسب خبير أك محافظ حسابات ك يقدـ ثالحقيقية، مدعمة بكثائؽ 

المجمس الدستكرم لمراقبتيا ك ىذا خالؿ الشيريف التالييف لنشر النتائج النيائية إلنتخاب 
أعضاء المجمس الشعبي الكطني ثـ ترسؿ ىذه الحسابات الخاصة بالمترشحيف المنتخبيف 

 2. أم الفائزيف في اإلنتخابات إلي المجمس الشعبي الكطني ك إلى مكتب ىذا المجمس
ك ىذا خالفا لحساب الحممة اإلنتخابية بالنسبة لمفائز في الرئاسيات، حيث يجب  

أف تنشر في الجريدة الرسمية لمجميكرية ، لكف ىذه النقطة بالذات، تؤدم إلي الشؾ في 
نزاىة الرقابة عمى الحممة اإلنتخابية في التشريعات،عكس الرئاسيات، بسبب عدـ تعرؼ 
الرأم العاـ عمى الحسابات المالية لممنتخبيف،عكس الفائر في الرئاسيات، ك ما يزيد ىذا 

الشؾ أكثر، عدـ نص المشرع اإلنتخابي كال المجمس الدستكرم في النظاـ الداخمي المحدد 
. لقكاعد عممو عمى ذلؾ ، ك ىنا تبقى نقطة إستفياـ 

 عمى األقؿ مف  بالمائة20ك أخير يمكف لقكائـ المترشحيف التي أحرزت عشريف  
 في المائة 25األصكات المعبر عنيا، أف تحصؿ عمى تعكيض بنسبة خمسة ك عشركف 

مف النفقات المصركفة حقيقة، كضمف الحد األقصى المرخص بو عمى أف يتـ تعكيض 
ىذه النفقات إال بعد إعالف المجمس الدستكرم لمنتائج النيائية، ك في حالة رفض الحساب 
المقدـ لمحممة مف طرؼ المجمس الدستكرم ، فإنو ال يمكف القياـ بالتعكيض ك ىذا طبقا 

 10-16 فقرة كاحد ك إثناف مف القانكف العضكم 196 ك المادة 195لنص المادة 
. المتعمؽ باالنتخابات

                                                           
 .، قانكف سابؽ المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 191/194أنظر المادتيف  - 1
 مف النظاـ الداخمي المحدد 61، 60، 58ك انظر ايضا المادتيف – 10-16 مف نفس القانكف العضكم 96المادة  - 2

 .السالؼ الذكر– لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم 
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نتخابات  إلرقابة الهيئة العميا المستقمة لمراقبة ا: ثانيالفرع ال
ستقاللية إل ىيئة دستكرية تتمتع با،نتخاباتإل تعتبر الييئة العميا المستقمة لمراقبة ا

ستحدثت خالؿ التعديؿ الدستكرم إ كجياز رقابي جديد، ،ستقاللية في التسييرإلالمالية كا
صالح المنظكمة الرقابية ؿ،2016األخير لسنة  ستحقاقات إل في إطار عصرنة كا 

، مف أجؿ حث المجتمع المدني عمى 1 منو194 مف خالؿ نص المادة ،نتخابيةإلا
نتخابات، خاصة في ظؿ التراجع الرىيب لنسب المشاركة في إلممارسة حقيـ في ا

.  نتخابات، كعزكؼ المكاطف عنيا، بسبب عدـ ثقتو في اإلدارة كالسمطةاإل
المجنة الكطنية لإلشراؼ عمى : ستحدثت ىذه الييئة لتحؿ محؿ المجنتيفإ ؼ
نتخابات إل عمى أف تمارس مياميا بدء با،نتخاباتإلنتخابات، كالمجنة الكطنية لمراقبة اإلا

. 2017التشريعية كالمحمية األخيرة التي جرت في مام 
عتبار أنيا حمت كذلؾ ك ألغيت مف طرؼ إ لكف كانت أكؿ ك آخر تجربة ليا، ب

ستقالتو، في إطار األحداث المتسارعة لألزمة السياسية ك الدستكرية  إرئيس الجميكرية قبؿ
لغاء ا . ستجابة لمطالب الحراؾ الشعبيإنتخابات الرئاسية إلالتي تعيشيا البالد ، كا 

 كنحف في ىذا المقاـ ال نخكض في دستكرية أك عدـ دستكرية حميا مف طرؼ 
ف . نتخابيةإلما ييمنا في مكضكعنا ىك دكرىا في المجاؿ الرقابي لمعممية ا الرئيس، كا 

 عضك، يعينيـ رئيس الجميكرية بالتساكم مف بيف قضاة 410لمعمـ تتشكؿ ىذه الييئة مف 
ختيارىا مف إيقترحيـ المجمس األعمى لمقضاء، كالنصؼ اآلخر مف كفاءات مستقمة يتـ 

. 2ضمف المجتمع المدني
ستشارة األحزاب إ عمى أف يترأسيا شخصية كطنية يعينيا رئيس الجميكرية، بعد 

 .، رئيسا لياالسياسية، حيث عيف السيد عبد الكىاب درباؿ

                                                           
   ، مرجع سابؽ2016 مف دستكر 194نظر المادة أ - 1
ىيئة العميا المستقمة لمراقبة ؿ يتعمؽ با،2016 أكت 25 المؤرخ في 11-16 مف القانكف العضكم 04المادة -  2 
  .2016 أكت 28 صادرة في 50نتخابات ، جريدة رسمية عدد إلا
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 ككقع رئيس الجميكرية في ىذا اإلطار مرسكميف متضمنيف تعيف أعضاء الييئة 
، كالثاني 1 قاضي205نتخابات، المرسـك األكؿ يتضمف تعييف إلالعميا المستقمة لمراقبة ا
. 2لمجتمع المدنيا ضمف  مف كفاءة مستقمة205مرسـك يتضمف تعييف 

 ك مزجيما في ،أف المشرع ألغى المجنتيف السابقتيف لمرقابة عمى االنتخاباتا إذف بـ
أف ىذه الييئة ىي التي أشرفت عمى مراقبة  عتبارإىذه الييئة الدستكرية الجديدة، ك ب

نتخابات التشريعية األخيرة، ماىك الدكر الرقابي الذم لعبتو؟ كماىي الضمانات التي إلا
منحيا المشرع مف أجؿ إضفاء المصداقية لعمميا؟ 

: نتخابيإلالدور الرقابي لمهيئة العميا في المجال ا-1
 كمختمؼ القكانيف العضكية كالمراسيـ ،نتخابيإل مف خالؿ تفحصنا لمقانكف ا
قتراع إلقتراع، كأثناء اإل ليا عدة أدكار منيا ما ىك قبؿ ا،التنفيذية المتعمقة بيذه الييئة

. قتراعإلكأخيرا بعد عممية ا
 قتراعإلقبل ا :
 نتخابية إليجب أف تكضع جميع القكائـ ا: نتخابيةإلبالنسبة إلعداد القوائم ا

ستغالؿ البيانات المتعمقة بجميع ىذه إكاآلليات التقنية تحت تصرفيا، لتمكينيا مف 
 . 3القكائـ

 تسير الييئة العميا عمى ميمة اإلشراؼ كرقابة عمميات مراجعة ، ففي ىذا اإلطار
نتخابية، كبالتالي التأكد مف مطابقة اإلجراءات إللمقكائـ ا (نتخابيةإلالمجنة ا)اإلدارة 

حتراـ إنتخابات، كإلنتخابية لمقانكف العضكم المتعمؽ باإلالمتعمقة بمراجعة اإلدارة لمقكائـ ا
 تحت تصرؼ ممثمي األحزاب السياسية ،الترتيبات القانكنية الخاصة بكضع ىذه القكائـ

                                                           
 يتضمف تعييف القضاة أعضاء الييئة العميا 2017 جانفي 04 المؤرخ في 05-17 أنظر المرسـك الرئاسي رقـ - 1

  .10 ص 2017 جانفي 04 الصادرة في 01المستقمة لمراقبة االنتخابات، ج ر عدد 
 جانفي يتضمف تعييف الكفاءات المستقمة المختارة ضمف المجتمع 04 المؤرخ في 06-17 أنظر المرسـك الرئاسي - 2

  13، ص 2017 جانفي 04 صادرة في 01المدني أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات، ج ر عدد 
 المحدد لكيفيات كضع القائمة 2017 يناير 17 المؤرخ في 16-17 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05 أنظر المادة - 3 

طالع الناخب عمييا   .االنتخابية تحت تصرؼ المترشحيف كالييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات كا 
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نتخابات كالمترشحيف األحرار، المؤىميف قانكنا، ككذا تراقب مدل مطابقة إلالمشاركة في ا
.   1نتخاباتإلىذه القكائـ المكضكعة تحت تصرفيا ألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ با

  مراقبة الحممة االنتخابيةلأما بالنسبة :
: في ىذا اإلطار تعمؿ عمى

ستعماؿ أمالؾ ككسائؿ إنتخابية، كالتأكد مف عدـ إلحياد األعكاف المكمفيف بالعمميات ا- 
 لفائدة أم حزب سياسي أك مترشح أك قائمة مترشحيف، كما تعمؿ عمى تكزيع ،الدكلة

نتخابية، ككذا المكاقع إلحتضاف تجمعات الحممة اإلاليياكؿ المعينة مف قبؿ اإلدارة 
 باإلضافة إلى مراقبتيا لمتكزيع المنصؼ كالعادؿ ،المخصصة إلشيار قكائـ المترشحيف

 أك قكائـ ، في كسائؿ اإلعالـ الكطنية السمعية البصرية بيف المترشحيف،لمحيز الزمني
خطار السمطات عف كؿ مخالفة قد تحدث في ىذا المجاؿ،المترشحيف  . كا 

 مف بدايتيا إلى نيايتيا حيث ترسؿ مالحظاتيا إلى ،كما تتابع كتراقب كؿ مجريات الحممة
كؿ حزب سياسي أك مترشح قد تصدر عنو تجاكزات كمخالفات، كتقرر كؿ إجراء تراه 

 مف أجؿ تجاكز ىذه المخالفات كالتجاكزات، كتخطر السمطة القضائية ،مناسبا كمفيدا
 .2قتضاءإلالمختصة عند ا

 فإنيا تعايف كتراقب مدل مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ، باإلضافة إلى كؿ ىذا
األحزاب السياسية   كتمكيف،نتخاباتإل ألحكاـ القانكف العضكم ؿ،ممفات الترشح

 . نتخابيةإلستالـ نسخ المحاضر عمى مستكل المجاف اإ مف ،كالمترشحيف األحرار
 أما أثناء االقتراع :

 بمأف األحزاب السياسية آلية مف آليات المجتمع المدني في الجزائر، فقد كفر ليا 
نتخابات مف طرؼ إل إمكانية مراقبة ا10-16نتخابي السيما القانكف العضكم إلالقانكف ا
 .قتراعإل في مكاتب اىاممثمي

                                                           
  .السابؽالقانكف  ، 11-16 مف القانكف العضكم 12 أنظر المادة -1

  .11-16القانكف العضكم نفس  مف 12 أنظر المادة - 2
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نتخابات، إل منح المشرع الجزائرم لمييئة العميا المستقمة لمراقبة ا، فتعزيزا ليذا الحؽ
 لمسماح لممثمي المترشحيف المؤىميف قانكنا ،تخاذ كؿ التدابيرإصالحية التأكد مف 

 عمى مستكل مراكز كمكاتب التصكيت، بما ،لممارسة حقيـ في حضكر عمميات التصكيت
 .قتراعإلفييا المكاتب المتنقمة في جميع مراحؿ ا

 كالتأكد مف تعميؽ قائمة األعضاء األساسييف كاإلضافييف ، كما ليا صالحية مراقبة
حتراـ إلمكتب التصكيت المعني يـك االقتراع، كذلؾ نجدىا تتمتع بصالحية التأكد مف 

ترتيب أكراؽ التصكيت المعتمد عمى مستكل مكاتب التصكيت ػ 
 التي جرت في ،نتخابات التشريعية األخيرةإل ففي ىذا اإلطار كبمناسبة تحضيرىا ؿ     
 قامت بإجراء عممية القرعة المتعمقة بالترقيـ الكطني لألحزاب السياسية 04/05/2017

 رتبت أكراؽ ،نتخابات، ككفقا لمترقيـ المسفر عنو في ىذه القرعةإلالتي ستشارؾ في ا
: 1قتراع، حيث كاف الترقيـ كاآلتيإلالتصكيت عمى مستكل مكاتب ا

القائمة الحرة ػ -3. التجمع الكطني الديمقراطي-2. حزب الجبية الكطنية اإلشتراكية-1
. حزب حركة اإلصالح الكطني-6.  حزب الحرية ك العدالة-5. حزب العماؿ-4. الرفاه

حزب -9. حزب تجمع أمؿ-8. حزب جبية التحرير الكطني-8. حزب جبية المستقبؿ-7
. حالؼ حركة مجتمع السمـت-11. حزب جبية القكل اإلشتراكية-10. الجزائر الجديدة

 . الحركة الشعبية الجزائرم-14. حزب الفجر-13. القائمة الحرة ػ مكجة الخير-12
 التجمع مف أجؿ حزب-16. تحالؼ اإلتحاد مف أجؿ النيضة ك العدالة ك البناء-15

 .الثقافة ك الديمقراطية
نتخابية، منح المشرع لمييئة العميا لمراقبة إلحسف سير العممية امف أجؿ  كذلؾ ك

 مف أكراؽ التصكيت ، كالتأكد مف مدل تكفر العدد الكافيمراقبة صالحية اؿ،نتخاباتإلا
 . السيما الصناديؽ الشفافة كالعكازؿ،نتخابية الضركريةإلكالعتاد كالكثائؽ ا

                                                           
 25/03/2017 يكمية المساء ، العدد الصادر يـك السبت -1
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تطابؽ عممية التصكيت لألحكاـ التشريعية الجارم مدل  كما تراقب كتسير عمى 
 .1ختتاـ التصكيتإفتتاح كإلحتراـ المكاقيت القانكنية إالعمؿ بيا، كمدل 

 قتراعإلأما بعد اختتام عممية ا :
 التي يجب أف تتسـ بالشفافية التامة كالعمنية , كنظرا لحساسية كأىمية عممية الفرز
. نتخاباتإلكالتي عمى إثرىا يحدد الفائز في ا

 صالحية كاسعة ،نتخاباتإل ففي ىذا اإلطار تممؾ الييئة العميا المستقمة لمراقبة ا
في مراقبة ضماف السير القانكني لعممية الفرز، كما تضمف لممترشحيف ممارسة حقيـ في 

.  2الحصكؿ عمى نسخ مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ لمختمؼ محاضر الفرز
 فإنو يمكنيا التدخؿ تمقائيا أك بناء عمى إخطار  كذلؾ، كفي إطار ممارستيا لمياميا

 .3نتخاب كتابياإلمف أحد مف أحد األطراؼ المعنية بعممية ا
تخاذ القرارات ، حيث يمكنيا عند الحاجة أف تطمب مف النائب إ كما تتمتع بسمطة 

العاـ تسخير القكة العمكمية، ك إذا رأت أف كاقعة مف الكقائع التي عاينتيا أك أخطرت 
بشأنيا تحتمؿ كصفا جزائيا، فإنو يمكنيا أف تبمغ فكرا النائب العاـ المختص إقميميا مف 

. 4أجؿ تحريؾ الدعكل العمكمية
 عمى غرار ، المشرع الجزائرم أعطى لقرارات ىذه الييئة القكة اإللزامية، كأخيرا

نتخابات في إلقرارات المجمس الدستكرم، حيث تفصؿ الييئة العميا المستقمة لمراقبة ا
ختصاصيا بقرارات غير قابمة ألم شكؿ مف أشكاؿ الطعف إالمسائؿ التي تدخؿ في مجاؿ 

 المتعمؽ بالييئة العميا 11-16 مف القانكف العضكم 01 فقرة 21كىذا حسب نص المادة 
. المستقمة المذككر سابقا

                                                           
  .سابؽقانكف  المتعمؽ بالييئة العميا لمراقبة االنتخابات، 11-16 مف القانكف العضكم 13 أنظر المادة - 1
   السابؽالقانكف ، 11-16 مف القانكف العضكم 14 أنظر المادة - 2
  . 11-16 مف نفس القانكف العضكم 16ك 15 أنظر المادة - 3
  .القانكف مف 23 ك المادة 2 فقرة 21 أنظر المادة - 4
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 لكف بيذا اإلجراء ، يككف المشرع قد خرج عف مبدأ المشركعية، ألف الطعف في 
ىذه القرارات ك إلغاؤىا ضركرم، فبقاؤىا حيز التنفيذ ال يمس فقط بمصداقيتيا ك إنما 

. نتخابيةإلنتخابي في مصداقية ك نزاىة العممية اإليمس النظاـ ا
: ستقاللية ومصداقية الهيئةإمدى وجود ضمانات لتعزيز -2
أف ىذه الييئة حديثة النشأة، كمف أجؿ تحقيؽ رغبة الناخبيف كاألحزاب ا بـ

نتخابات حرة كنزيية كفي شفافية تامة، فقد ألـز المشرع إالسياسية، ككؿ مترشح في 
. ستقاللية أعضاءىا كحيادىـ في ممارستيـ لمياميـ الرقابيةإ

 يشترط 11-16 مف القانكف العضكم 11 ك 07خالؿ نص المادتيف مف  فمثال 
. المشرع في عضك الييئة العميا بعنكاف الكفاءات المستقمة مف ضمف المجتمع المدني

 .أف يككف منتخبا- 
 .أال يككف منتميا ألم حزب سياسي- 
 .أال يككف شاغال لكظيفة عميا في الدكلة- 
 المشاركة في كؿ النشاطات التي تتضمنيا األحزاب ،كما يحضر عمى عضك الييئة- 

ستثناء الحاالت التي يزاكؿ فييا العضك ميامو الرقابية إالسياسية أك حتى حضكرىا، ب
. المنصكص عمييا في القانكف العضكم

لتزامات إل كمف أجؿ حيادىـ في عمميـ أدرج النظاـ الداخمي لمييئة العميا جممة مف ا
: التي يجب أف يتحمى بيا عضك الييئة كتتمثؿ أساسا في

. التحمي بالتحفظ كالحياد- 
.  كفقا لمبادئ العدالة كاإلنصاؼ،التحمي بالسمكؾ النزيو- 
. عدـ القياـ بأم تصرؼ أك سمكؾ مف شأنو أف يمس باستقاللية حياد الييئة- 
. 1سرية المداكالت كالمعمكمات التي يطمعكف عمييا- 

                                                           
 صادرة بتاريخ 13 ج ر عدد ، مف النظاـ الداخمي لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات7ك  6أنظر المادتيف -  1
  2017 فيفرم 26
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 ىذا بالنسبة لألعضاء األساسييف لمييئة ك نفس الشيء ينطبؽ عمى األعضاء 
. 1المدعميف ليا

لتزامات سكاء إ يتبيف مف خالؿ ما سبؽ ذكره أف ما تبناه المشرع مف شركط ك
 ضباط حتى ليا أك المدعميف ليا مف قنصمييف دبمكماسييف أك،ألعضاء الييئة األساسييف

عمكمييف، ككذا المستخدميف المكضكعيف تحت تصرفيا، كؿ ىذا مف أجؿ تحقيؽ نزاىة 
عطاء أكثر مصداقية لعمؿ ىذه الييئة الجديدة،نتخابيةإلكشفافية العممية ا .  كا 

ستعانة إ ،كالمشرع الجزائرم كمف أجؿ إعطاء أكثر مصداقية لعمؿ الييئة أكثر كأكثر     
 حيث سار عمى ،باألحكاـ الجزائية في حالة عرقمة عمؿ أعضاء ىذه الييئة أك إىانتيـ

تبعتو التشريعيات المقارنة في حماية األعضاء المكمفيف بمراقبة االنتخابات، إالنيج الذم 
 مف القانكف 50بيدؼ ممارسة مياميـ بكؿ طمأنينة، حيث كبالرجكع إلى نص المادة 

، نجد أنيا تعاقب كؿ مف يقـك بعرقمة عمؿ أعضاء الييئة العميا ، 112-16العضكم 
 02 ستة أشير إلى 06 بالحبس مف ،خالؿ ممارسة المياـ المككمة إلييـ أك بمناسبتيا

دج ، كفي حالة العكد تضاعؼ 100000 دج إلى 20000عاميف ك بالغرامة مف 
. العقكبة

 ، فإنيا تعاقب بالحبس مف 11-16 مف نفس القانكف العضكم 51 أما المادة 
 دج  أك إحدل 500000 دج إلى 1000سنتيف ك بغرامة مف  (02)شيريف إلى  (02)

ىاتيف العقكبتيف كؿ مف أىاف قاضيا أك ضابط عمكمي أك أحد رجاؿ القكة العمكمية 
أثناء تأدية كظائفيـ أك بمناسبة تأديتيا ، كذلؾ بقصد ....بالقكؿ أك اإلشارة أك التيديد

..." المساس بشرفيـ
ستقالليتيا ك حيادىا إيفيـ مف كؿ ىذا أف المشرع منح ضمانات ألعضاء الييئة مف أجؿ 

 كؿ ،في عمميا، كذلؾ بحمايتيـ مف أم شكؿ مف أشكاؿ التيديد أك اإلىانة أك عرقمتيـ
. ىذا مف أجؿ إضفاء المصداقية ك النزاىة ليا

                                                           
،المحدد لشركط ك كيفيات إختيار  17/01/2017 المؤرخ في 18-17 مف المرسـك التنفيذم 06 أنظر المادة - 1

 يناير 18 مؤرخة في 03الضباط المدعميف لمداكمة أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات ،ج ر عدد 
2017. 

   السابؽالقانكف، 11-16 مف القانكف العضكم 50 أنظر المادة - 2
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نتخابات التشريعية إل فإف دكر ىذه الييئة العميا في المجاؿ الرقابي ؿ،كخالصة لكؿ ىذ
. يبقى محدكد جدا بالمقارنة بالدكر الذم يمعبو المجمس الدستكرم في ىذا المجاؿ

عالف النتائج، فإف كال مف الدستكر ك إلفيما يخص السير عمى صحة ا      نتخابات كا 
نتخابات أسندا ىذه الميمة لممجمس الدستكرم، كلـ يذكرا ما يشير إلى إلالقانكف العضكم ؿ

.  الييئة العميا إطالقا، كىذا أكؿ ضعؼ ك محدكدية ليا
ك حتى دكرىا بعد إعالف النتائج سكاء األكلية أك النيائية ، فإف ىذا اإلجراء ىك 

ختصاص أصيؿ لممجمس الدستكرم ، كما رأيناه مف قبؿ بؿ أكثر مف ذلؾ ، ال تختص إ
نتخابية كال حتى ليا حؽ إخطار المجمس الدستكرم بالتجاكزات ك الخركقات إلبالطعكف ا

. نتخابيةإلالتي قد تشكب العممية ا
: اإلداريةرقابة المجان : المطمب الثاني

 زيادة ضمانات شفافية ك حياد العممية إطارترسيخا لبناء المسار الديمقراطي، ك في 
نتخابات، تتمثؿ في المجاف إلآلية أخرل لمراقبة ا نتخابيإلنتخابية، أظاؼ القانكف اإلا
ألىمية ىذه المجاف، أفرد ليا بابا خاصا بيا سماه  نتخابية، ك المشرع الجزائرم ك نظرإلا

 خالؼ ب10-16 ىك الباب الرابع مف القانكف العضكم ،نتخابيةإلاألحكاـ الخاصة لمجاف ا
 .07-97 خصكصا األمر ،نتخابية السابقةإلالقكانيف ا

 إذف سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى ىذه المجاف ك الدكر الذم تمعبو في تسيير ك 
. نتخابية التشريعيةإلمراقبة العممية ا

: نتخابية البمديةإلالمجنة ا: الفرع األول
 متكاجد في كافة بمديات الكطف ، رقابيإدارم  تعرؼ ىذه المجنة عمى أنيا جياز 

 تجتمع بمقر البمدية ك يتميز دكرىا بككنو تقني بحث تقني، 1يغمب عمييا الطابع اإلدارم
، ك نائب رئيس، إقميمياتتشكؿ مف قاضي رئيسا، يعينو رئيس المجمس القضائي المختص 

ثنيف يعينيـ الكالي مف بيف ناخبي البمدية، ما عدل المترشحيف المنتميف إلى إك مساعديف 

                                                           
، الطبقة األكلى، دار األلمعية لمنشر ك التكزيع، النظام االنتخابي في التجربة الدستورية عبد الكىاب المكمف، - 1

. 98، ص 2011الجزائر، سنة 
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 ، األعضاءىؤالءيعمؽ قرار  ك، أحزابيـ ك أقاربيـ ك أصيارىـ إلى غاية الدرجة الرابحة
  .1فكران بمقر الكالية ك البمدية المعنية

تقـك بتجميع النتائج ، 10-16 مف القانكف العضكم 153ك بإستقراء نص المادة       
 ك تسجيميا عمى محضر رسمي مكحد ،نتخابيةإلالمتحصؿ عمييا عمى مستكل المراكز ا

. نتخابية الكالئيةإل إلى المجنة اإرسالو قصد خ،سفلمبمدية في ثالث 
 بمقر رسمي اإلقتضاء،نتخابية البمدية المجتمعة بمقر البمدية ك عند إلتقـك المجنة ا  "

، بإعطاء النتائج المحصؿ عمييا في كؿ مكاتب التصكيت عمى مستكل البمدية، ك  معمـك
نسخ، بحضكر الممثميف المؤىميف قانكنا  (3)تسجيميا في محضر رسمي في ثالث 

". لممترشحيف أك قكائـ المترشحيف
 كجكب اإلعالف األكلي عف نتائج ،شتراط المشرع الجزائرمإك لعؿ اليدؼ مف         
ىذه المجنة تمييدا لإلعالف النيائي عنيا مف قبؿ المجمس طرؼ  مف ،نتخاباتإلا

 ىك رغبة منو في منح الناخب الحؽ في معرفة النتيجة التي تحصؿ عمييا كؿ ،الدستكرم
.  في البمدية التي يتبعيا ، في المكتب الذم صكت فيو،نتخابيةإ أك قائمتو ،مترشح

 يكقع مف ، ىك كثيقة تتضمف جميع األصكات، البمدم لألصكاتاإلحصاءك محضر     
نتخابية البمدية، ك ىذا نكع مف الرقابة مف أجؿ تثبيت إلطرؼ جميع أعضاء المجنة ا

 قبؿ كصكليا إلى المجنة ، حفاظا عمييا مف التغيير أك التزكير،المسجمة النتائج األكلى
. الكالئية

: إلىنسخ منيا   ك ىذه المحاضر ترسؿ 
 .نتخابية الكالئيةإلنسخة إلى رئيس المجنة ا -
 بمقر البمدية التي جرت بيا عممية ،نتخابية البمديةإلنسخة يعمقيا رئيس المجنة ا -

 . البمدم لألصكات ك تحفظ بعد ذلؾ في أرشيؼ البمديةاإلحصاء
 .نسخة تسمـ فكران إلى الكالي -

                                                           
.  السابؽالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم 152 أنظر المادة - 1
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 إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ ،تسميـ نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿبكما تقـك 
 ىذه النسخ عمى جميع عمى أف تدمغمترشح أك قائمة مترشحيف، مقابؿ كصؿ إستالـ، 

 كنسخة إلى ممثؿ ،  بختـ يحمؿ عبارة نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ،صفحاتيا
 .1نتخاباتإلالييئة العميا المستقمة لمراقبة ا

 ىذه المجنة تمثؿ حمقة كصؿ بيف مكاتب التصكيت ك نالحظ أف ، مف خالؿ ىذا   
. المجنة الكالئية، ك بالتالي ىي بمثابة آلية لضماف سالمة النتائج األكلى مف التزكير

: نتخابية الوالئيةإلالمجنة ا: الفرع الثاني
نتخابية إل بعد المجنة ا، تعتبر ىذه المجنة ثاني ىيئة رقابية عمى مستكل الكالية

قضاة، مف بينيـ رئيس برتبة مستشار ك أعضاء  (3)البمدية، تتشكؿ مف ثالث 
. إضافييف، كميـ يعيينيـ كزير العدؿ حافظ األختاـ

 ك في حالة تقسيـ الكالية إلى دائرتيف إنتخابيتيف أك أكثر ننشأ في دائرة انتخابية 
 بعد ما كانت 2لجنة انتخابية ك الئية، ك تجتمع ىذه المجنة بمقر المجمس القضائي

 3.سابقا تجتمع بمقر الكالية
 المفترض فيو ، أنو يغمب عمييا الطابع القضائي، نالحظ مف خالؿ تشكيمتيا

نتخابات، إلياد، ك بالتالي ضماف أكثر مصداقية ك شفافية ؿح ك النزاىة ك اؿاإلستقاللية
جتماعاتيـ تتـ بمقر المجمس إأف  آداء عمميـ،إضافة بإعتبار أف القضاة مستقمكف في

 لكف مع ىذا المشرع إعتبر أعماليا قرارات إدارية، يمكف الطعف فييا أماـ ،القضائي
 4. المختصةاإلداريةالمحكمة 
تتمثؿ أساسا في أنيا تقـك بتجميع ك مراجعة ك معاينة النتائج ،  الرقابيةىا ك مياـ
نتخابات إل ك في ا.نتخابية البمديةإلأرسمتيا ليا المجنة ا  التي سجمتيا ك،النيائية

ساعة المكالية  (72)ثنيف ك سبعيف إلالتشريعية يجب أف تنتيي مف أشغاليا خالؿ ا

                                                           
.  السابؽالقانكف، 10-16، مف القانكف العضكم رقـ، 2،3،4 فقرة 153 أنظر المادة - 1
 .10-16القانكف العضكم نفس  مف 155 ك 154 أنظر المادتيف - 2
 .السالؼ الذكر المتضمف قانكف االنتخابات، 07-97 مف األمر 88أنظر المادة -  3
 .القانكف السابؽ، 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 157 المادة - 4
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 ضبط المجمس أمانةلدل ،قتراع عمى األكثر، عمى أف تكدع محاضرىا فكران إلختتاـ اإل
. الدستكرم

 كما تحرص عمى تسميـ نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ مف المحضر المقدـ 
ستالـ ك إمقابؿ كصؿ ،  إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح ،لممجمس الدستكرم

تدمغ ىذه النسخة عمى جميع صفحاتيا بختـ ندم يحمؿ عبارة نسخة مصادؽ عمى 
. مطابقيا لألصؿ

كؿ مف انتخابات ك أخرل إلؿ الييئة العميا المستقمة لمراقبة اثق كذلؾ إلى مـخ ك تس
 1.الكزير المكمؼ بالداخمية ككزير العدؿ حافظ األختاـ

 أف يكدع لدل المصالح ،نتخابية أك حزب سياسيإ يجب عمى كؿ قائمة لإلشارة 
 قتراع الممثميف المؤىميف قانكناإل يـك كاممة قبؿ تاريخ ا20المختصة في الكالية، خالؿ 

ستالـ نسخة مف محاضر المجنة الكالئية أك البمدية، كما يمكف ليـ تقديـ قائمة إل
 ىذا في حالة غياب الممثؿ المؤىؿ ،قتراع إل أياـ قبؿ يـك ا10جؿ أ لكف في ،إضافية

 2.المصرح بو
اد المجمس ضنتخاب أعإل إلى ىذه المياـ، تفصؿ في صحة الترشيحات باإلضافة 

. الشعبي الكطني ك مجمس األمة، ك تراقب التكقيعات ك تتأكد مف صحتيا
جؿ أ ك الذم يجب أف يبمغ لممعني في ، ك يمكف ليا أف ترفض الترشح بقرار معمؿ

 عمى أف يككف قرار الرفض ىذا قابالن ، الترشحإيداعبتداء مف تاريخ إيكميف كامميف 
 3. المختصةاإلدارية المحكمة أماـلمطعف 

نتخابية البمدية في إل نسنتج أف المجنة الكالئية تعتبر ثاني ك أعمى درجة مف المجنة ا
. نتخابيإلممارسة الرقابة كؿ ىذا مف أجؿ ضماف شفافية أكبر لممسار ا

. نتخابية لمدائرة الدبموماسية أو القنصميةإلالمجنة ا: الفرع الثالث
تنشأ لجاف "تخابات إل المتعمؽ با10-16 مف القانكف العضكم 162 تنص المادة 

انتخابية دبمكماسية أك قنصمية يحدد عددىا ك تشكيمتيا عف طريؽ التنظيـ، إلحصاء 

                                                           
.  السابؽالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم 159ة د أنظر الما- 1
. 10-16القانكف العضكم رقـ نفس  مف 161 ك 153أنظر المادتيف -  2
 .القانكف نفسو 116 ك 94 أنظر المادة - 3
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نتخابية إلالنتائج المحصؿ عمييا في مجمكعة مكاتب التصكيت في الدكائر ا
 1."الدبمكماسية أك القنصمية

 ك ىامؿاعأنتخابية البمدية داخؿ الكطف، أم تعمؿ نفس إلاالمجنة  ىذه المجنة تقابؿ 
نتخابية إل إلى المجنة اإرساليا األصكات ك إحصاءتجميع ك ب لذلؾ تقـك ىا،مياـ

: تتشكؿ مف، ك لممقيميف في الخارج 
 رئيس المركز الديبمكماسي أك القنصمي رئيسا؛ 
 نتخابية عضكيفإلناخباف يختاراف مف بيف المكاطنيف المسجميف في القائمة ا. 
 مكظؼ كاحد في الممثمية الدبمكماسة أك القنصمية كاتبا لمجنة. 

 ؼستدعائيا مف الكزير المكؿإ تجتمع بمقر الدبمكماسية أك القنصمية بناء عمى 
 2.بالخارجية

نتخابية لمدائرة القنصمية األكلى في باريس إلالمجنة ا: ك قد حدد عددىا بأربعة لجاف ىي
ك المنطقة الرابعة - ك المنطقة الثالثة في تكنس - ك المنطقة الثانية في مارسيميا - 

 3.في كاشنطف
 .نتخابية لممقيمين في الخارجإلالمجنة ا: الفرع الرابع

 كؿ الظركؼ المكاتية مف أجؿ ،تكفر مختمؼ التشريعات لجاليتيا الػمتكاجدة في الخارج 
ممارسة مختمؼ حقكقيا، بما في ذلؾ الحقكؽ السياسية ، كمف بيف ىاتو الحقكؽ، نجد حؽ 

 لذلؾ أكلى المشرع الجزائرم ، 4عتبار أف ىذا الحؽ مكفكؿ دستكريا كقانكنياإنتخاب بإلا
أىمية بالغة بفئة المكاطنيف المقيميف في الخارج، كما كفر ليـ كؿ الضمانات التي تكفؿ 

نتخابي إلقتراع، ك يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كفقا لمقانكف اإلليـ ممارسة حقكقيـ في ا
                                                           

. السابؽالقانكف ، 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 162 المادة - 1
.  السابؽالقانكف، 335-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 09أنظر المادة 

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في ، آليات االشراف و الرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر ماجدة بكخزنة، - 2
. 38ص ، 2014/2015الكادم - جامعة حمو لخضر- قسـ الحقكؽ- كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية-العمـك القانكنية

عمؽ بتحديد عدد ك تشكيمو = متؽ2012 مارس 21 المكافؽ ؿ 1433 ربيع الثاني 28أنظر قرار المؤرخ في -  3
نتخاب أعضاء المجمس إللمجاف اإلنتخابية لمدكائر الدبمكماسية ك القنصمية لتصكيت المكاطنيف الجزائرييف في الخارج 

. الشعبي الكطني
 .26ص - المرجع السابؽ- جماؿ الديف دندف- 4
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نتخابية، إلالجزائرم كؿ مكاطف جزائرم تتكفر فيو الشركط الػقانكنية لمتسجيؿ في القائمة ا
  .1نتظاـ في الممثمية الدبمكماسية أك القنصمية التي يتبعيا مكاف إقامتوإكيككف مسجال ب

نتخابية الكالئية داخؿ إل أنشأ المشرع في نفس مستكل المجاف ااإلطارفي ىذا   
نتخابية لممقيميف في إلالكطف،  لجنة إلحصاء نتائج التصكيت في الخارج، سماىا المجنة ا

يعينيـ كزير العدؿ   قضاة، مف بينيـ رئيس برتبة مستشار،3 الخارج، تتككف مف ثالثة
ككزير  ثنيف يتـ تعيينيما بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالداخمية،إكتستعيف بمكظفيف 
.  الشؤكف الخارجية

 تعمؿ ىذه المجنة عمى جمع ،2ليا  مجمس قضاء الجزائر العاصمة مقراذكتتخ  
النتائج النيائية المسجمة مف طرؼ لجاف الدكائر الدبمكماسية أك القنصمية، عمى أف تنتيي 

قتراع عمى األكثر، كتكدع محاضرىا فكرا لإل ساعة الػمكالية 72مف أشغاليا في غضكف 
 . في ظرؼ مختـك إلى أمانة ضبط المجمس القضائي

لى  ،كترسؿ نسخة مف محضر تجميع النتائج      إلى السيد الكزير المكمؼ بالداخمية كا 
 إلى ممثمي ،كزير العدؿ حافظ األختاـ، كتسمـ كذلؾ نسخة مصادؽ عمييا مف المحضر

لى رئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة إ مقابؿ كصؿ ،قكائـ المترشحيف ستالـ، كا 
 3.نتخابات إلا

السمطة ؼ أال كىي الرقابة الدكلية، ،باإلضافة إلى كؿ ىذا، ىناؾ نكع آخر مف الرقابة
نتخابات إالسياسية في الجزائر، ك حرصا منيا عمى عدـ إدخار أم جيد مف أجؿ إجراء 

        .حرة ك نزيية،قررت السماح لممالحظيف الدكلييف،حضكر مجريات اإلنتخابات في الجزائر
طالع المجتمع الدكلي عمى إنتخابات، ىي تمؾ العممية اليادفة إلى إلفالرقابة الدكلية عمى ا

  سير مجريات االنتخابات ك تقييميا، حكؿ مطابقتيا لإلطار القانكني ك لممعايير الدكلية 

                                                           
. 94ص  – 2009سنة . الجزائر. دار بمقيس– نظاـ االنتخابات – مكلكد ديداف -  1
 مف القانكف 163انظر أيضا المادة  ، المرجع السابؽ . 335-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 10أنظر المادة - 2

  .السالؼ الذكر-10-16العضكم
 .القانكف نفسو – 10-16 مف القانكف العضكم 7، 6، 5، 4 فقرة 163المادة - 3
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، حيث يقـك المراقبكف الدكليكف بمراقبة كمالحظة جميع مراحؿ 1نتخاباتإلك اإلقميمية ؿ
 . االنتخابات المذككرة سابقا

االنتخابات الرئاسية   ألكؿ مرة بمناسبة،ك في الجزائر، حضر المراقبكف الدكليكف
ستدعاء مالحظيف دكلييف مف منظمات حككمية إ، حيث قامت السمطة آنذاؾ ب1995لسنة

 .تحاد اإلفريقيإلتحاد األكركبي، ك الجامعة العربية، ك اإلكمنظمة األمـ المتحدة، ك ا

ستحقاقات في إلنتخابات ك اإلستمر ىذا النكع مف الرقابة بمناسبة جميع اإ ثـ    
 صرح رئيس بعثة األمـ المتحدة المكمفيف بمراقبة 2017ك بمناسبة تشريعات  ،2الجزائر

سـ األميف العاـ بإلنا ـلقد ح" : ايسػػكػاسػػػكنػا: "نتخابات التشريعية في الجزائر، السيد إلا
نتخابات في أفضؿ الظركؼ الممكنة ك إلرسالة األمـ المتحدة  إلى الجزائر، حيث تنظـ ا

عمى الدعكة التي كجييا إلينا قصد إرساؿ " يقصد كزير الخارجية" نكد أف نشكر الكزير
. بعثة،ك ىي مككنة مف مجمكعة خبراء ك ليست عممية مراقبة بالمعنى التقميدم

تصاؿ دائـ مع جميع كفكد المراقبيف المكجكديف إكقاؿ أف بعثة األمـ المتحدة عمى 
نتخابي، قصد إعداد تقرير إلبالجزائر، ككذا مع الييئات ك المؤسسات المكمفة بالمسار ا

. مفصؿ لألميف العاـ لألمـ المتحدة

 مراقب 300نتخابات ينتظر كصكؿ أزيد مف إلك حسب الييئة العميا المستقمة لمراقبة ا
نتخابات إلدكلي مف مختمؼ المنظمات اإلقميمية ك الدكلية إلى الجزائر، مف أجؿ ا

 مف 150 مراقب مف الجامعة العربية، ك 120  ك ىناؾ 2017مػػػػػام : ػالتشريعية ؿ
تحاد اإلإضافة إلى مراقبي   مف منظمة التعاكف اإلسالمي،20اإلتحاد األفريقي، ك حكالي 

 .3 األكركبي، كمنظمة األمـ المتحدة

                                                           
  59 ص المرجع السابؽ،  ،اليات االشراف و الرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر-ماجدة بكخزنة- 1
 63ص - المرجع نفسو– ماجدة بكخزنة - 2
3  www. APS.dz 2017 أفريؿ 30 ككالة األنباء الجزائرية يـك 
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نتخابات إل ال يعد شرطا كافيا مف أجؿ ضماف شفافية ا،لكف كجكد المراقبيف الدكلييف
نتخابية، ال إلعتبار أف المياـ المسمكحة ليـ ىي مالحظة ك متابعة العممية اإكنزاىتيا، ب

. أكثر ك ال أقؿ، كال يمكف ليـ التأثير أك التغيير في النتائج

. نتخابات التشريعية في الجزائرإلالرقابة القضائية عمى ا: مبحث الثانيال
، سكاء مف  في مختمؼ مراحميا،نتخابيةإل ااإلجراءاتالرقابة القضائية عمى إف  

 ىي صماـ األماف لحماية الشرعية، ك حماية العمميات ،ك العاديةأ اإلداريةخالؿ المحاكـ 
 إلرادة مف أف تطاليا َيُد العبث ك التزكير ،  بمختمؼ أنكاعيا ك عمـك مراحميا،نتخابيةإلا

، حيث ال تخمكا 1 التي ىي مصدر الشرعية لكؿ السمطات الحاكمة في أم دكلة،الناخبيف
 إعداديع المراحؿ التي تمر بيا مف بدايتيا إلى نيايتيا مف المنازعات، سكاء أثناء ـج

 ، عف النتائج األكلية ك النيائيةاإلعالفنتخابية أك أثناء سير العممية إلى غاية إلالقكائـ ا
لذا أكلى المشرع الجزائرم أىمية بالغة ليذا المكضكع حيث أحاؿ بعض المنازعات إلى 

ختصاص في إل اؿ ك جعاإلدارم القضاء  إختصاصالقضاء العادم ك جعؿ بعضيا مف
. نتخابية لمقضاء الجزائيإل اـائرالج

نتخابية بصفة إل ك بالرغـ مف صدكر العديد مف التشريعات التي تنظـ العممية ا
 إال أف ذلؾ لـ يحد ،زمةال ك تكفر ليا الحماية الدستكرية ك القانكنية ك الجنائية اؿ،خاصة

 مف مختمؼ أشكاؿ الغش ىذه األخيرة،نتياكات ك المخالفات التي تتعرض إلمف بعض ا
نتخابية إل إلى حد المساس بصمب العممية ا، األحياف كثير مف الذم يصؿ في،نتخابيإلا

 2.ك تغيير نتائجيا
 إختصاصل ، حيث تناكلنا في المطمب األكلمبحث إلى مطمبيفا قسمنا ىذا 

القضاء في المنازعات االنتخابية ك في المطمب الثاني تناكلنا فيو الحماية الجزائية لمعممية 
 .اإلنتخابية

                                                           
 الرقاية عمى االنتخابات العامة النيابية و الرئاسية و المحمية و-  عمي بف محمد محمد حسيف الشريؼ - 1
، 2015دراسة مقارنة في التشريعات اليمنية ك المصرية ك الفرنسية ك الفكر السياسية، الطبعة األكلى  - ستفتائيةإلا

.  191الناشر دار النيظة العربية القاىرة، ص 
. 06-05: ص المرجع السابؽ،نتخابية، إلة ايلمالقضاء في الع جماؿ الديف دندف، دكر - 2
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. تخابيةإلن المنازعات اإختصاص القضاء في: المطمب األول
  بيا ك الرقابة القضائية يأخذنا إلى كؿ المراحؿ التي تمراإلشراؼ إف الحديث عف 

ك حتى  اإلنتخابية،  مف بدايتيا إلى نيايتيا، ك إف الناظر إلى المجاف،نتخابيةإلالعممية ا
 إف ،ىا قضاةء فإف أعضا،نتخاباتإلالمجمس الدستكرم ك الييئة العميا المستقمة لمراقبة ا

 ك قد تـ التطرؽ إلييـ في الفصؿ األكؿ كجية إدارية سكاء في ، فمعضميـ،لـ نقؿ كميـ
 عف النتائج، ككاف ذلؾ مف أجؿ ضماف اإلعالفإلى ،قتراع إل اإجراءالتحضير أك أثناء 

 .الكامؿ ك الشامؿ لنجاح العممية الحسف ك السميـ لمتأطير السير
 تظير ىنا ك ىناؾ تصؿ إلى حد ،عاتا لكف ىناؾ مشاكؿ ك عراقيؿ ك بعض النز  

القضاء، إذف يمكننا التساؤؿ عف الجية أماـ  يعني ،المنازعة أك المخاصمة أماـ العدالة
قضاء العادم أـ اؿالقضائية المخكؿ ليا النظر في ىذه الخصكمات ك النزاعات، أىي 

؟ ..اإلدارم 
. نتخابيةإلاإختصاص القضاء العادي في المنازعات : الفرع األول

بعد دراسة إف القضاء العادم يختص في المنازعات المتعمقة بالقكائـ اإلنتخابية، ؼ 
 سكاء ، لمطعكف المقدمة مف طرؼ الشاكيف ك المعترضيف عمى قراراتيااإلداريةالمجنة 

 10-16م كضعكؿ القانكف اؿخنتخابية، إلبالشطب أك التسجيؿ غير القانكني في القكائـ ا
 لألطراؼ المعنية تسجيؿ طعكنيا القضائية ضد قرارات المجنة ،نتخاباتإلالمتعمؽ بنظاـ ا

 أياـ كاممة إبتداء مف تاريخ تبميغ قرار المجنة، كفي حالة عدـ (05 )توس خالؿ خـاإلدارية
عتراض، ك قد بينت إل أياـ مف تاريخ ا(08 )التبميغ يمكف تسجيؿ الطعف خالؿ ثمانية

 أف ىذه الطعكف تقدـ أماـ ، ليذا القانكف( 21) كاحد كعشركف الفقرة الثانية مف المادة
 1. أياـ(05 ) فيو في ظرؼ أقصاه خمسةتالمحكمة المختصة إقميميا ك التي تب

 كما أجزمت الفقرة الرابعة مف المادة السالفة الذكر أف حكـ المحكمة غير قابؿ ألم 
 2.شكؿ مف أشكاؿ الطعف

                                                           
. ، القانكف السابؽ المتعمؽ بنظاـ االنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 21 أنظر المادة - 1
.  مف نفس القانكف4 فقرة 21المادة -  2
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 إسناده عند ،نتقادات كثيرة لممشرع الجزائرمإ كجيت ، في ىذا المكضكع
في نتخابية إلى القضاء العادم، ك مبرراتيـ إلختصاص في منازعات القيد بالقكائـ اإلا

نتخابية ىي بمدية ك ىي شخص مف إل ااإلداريةف المجنة إدارية ك أ أف المنازعة ىي ذلؾ،
 ك تصدر قرارات، زائد أف المجنة ك إف كاف يرأسيا قاضي فإف بيا ،أشخاص القانكف العاـ

. عضكيف مف البمدية ىما رئيس المجمس الشعبي البمدم ك األميف العاـ لمبمدية
نتخابات، إل المتعمؽ بنظاـ ا01-12قبؿ القانكف العضكم   إلى مااإلشارةكما يمكف 

 01-04 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف العضكم 07-97 مف األمر 25حيث أف المادة 
يرفع ىذا الطعف بمجرد التصريح لدل الجية " جاء فييا ،نتخاباتإلالمتعمؽ بنظاـ ا

 1." المختصةاإلداريةالقضائية 
، بؿ قاؿ المحكمة اإلدارية عبارة المحكمة ،مف ىنا لـ يستعمؿ المشرع الجزائرم 

ختصاص لجية القضاء إلعتقاد عمى إسناد اإلبعث امالمختصة إقميميا، ك ىك ما قد 
ستعمؿ عبارة المحكمة ك لـ يدقؽ العبارة إ ممثال في المحكمة العادية، ألف المشرع ،العادم

زدكاجية القضاء المكرس إؿ محكمة إدارية، ك ىذا طرح ال يستقيـ في زمف كك التسمية بالؽ
    1996.2منذ دستكر 

ختصاص لمقضاء العادم دكف إل في عقد ا،أما المؤيديف لما ذىب إليو المشرع الجزائرم
ختصاص مف شأنو إلبتدائية مف المتقاضيف، كأف تكزيع اإل قرب المحاكـ اىك، اإلدارم

ركيزه في المحاكـ تمة، بدؿ متسييؿ الفصؿ في الطعكف في كقت مناسب ك بصكرة سؿ
 3.اإلدارية

غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ فيك  ،أما بخصكص الحكـ الصادر عف المحاكـ
ؽ ؿع المت10-16 مف القانكف 21الطعف ك ىذا ما أشارة إليو الفقرة الرابعة مف المادة 

. ىذا كذلؾ يعتبر مساس بمبدأ التقاضي عمى درجتيفك نتخابات، إلبا

                                                           
. 38، ص المرجع السابؽ، ، الرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخاباتبف ىدم محمد-  1
، مجمة الفكر البرلماني، مجمة األمة، العدد  القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخاباتإصالح،  عمار بكضياؼ- 2
. 81-80:  أفريؿ، ص ص29
. 48: المرجع السابؽ، ص،  االنتخابيةمميةدور القضاء في الع جماؿ الديف دندف، - 3
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 مف العيد الدكلي لمحقكؽ 14 النص عمى ىذا المبدأ في الفقرة الخامسة مف المادة كتـ
لكؿ شخص أديف بجريمة، حؽ المجكء كفقا لمقانكف : "المدنية ك السياسية، حيث نص عمى

  1." ك في العقاب الذم حكـ بو عميوإدانتوإلى محكمة أعمى، كما تعيد النظر في قرار 
 ك المدنية الجزائرم كاضح حيث جاء في المادة السادسة اإلدارية اإلجراءات  ك قانكف 

  2.منو أف المبدأ ىك التقاضي عمى درجتيف، مالـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ
أما مكاعيد الطعف ك أجاؿ الفصؿ فييا فقد حددىا المشرع الجزائرم في نص 

 ، أياـ(05 )نتخابات ك ىي خمسةإل المتعمؽ با10-16مف القانكف  كاحد كعشركف المادة
عتراض، ك يبيف فيو في إل إبتداء مف تاريخ ا، حالة عدـ التبميغ ثمانية أياـ كاممة فيك
 أياـ، سكاء المقيميف بأرض الكطف أك لمجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ك 05جؿ أقصاه أ

 3.يرسؿ إلى األطراؼ قبؿ ثالثة أياـ
 إختصاص القضاء اإلداري في المنازعات اإلنتخابية: الفرع الثاني

يختص القضاء اإلدارم في معالجة قرارات رفض الترشح، باإلضافة إلى النظر في  
 . قرارات رفض تعييف أعضاء مكتب التصكيت

.  في معالجة قرارات رفض الترشحاإلداري القضاء اختصاص :أوال
أنو عمى  ،نتخاباتإل المتعمؽ با10-16 مف القانكف العضكم 98نصت المادة ت 

 بقرار مف الكالي أك ،يجب أف يككف رفض أم مترشح أك قائمة مترشحيف حسب الحالة
لال تعميال قانكنيا، كما يجب أف يبمغ قرار عرئيس الممثمية الدبمكماسية أك القنصمية ـ

 التصريح إيداعبتداء مف تاريخ إ ، أياـ كاممة10الرفض تحت طائمة البطالف خالؿ 
 ،نتخابات أعضاء المجالس المحمية ك المجمس الشعبي الكطنيإلبالنسبة ،ىذا بالترشح

نتخابات أعضاء مجمس األمة، كما يجب تقديـ الطعف إلثناف بالنسبة إ( 02) ك يكماف 
 أياـ كاممة بالنسبة 5خالؿ ثالثة أياـ كاممة المكالية لتاريج تبميغ قرار الرفض، ك 

                                                           
. 39: ، المرجع السابؽ، صالرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخابات بف ىدم محمد، - 1
.  ك المدنية، المادة السادسةاإلداريةجراءات إلقانكف ا: المتعمؽ بػػ25.02.2008 المؤرخ في 09-08:  القانكف رقـ- 2

. ،القانكف السابؽ، المتعمؽ باالنتخابات10-16 مف القانكف العضكم 21 المادة  أيضاأنظر
 .، القانكف السابؽ09-08 مف 21 المادة - 3
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خمسة  (05)نتخابية بالخارج، ك يفصؿ في الطعف المرفكع خالؿ اإللمترشحي الدكائر، 
   1.بتداء مف تاريخ تسجيؿ الطعفإأياـ كاممة 

ك بعد الفصؿ يبمغ الحكـ تمقائيا ك بأم كسيمة قانكنية إلى الجية المعنية بو ك ىي 
 2.حكـ نيائيبالكالي أك الممثمة الديبمكماسية أك القنصمية لتنفيذه، ك الفصؿ يككف 

ىناؾ تساؤالت عديدة تطرح، خاصة في مف لو الحؽ في الطعف القضائي أماـ 
 كاف فردا أم مترشح ءكاس، نعتقد أف ىذا الحؽ ىك لمف رفض ترشحو، اإلداريةالمحكمة 

بالشركط الشكمية ك المكضكعية لتقديـ الطعكف، بشرط اإللتزاـ  ،يمثؿ حزبا سياسياأك  ،حرا
. أما التساؤؿ عف الجية المعنية بالطعف فيي تحصيؿ حاصؿ

ختصاص ك النظر في مثؿ ىذه إلأما فيما يخص الجية القضائية التي يتعرض ليا ا
ختصاص الذم يركف أف القضاء إل الذىاب إلى أىؿ اىك ،المنازعات، فيمكف القكؿ

.  جدير بالنظر في مثؿ ىذه القضايااإلدارم
 بميمة النظر اإلدارم القضاء  عمى إختصاص نص،ك المالحظ أف المشرع الجزائرم

زدكاجية إل بما تأخذ بو الدكؿ التي تبنت اة أسك، بدال مف القضاء العادم،في الطعكف
كما أف تخصص القاضي في قسـ معيف مف القضاء مسألة تساعده عمى .... القضائية

 كبيرا بحكـ تعكده النظر في ال بما يكسبو تأـ،التعمؽ أكثر في فرع دقيؽ مف المنازعات
جتيادات القضائية التي اإل ك تعميؽ في الدراسات الفقيية ك ،نكع معيف مف النصكص
 3.تحيط بمكضكع تخصصو

 
 
 

                                                           
. سابؽقانكف نتخابات، إل المتعمؽ با10-16م كضع مف قانكف اؿ98 أنظر المادة - 1
. نفس القانكف مف 98 أنظر الفقرة السادسة ك السابعة مف المادة - 2
، دار ريحانة، الجزائر، 200-1962، القضاء االداري في الجزائر بنظام الوحدة و االزدواجية عمار بكضياؼ، - 3
. 61: ص
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 في النظر في قرارات الرفض لتعيين أعضاء مكتب اإلداريختصاص القضاء إ: نياثا
. التصويت

ضافيكف ك يسخركف بقرار مف الكالي، إليعيف أعضاء مكتب التصكيت ك األعضاء ا
 لستثناء المترشحيف ك أقاربيـ ك أصيارىـ إؿإ الكالية بإقميـمف بيف الناخبيف المقيميف في 

 1. إلى األعضاء المنتخبيفباإلضافة ،يف إلى أحزابيــتفغاية الدرجة الرابعة ك األفراد الـ
. ة إلى القضاء تمر عمى مراحؿ ك شركطـقبؿ كصكؿ الخصكك 

: مقعتراض مقبكؿ بتكفره عمى شركط ك إلأكؿ شيء ىك أف يككف ا
 .عتراض كتابيا ك معمال تعميال قانكنياإلأف يككف ا- 
عتراض مكجيا إلى الكالي أك رئيس المركز الديبمكماسي أك القنصمي إلأف يككف ا- 

 .عتبارىـ الييئة التي قامت بالتعييفإحسب الحالة ب
خالؿ خمسة أياـ المكالية لتاريخ التعميؽ كتابيا معال قانكنيا عتراض إليجب أف يقدـ ا- 

 2.ك التسميـ األكلي لمقائمة
ك ثاني شيء ىك يجب أف يرد االعتراض عمى أعضاء مكاتب التصكيت في حالة 
 30مخالفتيـ لمشركط العضكية في مكتب التصكيت المبينة في الفقرة األكلى مف المادة 

نتخابات، ك في حالة رفض الييئة المختصة، إل المتعمؽ با10-16مف القانكف العضكم 
 إيداعبتداء مف تاريخ إتبمغ قرارىا إلى األطراؼ المعترضة خالؿ ثالثة أياـ كاممة 

 3.عتراضإلا
ىنا يككف قرار الرفض قابال لمطعف أماـ الجيات القضائية المختصة ك بشركط كذلؾ، 

بتداء مف تاريخ إأياـ كاممة  (3)أىميا آجاؿ الطعف ضد قرار الرفض يككف خالؿ ثالثة 
. تبميغ القرار

                                                           
.  السابؽالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم 01 الفقرة 30 المادة - 1
. 10-16القانكف العضكم نفس  مف 3 فقرة 30المادة -  2
 .نفس القانكف مف 30 أنظر الفقرة الرابعة مف المادة - 3
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 اإلداريةبالنسبة لمكاتب التصكيت داخؿ الكطف، فإف الفصؿ فييا يككف لممحكمة 
بتداء مف تاريخ تسجيؿ الطعف، إ في أجؿ خمسة أياـ كاممة، ، في الطعفإقميمياالمختصة 

 1 بالجزائر العاصمةاإلداريةأما مكاتب التصكيت بالخارج فالفصؿ فييا يككف لممحكمة 
 ك يبمغ قرار المحكمة إلى األطراؼ ،بنفس اآلجاؿ المحددة لمكاتب التصكيت بالداخؿ

المعنية فكر صدكره لمتنفيذ، ك يتكفؿ الكالي بتسميـ نسخة مف القائمة النيائية ألعضاء 
نتخابات، كما إل إلى الييئة العميا المستقمة لمراقبة ااإلضافيةمكتب التصكيت ك األعضاء 

.  غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ الطعفاإلداريةأف القرار المحكمة 
نتخابية ، نجد أف دكر القضاء فييا شبو منعدـ أك رمزم،  إل النتائج اة إعالفإف عممي

ختصاص فيو إلى المجمس الدستكرم، ك قد تـ التطرؽ إلى ذلؾ في اإلحيث يعكد 
 . األكؿالفصؿ

 .الحماية الجزائية لإلنتخابات التشريعية في الجزائر: المطمب الثاني
لقد أكلى المشرع الجزائرم لمجرائـ اإلنتخابية، أىمية بالغة حيث طبؽ المبادئ  

الذىبية في تنفيذ العقكبات ك تكجيو اإلتيامات ك أبرز ىذه المبادئ، المتيـ برمء حتى 
 . تثبت إدانتو ك ال جريمة ك ال عقكبة إال بنص

نتخابية إلالجرائم المرتبطة بالقيد في الجداول ا: الفرع األول
 سكاء ،نتخابيةإلنتخابية التي ترتكب عند التحضير لمعممية اإل مف بيف الجرائـ ا

. نتخابيإل ىي المتعمقة بالقيد في الجدكؿ ا،ائيةفتستإكانت محمية أك تشريعية، رئاسية أك 
 ،كىذا بسبب نتخابي كعدـ مشركعيتوإليؤثر في عدـ سالمة القيد في الجدكؿ ا  كقد

أساليب الغش العمدية الصادرة عف سكء نية الحصكؿ عمى صفة الناخب التي تمكف 
 .2الشخص مف القياـ بعممية التصكيت

                                                           
سـك ر، لـ تشير إلى مكاتب التصكيت بالخارج بؿ أشار إلى ذلؾ الـ10-16 مف القانكف العضكم 30 المادة - 1

، يتعمؽ بشركط تعييف أعضاء التصكيت ك كيفيات ممارسة حؽ 2012 فيفرم 06 ، المؤرخ في 32-12التنفيذم رقـ 
. أك الطعف القضائي بشأنيـ/االعتراض ك

 ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ، فرع الدكلة ك المؤسسات العمكمية ، كمية الجرائم االنتخابية ، ؼمكلكد بف ناص- 2  
.  10 ص 2010الحقكؽ بف عكنكف ، جامعة الجزائر 
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: جريمة القيد المخالف ألحكام القانون: أوال
 المتعمؽ باإلنتخابات في بابو السابع تجريما كاضحا 10-16 لقد كرد في القانكف 

يعاقب :"  منو ما يمي200نتخابية حيث جاء في المادة إللممخالفيف لمقيد في الجداكؿ ا
 دج إلى      6000 ثالث سنكات ك بغرامة مف 03إلى   ثالثة أشير03بالحبس مف 

دج ، كؿ مف سجؿ أك حاكؿ تسجيؿ شخص أك شطب إسـ شخص في القائمة 60000
ستعماؿ تصريحات مزيفة أك شيادات مزكرة، كما يمكف إ ك ب،نتخابية بدكف كجو حؽإلا

 الحكـ عمى مرتكب الجنحة المذككرة أعاله بالحرماف مف ممارسة حقكقو المدنية لمدة 
.   1" خمس سنكات عمى األكثر05سنتيف عمى األقؿ ك 02

 كاضحة كصريحة لكؿ مف أقدـ عمى التزكير في تسميـ أك ،198 كما جاءت المادة 
 ستة 06نتخابية ، يعاقب عميو بالحبس مف إلتقديـ شيادة تسجيؿ أك شطب مف القكائـ ا

 دج ، ك يعاقب عمى 60000 دج إلى 6000 ثالث سنكات ك بغرامة مف 03أشير إلى 
.  2 العقكبةنفسالمحاكلة أك الشركع فييا ب

فمما ال شؾ فيو،أف أفعاؿ التسجيؿ غير القانكني، كأفعاؿ الشطب ك اإلتالؼ  
لمقكائـ اإلنتخابية، ىي جرائـ عمدية، تتكفر فييا نية الغش ك التحايؿ،عمى تحرير القكائـ 

 .3. اإلنتخابية، ك بالتالي يتحقؽ الركف المعنكم لمجريمة
نتخابية إل إف المشرع الجزائرم جعؿ مف الشركع في جريمة اإلعتداء عمى القكائـ ا

جريمة تامة، كمف ثـ يمكننا القكؿ أف الحرص الشديد ك األىمية البالغة ليذه العممية 
. تتطمب تمؾ الشدة ك القسكة

نتخابية إلجريمة القيد المتعدد في القوائم ا: ثانيا
 سكاء بنفس ،نتخابيةإ ىذه الجريمة ىي القيد المتعدد بالتسجيؿ في أكثر مف قائمة 

 أك أنو ممنكع ك محضكر عميو التسجيؿ ،ك تغير الحرفة أك تزكير شيادة ميالدأاإلسـ 

                                                           
 .،القانكف السابؽ المتعمؽ باإلنتخابات10-16 مف القانكف 200أنظر المادة -    1

  .10-16القانكف العضكم رقـ نفس  مف 198 أنظر المادة - 2
 ، مجمة الفكر البرلماني ، مجمة األمة ، العدد الحماية الجنائية لمنظام االنتخابي في الجزائرعقيمة خالؼ ، - 3  

  .72 ، ص 2007 ، مام 16السادس عشر 



 .آليات الرقابة على االنتخابات التشريعية في الجزائر: الفصل الثاني

 

94 
 

 لذا كانت المادة ، مف القانكف المتعمؽ باإلنتخابات05لممكانع المذككرة في المادة الخامسة 
 ثالثة أشير 03يعاقب بالحبس مف :" مف نص القانكف بالمرصاد كجاء فييا مايمي197
 دج كؿ مف سجؿ 40000 دج إلى 4000 ثالث سنكات ، كبغرامة مالية مف 03إلى 

 تحت أسماء أك صفات مزيفة أرقاـ عند التسجيؿ ،نتخابيةإنفسو في أكثر مف قائمة 
 . 1 مف حاالت فقداف األىمية التي ينص عمييا القانكفةبإخفاء حاؿ

كاإلقداـ عمى فعؿ اإلرادة لعمـ كبتحقؽ ا ، الركف المادم كالمعنكم لمجريمة مكتمؿىنا 
التسجيؿ ك القيد مرة أخرل، ففي ىذه الجريمة القاضي ال يممؾ المفاضمة بيف تكقيع 

.  2"الغرامة أك الحبس، بؿ يكقعيما معا
نتخابية إلعتداء عمى القوائم اإلجريمة ا: ثالثا

 المتعمؽ بنظاـ 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 199 بمكجب نص المادة 
 مف ىذا القانكف العضكم 198يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة : نتخابات إلا

 أك يتمؼ ىذه القكائـ أك بطاقات ،نتخابيةإلكؿ مف يعترض سبيؿ عمميات ضبط القكائـ ا
نتخابية إل كذلؾ األعكاف المكمفيف بالعمميات ا، يحكليا أك يزكرىا أكالناخب أك يخفييا

  ثالث سنكات ك بغرامة مف 03 إلى 06 العقكبة، مف الحبس مف ستة أشير ىـ ؿعؼتضا
 .3دج 60000دج إلى 6000

عتراض يعيؽ السير الحسف ك السميـ لعممية القيد إ الركف المادم ليذه الجريمة ىك 
 أك إخفاء أك إتالؼنتخابية ، إف العالقة السببية بيف السمكؾ ك النتيجة  ىي إلفي  القكائـ ا

 مع العمـ ك اإلرادة التي تكفر القصد العاـ لقياـ ،نتخابيةإلتزكير يعرقؿ ضبط القكائـ ا
. الجريمة

                                                           
   سابؽقانكف ،10-16 مف القانكف العضكم رقـ 197 أنظر المادة - 1
  .65، ص المرجع السابؽ ، دور القضاء في العممية االنتخابيةجماؿ الديف دندف ، - 2
.   نفسوالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم مف القانكف العضكم رقـ 199- 198 أنظر المكاد - 3
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نتخابية بإضافة أسماء أشخاص الحؽ ليـ في إل كقد يتسرب الخمؿ إلى القكائـ ا
نتخابية ال إلشتراؾ فيو، مما يجعؿ القكائـ اإلنتخاب، أك بحذؼ أسماء آلخريف ليـ حؽ اإلا

. 1نتخابيةإلتعكس الحالة الحقيقية لمييئة الناخبة، أك بمعنى آخر تضخيـ الييئة ا
: جريمة التزوير في الجداول االنتخابية: رابعا

 المتعمؽ باإلنتخابات أف 10-16 مف القانكف العضكم 198 حيث اعتبرت المادة 
يعاقب عميو ،نتخابية إلكؿ تزكير في تسميـ أك تقديـ شيادة تسجيؿ أك شطب مف القكائـ ا

 ستة آالؼ 6000 كبغرامة مالية مف ، سنكات03 أشير إلى ثالث 06بالحبس مف ستة 
. 2 كالشركع كالمحاكلة تطبؽ عميو نفس العقكبة، ستيف ألؼ دج60000دج إلى 
ىك ركف مادم لمجريمة، أما فالتسجيؿ أك الشطب مع تقديـ شيادات ككثائؽ مزكرة      
. بكجكد العمـ ك اإلرادةيتحقؽ معنكم اؿركف اؿ

 القصد الجنائي الذم يقصد بو كجكد نية الغش لدل مرتكبيا ك بالتالي فإنيا ال تقـك 
نتخابية مف طرؼ إل في القائمة امسبقا قيدىـ تـفي حؽ األشخاص الذيف يجيمكف أنو 

 .3اإلدارة المكمفة بالقيد أك بناء عمى طمب الغير
: الجرائم المتعمقة بالترشح: الفرع الثاني

 مف  كما حدد في نفس الكقت العقكبة المقررة ليا،دد المشرع ىذه الجرائـح لقد 
ليذا يتطمب ك يستمـز مكاجية مرتكبي تمؾ الجرائـ بالعقكبات  نتخابات، ك اإلقانكف

 كفقا لدرجة خطكرة ك جسامة الفعؿ المرتكب ك ،المتنكعة ك المتدرجة في الكقت نفسو
نتخابية إلالقصد الجنائي المككف لمجريمة ك اآلثار ك النتائج الضارة لسالمة العممية ا

 .4بصفة عامة

                                                           

  .51 ، ص 2011، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر المجمس الدستوري في الجزائرسعيد بكشعير، - 1 
.  ، المرجع السابؽ10-16 مف القالكف العضكم المتعمؽ 198أنظر المادة - 2 
 ، مذكرة 01-12آليات الرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم  خالد بف خميفة، -3

شيادة الماجستير في العمـك القانكنية ، تخصص القانكف الدستكرم ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة  لنيؿ 
  .38 ص 2015 – 2014الحاج لخضر باتنة 

  .71، ص 2011 لمنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة، عماف ؿ، دار قندم، الجرائم االنتخابيةآرم عارض عبد العزيز-  4
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: نتخابي واحدإنتخابية في موعد  إالترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة: أوال
: نتخاباتإل المتعمؽ بنظاـ ا10-16 مف القانكف العضكم رقـ 76 فبمكجب المادة 

نتخابية، فالعقكبات إال يمكف أيا كاف أف يترشح في أكثر مف قائمة أك في أكثر مف دائرة 
، حيث يعاقب عمى كؿ 202لممخالفيف ليذه المادة جاءت في نفس القانكف مف المادة 

قتراع كاحد إنتخابية في  إمكاطف قاـ بترشيح نفسو في أكثر مف قائمة أك في أكثر مف دائرة
 دج إلى 4000 ثالث سنكات كبغرامة مالية تقدر ب 03 ثالثة أشير إلى 03بالحبس مف 

 باإلضافة إلى رفض اإلدارة لترشيحو في كافة القكائـ عمى مستكل التراب ، دج40000
 .1الكطني، كذلؾ كعقكبة لو عمى تحايمو

: منح توقيع الناخب ألكثر من مترشح: ثانيا
، مف 143     لقد نص المشرع صراحة عؿ المنع ك الحضر، حيث نصت المادة 

ال يحؽ ألم ناخب مسجؿ في قائمة :" المتعمؽ باإلنتخابات10-16القانكف العضكم رقـ 
 .إنتخابية، أف يمنح تكقيعو إال لمترشح كاحد فقط

      يعتبر كؿ تكقيع يمنحو الناخب ألكثر مف مترشح ال غيا، كيعرض صاحبو لمعقكبات 
 ." مف ىذا القانكف العضكم212المنصكص عمييا في المادة 

أشير إلى سنة  (06)يعاقب بالحبس مف ستة  :"212     في ىذا اإلطار نصت المادة 
 دج، كؿ مف يحالؼ أحكاـ المكاد 200.000 دج إلى 50.000كاحدة كبغرامة مف 

 ." مف ىذا القانكف العضكم143، 73،94
إف التكقيع المزدكج جريمة ال يمكف السككت عنيا، فإف الذم يكقع مثال لقائمة أك      

مترشح لحزب جبية التحرير الكطني كذلؾ مف أجؿ بمكغ النصاب القانكني، ثـ يكقع 
جحاؼ كظمـ ،لمترشح أك قائمة التجمع الكطني الديمقراطي  أليس ىذا تزكير كتالعب كا 

في حؽ المترشحيف اآلخريف؟ 
 
 

                                                           
   سابؽقانكف ، 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 202 ، 76 أنظر المكاد - 1
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: نتخابيةإلانتخابية العامة المتعمقة بالحممة اإلالجرائم ا: الفرع الثالث
نتخابية إلالجرائم المخمة بالضوابط الزمنية والمكانية لمحممة ا: أوال
: جريمة اإلخالل بالضوابط الزمنية -1

نتخابات إل المتعمؽ بنظاـ ا10-16 مف القانكف العضكم رقـ 174 نصت المادة 
 أف يقـك بالحممة خارج ،ال يمكف أيا كاف ميما كانت الكسيمة بأم شكؿ كاف: "عمى أنو

".  مف ىذا القانكف العضكم173الفترة المنصكص عمييا في المادة 
متناع عف ممارسة أم إل ألـز المرشحيف با،نتخابي الجزائرمإل يتبيف أف القانكف ا

كما أكجب التكقؼ عف ممارسة  ،  انشاط دعائي قبؿ بداية المكعد المحدد ليا قانكف
نتخاب ، دكف تحديد أم عقكبة معينة جراء إلالحممة بصفة نيائية قبؿ يكميف مف تاريخ ا

 المعدؿ ك المتمـ 07-97 األمر رقـ  مف210 المادة ذلؾ ك ىذا عمى خالؼ ما جاء في
 دج إلى 50.000،فالعقكبات المالية تتمثؿ في 1الذم نص عمى عقكبات مالية ك سياسية

الحرماف مف حؽ التصكيت، كحؽ الترشح : دج، أما العقكبات السياسية ىي200.000
   .سنكات (06)لمدة ستة 

 10-16 حكؿ سككت المشرع الجزائرم في القانكف العضكم  ىنا نطرح التساؤؿ
  ؟ فيما يخص ىذه العقكبة

: نتخابيةإلجريمة اإلخالل بالضوابط المكانية لمحممة ا- 2
 كىي أماكف ،نتخابيةإل عمى تخصيص أماكف داخؿ الدكائر ا182 نصت المادة 

. التساكم، كقد حدد ذلؾ عف طريؽ التنظيـبعمكمية إللصاؽ الترشيحات تكزع 
 خارج المساحات المخصصة ،ستعماؿ أم شكؿ آخر لإلشيارإ كيمنع منعا باتا 

 ، كقد أحالت ىذه المادة تطبيقيا إلى الكالي، بصفتو يممؾ سمطات الضبط 2ليذا الغرض
البكليسي ك اإلدارم ك أف ىذه التصرفات تقع بإقميـ كاليتو كىك صاحب الترخيص أك 

. المنع

                                                           
 . 189-188، ص المرجع السابؽ، دور القضاء في العممية االنتخابيةجماؿ الديف دندف، -  1
  . سابؽقانكف المتعمؽ باإلنتخابات، 10-16 مف القانكف العضكم 182انظر المادة -  2
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: نتخابيةإلجرائم اإلخالل بوسائل وأهداف الحممة ا: ثانيا
: نتخابيةإلحممة االجريمة األفعال المخمة بسير حسن - 1

متناع كؿ مترشح عف إنتخابات عمى كجكب إل مف قانكف ا185 لقد بينت المادة 
كؿ حركة أك مكقؼ أك عمؿ أك سمكؾ غير مشركع أك مييف أك شائد أك غير قانكني أك 

. 1نتخابيةإل كأف يسير عمى حسف سير الحممة ا،ال أخالقي
 ك قد عاقب المشرع الجزائرم كؿ مف يخالؼ األحكاـ السابقة بعقكبات جزائية، مف 

:  المتضمف نظاـ االنتخابات10-16 مف القانكف العضكم رقـ 216خالؿ نص المادة 
 6000 ستة أشير كبغرامة مالية مف 06 خمسة أياـ إلى 05يعاقب بالحبس مف  "

 كؿ مف يخالؼ األحكاـ المنصكص ، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، دج60000دج إلى 
".  مف ىذا القانكف العضكم185عمييا في المادة 

. في المفاضمة بيف الحبس كالغرامةالسمطة التقديرية  لمقاضي الجنائي ، ترؾ المشرع،ىنا
: الجرائم المتعمقة بحظر بعض أساليب ووسائل الحممة االنتخابية- 2

 ك 183لمادتيف م ؼمنصكص عمييا  إف األساليب ك الكسائؿ المعنية بالحظر، 
 مف 183ت المادة ع المتعمقة باإلنتخابات ، حيث مف10-16 مف القانكف العضكم 184

ستعماؿ الممتمكات ك الكسائؿ التابعة لشخص معنكم خاص أك عمكمي أك مؤسسة أك إ
 إال إذا نصت األحكاـ التشريعية صراحة عمى خالؼ ذلؾ ، ك جاءت ،ىيئة عمكمية
ستعماؿ أماكف العبادة ك المؤسسات ك اإلدارات العمكمية ك إ بمنع 184بعدىا المادة 

نتماؤىا ألغراض الدعاية إ أك ،مؤسسات التربية ك التعميـ ك التككيف ميما كاف نكعيا
 مف 215 جاء في المادة ، ك عقكبة مف يخالؼ ذلؾ،نتخابية ، بأم شكؿ مف األشكاؿاإل

 خمسة سنكات ك بغرامة مالية 05 سنتيف إلى 02 يعاقب بالحبس مف حيث ،نفس القانكف
. 2دج200000دج إلى 50000مف 
 

                                                           
  . السابؽ الذكر10-16مف القانكف العضكم 185 أنظر المادة - 1
.   مرجع سابؽ10-16 مف القانكف العضكم 215 ،183،184نظر المكاد أ- 2 
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: نضباط المترشحينإجريمة مخالفة شروط - 3
 كؿ المترشحيف مف أف يقكمكا ،10-16 مف القانكف العضكم 185 حذرت المادة 

بأية حركة أك مكقؼ أك عمؿ أك سمكؾ غير مشركع أك مييف أك شائد أك غير قانكني أك 
ف المخالؼ ليذه األحكاـ إل ك أف يسير عمى حسف سير الحممة ا،ال أخالقي نتخابية، كا 
 ستة أشير ك بغرامة 06 خمسة أياـ إلى 05بالحبس مف ، 216حسب المادة  سيعاقب

 .1 دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف60000 دج إلى 6000مف 
: ستعمال المغة األجنبية و عدم التقيد بالبرنامج الحزبيإجريمة - 4

ستعماؿ المغة األجنبية في إ تمنع 10،-16 مف القانكف العضكم 175 المادة 
 أحزاب سكاء تفرض عمى المترشحيف 176 كذلؾ المادة التي تمييا ،الحممة األجنبية
نتخابات ك يستعممكف الحممة ألغراض أخرل إل أف يخرجكا عف مكضكع ا،سياسية أـ أحرار

دج ك بحرمانو  800000دج إلى  400000ك عقكبة مف يخالؼ ذلؾ ىي الغرامة مف 
 .2 خمس سنكات عمى األكثر05مف حؽ التصكيت ك حؽ الترشح لمدة 

: نتخابيةإلويل الحممة امنتخابية الخاصة بتإلالجرائم ا: ثالثا
 مف حازه كانت لو ،الماؿ ىك عصب الدكلة ك ىك بمثابة الدـ الذم يسير في العركؽ

دكلة لؿ أف بتمكيؿ الحمالت اإلنتخابية نجدخاصة اؿ في العمميات ك ، غمبةكة ك اؿكالش
نتخابية سكاء كاف إل يقع عمى عاتقيا مراقبة تمكيؿ الحمالت ا حيثمسؤكلية عظيمة

حسب القانكف ك التنظيـ عف طريؽ الحصص المخصصة مصدرىا ميزانية الدكلة 
أمكاال أخرل يككف مصدرىا مشبكىا ، ك يشكؿ خطرا عمى األمف ىي  أك ،المعمكؿ بو

 القكمي لمبالد، في ىذا الصدد نص المشرع عمى عدة جرائـ في ىذا المجاؿ، ك نذكر منيا
: نتخابية باألموال األجنبيةإلويل الحممة امتجريم ت- 1

 جاءت صريحة كصارمة حيث جعمت 10-16 مف القانكف العضكم 191 المادة 
 أف يتمقى بصفة مباشرة أك غير ،نتخابات كطنية أك محميةإالحظر عمى كؿ مترشح ألم 

                                                           
   سابؽقانكف ،10-16 مف القانكف العضكم 185،216 أنظر المكاد - 1
  .10-16القانكف العضكم نفس  مف 175،176،214أنظر المكاد - 2
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مباشرة ىبات نقدية أك عينية، أك أم مساىمة أخرل ميما كاف شكميا مف أم دكلة أجنبية، 
 مف نص 218أم شخص طبيعي أك معنكم مف جنسية أجنبية، كحسب المادة  مف كأ

 خمس سنكات كبغرامة مف 05 سنة كاحدة إلى 01القانكف يعاقب بالحبس مف 
. 1دج 200000دج إلى 40000

 إلى األجنبية،نتخابية بالمصادر إل لتمكيؿ الحممة ا، ك يرجع سبب تجريـ المشرع
الحفاظ عمى السيادة الكطنية ك تجنب جميع أشكاؿ التبعية األجنبية، باإلضافة إلى العمؿ 

، ىذا أمر ال يقتصر عمى 2عمى تحقيؽ مبدأ المساكاة بيف المترشحيف مف الناحية المالية
 فقد رأينا ما جرل في بعض الدكؿ الكبرل السيما فرنسا كقضية سارككزم  فقط،الجزائر

القضائية تطارده  المسألة نتخابية مف طرؼ القذافي، كلحد اآلف الزالتإلكتمكيؿ حممتو ا
كيؿ ـ حكؿ ت، كذلؾ الرئيس األمريكي ترامب كالتقارير المخابراتية ضده،في ىذا الشأف

جد خطيرة قضية نتخابية إلقضية تمكيؿ الحممة الذلؾ ؼنتخابية، إل لحممتو ااركسي
. كحساسة

: تخابيةإلتجريم مخالفة األحكام المتعمقة بتقديم حساب الحممة ا- 2
 عمى كؿ مترشح سكاء لرئاسة 10-16 مف القانكف العضكم 196 فرضت المادة 

 أف يقـك بإعداد حساب يتضمف مجمكع اإليرادات المتحصؿ ،الجميكرية أك التشريعية
 ك يسمـ نفس الحساب المقدـ ،عمييا ك النفقات الحقيقية ك ذلؾ حسب مصدرىا ك طبيعتيا

مف طرؼ محاسب خبير أك محافظ حسابات إلى المجمس الدستكرم ك المخالفيف زيادة 
 مف نفس 195، 193عمى حرمانيـ مف التعكيضات المنصكص عمييا في المادتيف 

دج ك بحرمانو مف 200000دج إلى 40000 تعاقب بغرامة مف 219القانكف، فإف المادة 
. 3 ستة سنكات عمى األكثر06حؽ التصكيت ك حؽ الترشح لمدة 

 
 

                                                           
  . سابؽقانكف المتعمؽ باإلنتخابات، 10-16 القانكف العضكم 218، 191أنظر المكاد -  1
  .196سابؽ، ص اؿمرجع  اؿ،دور القضاء في العممية االنتخابيةجماؿ الديف دندف، - 2 

 .سابؽقانكف اؿ ، 10-16 مف القانكف العضكم 219، 196أنظر المكاد - 3
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: الجرائم المتصمة بصحة و سالمة التصويت: الفرع الرابع
بعيدا فيو، تخاذ قراره إك في التصكيت ستطاع المشاركة إ تتحقؽ حرية الناخب متى 

عف كؿ ضغط ك بعيدا عف كؿ تزكير ، كفي حالة كجكد ىذيف الشرطيف ، معناه تكاجد 
 ك لمحفاظ عمى حرية الناخب يجب أف تجرم ،إرادة شعبية مزيفة ك مخالفة لمحقيقة

المشاركة في اإلقتراع في ظؿ ظركؼ ىادئة ك مناخ تسكده السالمة ك الطمأنينة ، ذلؾ 
أف أعماؿ العنؼ أك اإلضطرابات الشديدة التي تحدث داخؿ المجنة نفسيا تشكؿ مخالفات 

.   1خطيرة يمكف أف تؤدم إلى إلغاء اإلنتخاب
 في ىذا الباب كاف المشرع الجزائرم صارما مف خالؿ ما جاء في القانكف العضكم 

: نتخابات فكانت ىذه الجرائـ عمى النحك التاليإل المتعمؽ بنظاـ ا10-16رقـ 
: ستعمال القوة والتهديد لمتأثير عمى الناخب أو منعه من التصويتإجريمة :  أوال

 ىذه الجريمة منصكص عمييا في قانكف العقكبات الجزائرم، حيث جاء نص المادة 
نتخاب بكسائؿ إلإذا منع مكاطف أك أكثر مف ممارسة حؽ ا: " منو صريحة ككاضحة102

 ستة أشير 06 بالحبس مف ،التجمير أك التعدم أك التيديد فيعاقب كؿ كاحد مف الجناة
 ك بحرمانو مف حؽ االنتخاب ك الترشح لمدة سنة ، عاميف عمى األكثر02عمى األقؿ إلى 

".  ك خمس سنكات عمى األكثر،عمى األقؿ
: جريمة الرشوة: ثانيا

تفاؽ مع الناخب أك مجمكعة ناخبيف عمى منفعة إل تنطكم ىذه الجريمة عمى ا
. 2متناع عف التصكيتإلمعينة أك فائدة ما مقابؿ إدالئيـ بالتصكيت عمى نحك معيف أك ا

كؿ :  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أنو106 ىذه األخيرة نصت عمييا المادة 
نتخابات يعاقب بالحرماف مف إل بأم ثمف كاف بمناسبة ا،مكاطف يبيع أك يشترم األصكات

                                                           
 ، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراة دكلة في القانكف العاـ ، كمية الحقكؽ ، المنازعات االنتخابية فاطمة بف سنكسي ، -1

  114، ص 2012-2011جامعة الجزائر السنة الجامعية 
، ص 2012 ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، جريمة الرشوة االنتخابيةعمي عدناف النيؿ ، - 2 
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حقكؽ المكاطف ك مف كؿ كظيفة أك مينة عامة لمدة سنة عمى األقؿ ك خمس سنكات 
. عمى األكثر

ل بيف جريمة الرشكة المطبقة عمى ا كما ذىب المشرع اإلنتخابي الجزائرم عندما سك
نتخابية الكاقعة في حؽ اإلنتخاب ، عندما أحاؿ إلالمكظؼ العمكمي، كبيف جريمة الرشكة ا

 المتعمؽ بالكقاية مف 01-16 مف القانكف 25العقكبة الناتجة عف رشكة الناخب إلى المادة 
 .1الفساد ك مكافحتو المعدؿ ك المتمـ

 ، التصكيت الالحؽ عمى سقكط حؽ جرائم التصويت بانتحال إسم أو صفة الغير-ثالثا
ىذه جرائـ تتشابو في مضمكنيا ك كذلؾ في العقكبة : التصكيت ، التصكيت المتكرر

 ثالثة سنكات ك الغرامة المالية بيف 03 أشير إلى 03 بيف ، لمحريةةلبا كىي سسمطة،الـ
-16 مف القانكف العضكم 202 إلى 197 حسب المكاد ، دج40000 دج إلى 4000

102 .
: دخول مكان التصويت مع حمل السالح: رابعا

 ك لعؿ في ذلؾ أف حمؿ السالح داخؿ مكتب التصكيت لغير قكات األمف المنكط 
بيـ ك السالمة ك الحفاظ عمى األمف ك السكينة بمكاف التصكيت، يعد مف الناحية النفسية 

 مف 204قتراع، ك المادة إلستقرار لمناخبيف ك لمعامميف ك المؤطريف بمكاتب ك مراكز اإ
يعاقب : نتخابات فصمت في ذلؾ حيث جاء فيياإل المتعمؽ با10-16القانكف العضكم 
 دج 40000 دج إلى 4000أشير إلى ثالثة سنكات ك بغرامة مف  (6)بالحبس مف ستة 

ستثناء القكة العمكمية إقتراع ك ىك يحمؿ سالحا بينا أك مخفيا، بإلكؿ مف دخؿ قاعة ا
 3.المسخريف قانكنا

 سكاء كانكا بالزم الرسمي أك بالزم المدني، ك ىؿ ،ىنا يمكننا التساؤؿ عف قكات األمف
 تعني في ذلؾ الذيف في الخدمة، في الزماف ،اإلستثناء الكارد في المادة بقكليا المسخريف

                                                           

 . 246مرجع سابؽ ، ص ،  ، دور القضاء في العممية االنتخابيةجماؿ الديف دندف - 1 
  .، مرجع سابؽ10-16 مف القانكف العضكم 202 إلى 197أنظر المكاد - 2 

.  ال يراه أحد، معناه يراه كؿ الناس ك مخفيا،بينا* 
. ، المرجع السابؽ10-16 مف القانكف العضكم رقـ 204 أنظر المادة - 3
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 اإلقميميختصاصيـ  إك الذيف ىـ خارج الخدمة، سكاء كانكا في عطمة أك أفأك المكاف، 
 فقط، بؿ ةقكاة األمف ال يعني سمؾ الشرطؼفي مكاف آخر خاصة إذا كانكا بالزم المدني؟ 

 بما في ذلؾ الجيش ك الدرؾ ك رجاؿ المخابرات، ك المدنييف الذيف ،كؿ أسالؾ األمف
 ك ليسكا مف سمؾ األمف ك ىـ كثيركف ك ال يمكف ،يرخص ليـ القانكف بحمؿ السالح

، إطارات الدكلة (البرلماف) ال سيما ،، ك لعؿ أبرزىـ أعضاء المجالس المنتخبةإحصائيـ
*. ألف النص جاء فيو بينا أك مخفيا (...مف مدراء ك رؤساء دكائر)

إف تحريـ الدخكؿ إلى مكاف التصكيت بحمؿ السالح شيء في غاية األىمية، ك مف 
 السكينة ك اليدكء ك إشاعة ،ىيؼ الديمقراطية الحقيقية فصكر الشفافية ك الحرية في ؾ

. الطمأنينة لدل الناخب ك مف يشرؼ عمى العممية داخؿ مراكز ك مكاتب التصكيت
 إلى أف جرائـ عممية اإلشارةقبؿ التطرؽ إلى الجرائـ المتعمقة بعممية الفرز، يمكف 

 اإلخالؿماؿ مكتب التصكيت ك ع أفكالتصكيت متعددة ك كثيرة، كتمؾ التي تعكر ص
بالنظاـ العاـ داخؿ مراكز التصكيت، مما يعرقؿ السير الحسف ك يمس بحرية التصكيت، 

 فإف القانكف ،ستعماؿ التيديد ك القكة ك حتى بالتدبير سكاء أعماؿ فردية أك جماعيةإب
 ك ىي ، التي حددت العقكبات لذلؾ206 تطرؽ لذلؾ ال سيما المادة 10-16العضكم 

 3000السجف لمدة تتراكح بيف السنة ك الخمس سنكات إلى عشر سنكات ك بالغرامة مف 
 1. دج حسب الجـر المقترؼ500 000إلى 
 ك 144 إلى المادتيف 10-16 مف نفس القانكف العضكم 208ما أحالت المادة ؾ
اف عضك مكتب تصكيت أك عدة أعضاء، أك قلكؿ مف أ، مف قانكف العقكبات 148

نتخابية أك إلعممية ااؿستعمؿ ضدىـ عنفا أك تسبب بكسائؿ التعدم ك التيديد في تأخير إ
 2.حاؿ دكنيا

 
 
 

                                                           
.  السابؽالقانكف، 10-16 مف القانكف العضكم 206 أنظر المادة - 1
 .مف نفس القانكف 208 أنظر المادة -2
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:  عن النتائجاإلعالن الجرائم المتعمقة بعممية الفرز و :الفرع الخامس
: الجرائم المتعمقة بعممية الفرز-أوال

 :قتراعإلالجرائم الواقعة عمى صناديق ا- 1
 أصكات احمؿ بداخموت معتداء، ك قإلقتراع عرضة ؿإللما كانت صناديؽ االط

 . مكجكدة داخؿ ىذا الصندكؽإتجاىاتيا،الناخبيف، يعني ذلؾ أف األصكات بمختمؼ 
 لذلؾ المشرع ك مف أجؿ ،ختطاؼإلا ىي اقك العممية الخطيرة التي يمكف ذكر     

أحكاـ نتخابية، بمكجب إل في حؽ العممية ااإلجراميةكضع حد لمثؿ ىذه األعماؿ 
 شديدا في  كاف منو209نتخابات في المادة إل المتعمؽ با10-16القانكف العضكم 

 سنكات ك بغرامة مف 10 سنكات إلى 5يعاقب بالسجف مف :  حيث جاء فييا،أحكامو
قتراع المحتكل إلختطاؼ صندكؽ اإ دج كؿ مف قاـ ب500.000 دج إلى 100.000

ختطاؼ مف قبؿ إل ك إذا كقع ىذا ا.عمى األصكات المعبر عنيا ك التي لـ يتـ فرزىا
 20لى إ سنكات 10 تككف العقكبة السجف مف ،مجمكعة مف األشخاص ك بعنؼ

  1. دج2.500.000 دج إلى 5000.000سنة، ك بغرامة مف 
مصير الصناديؽ الفارغة التي تختطؼ ك   صحيح أف الجريمة مشددة، لكف ما

تممئ بأكراؽ ك أصكات خيالية؟ ألـ يحدث ىذا؟ بؿ حدث في الجزائر عدة مرات ك 
. نتخابيةإمناسبات 

 :قتراع و محاضر الفرزإلالجرائم المتعمقة بأوراق ا- 2
 دج 100.000 سنكات، ك بغرامة مف 10 سنكات إلى 05حيث يعاقب بالسجف مف 

 إما بتمقي األكراؽ المتضمنة أصكات ،قتراعإ دج مف كاف مكمفا في 500.000إلى 
حضر أك في األكراؽ أك ـ أك زيادة في اؿبإنقاصالناخبيف أك بحسابيا أك بفرزىا ك قاـ 

 2.سـ غير اإلسـ المسجؿإبتشكيييا أك تعمد تالكة 
حتياؿ ك الغش ك التزكير، إل لمعظـ صكر ا تطرؽ10-16 إف القانكف العضكم 

 يخرج عف المبادئ العامة المقررة في حيث لـنتخابية، إلبيدؼ ضماف نزاىة العممية ا
                                                           

 .، القانكف السابؽ10-16،مف القانكف العضكم  209أنظر المادة -  1
. 10-16القانكف العضكم نفس  مف 203أنظر المادة -  2
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العقاب ال سيما تجريـ األفعاؿ، ثـ تحديد العقاب المناسب ليا ك القاعدة العامة ىي ال 
. جريمة ك ال عقاب إال بنص

.  عن النتائجاإلعالنالجرائم المتعمقة بمرحمة -3
حجاـ الشخص أك إ، ك ىك اإلقناع ليذه الجريمة يتمثؿ في اإلجرامي السمكؾ 

متناع قانكنيا إال إذا كاف إللتزاـ االيجابي المحدد، ك ال يقـك اإلتقاعسو عف أداء ا
   1.إراديا

 كؿ مف رئيس مكتب سمتناع ك تقاعإ ك يتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة في 
نتخابية الكالئية عف إل أك رئيس المجنة ا،نتخابية البمديةإلالتصكيت أك رئيس المجنة ا

 أك ، البمدم لألصكاتاإلحصاء أك محضر ،تسميـ نسخ مف محضر فرز األصكات
 إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح أك قائمة مترشحيف، ك ،محضر تجميع النتائج

 2.ىك األمر الذم يترتب عميو المساس بمصمحة محمية جنائيا
: نتخاباتإل المتعمؽ با10-16 مف القانكف العضكم 207 حيث جاء في المادة 

 دج إلى 4.000سنكات ك بغرامة مف  (3)إلى ثالث  (1)يعاقب بالحبس مف سنة 
متنع عف كضع تحت تصرؼ الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ إ دج، كؿ مف 40.000

نتخابية البمدية أك نسخة مف محضر فرز إلمترشح أك قائمة مترشحيف، القائمة ا
.  البمدم لألصكات أك المحضر الكالئي لتركيز النتائجاإلحصاءاألصكات أك محضر 

نتخاب أك الترشح لمدة ال تتجاكز إلق بالحرماف مف حؽ ام كما يمكف أف يحكـ عؿ
. سنكات (05)

 القائمة ستعمؿ  ك يعاقب بنفس العقكبة كؿ شخص أك ممثؿ قائمة مترشحيف م
  3.نتخابية البمدية ألغراض مسيئةإلا

 ىك القضاء ، الجرائـق إلى أف الجية المختصة في النظر في ىذاإلشارة تجدر 
 الخاصة بالجريمة سكاء كانت مخالفة أك اإلجراءاتالجزائي، ك تطبؽ عمييا جميع 

 .جنحة أك جناية

                                                           
. 305جماؿ الديف دندف، المرجع السابؽ، ص -  1
. 306، ص المرجع السابؽجماؿ الديف دندف، -  2
. السابؽالقانكف ، 10-16 مف القانكف العضكم 207 أنظر المادة - 3



 .آليات الرقابة على االنتخابات التشريعية في الجزائر: الفصل الثاني

 

106 
 

 اإلجراءاتا ىك قانكف ق أما فيما يتعمؽ بتقادـ الدعكل القضائية فإف الفيصؿ في
نتخابات ك سير العممية إلالجزائية، أما بخصكص تأثير القاضي الجزائي عمى نتائج ا

نتخابات ك إلالمتضمف نظاـ ا10-16نتخابية فقد فصؿ في ذلؾ القانكف العضكم إلا
   1.نتخابيإلستقاللية كؿ مف القاضي الجزائي ك القاضي اإضمف 

نتخاب يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة في تقدير أفعاؿ الغش، ك إل ذلؾ أف قاضي ا
 الجنائية، اإلدانة ك بالتالي فمو أف يحكـ رغـ ،نتخابإلمدل تأثيرىا في تغيير نتيجة ا

نتخابات، أك كانت العقكبة إلإال إذا ترتب عمى القرار القضائي أثر مباشر عمى نتائج ا
 التي تجـر 211 مف ىذا القانكف العضكم ك المادة 211صادرة تطبيقا ألحكاـ المادة 

. قتراعإلالترغيب ك الترىيب أثناء عممية ا
 إف تأكيد قياـ المسؤكلية الجزائية لمرتكب الجريمة ثـ إصدار الحكـ المالئـ بكصفو 

م كاف ناخب أك مرشح أك حتى رجؿ السمطة العامة، ألف تقرير مسؤكليتيـ ال ألمجرما 
  2.، عمى أف يككف تقديره لقيمة الجزاء تقديرا صحيحااآلثـيككف إال عمى أساس نشاطيـ 

 عدـ تأثير ، عف القاضي الجنائياإلدارمستقالؿ القاضي إ فمف أىـ تجميات 
نتياء إقتراع، سكاء كاف ىذا الحكـ صادرا بعد إلصدكر الحكـ الجنائي عمى نتيجة ا

نتخابي إنتخاب لكجكد غش إل ؿاإلدارمقتراع أك بعدىا، كما أف إلغاء القاضي إلعممية ا
 .3.ال يمـز القاضي الجنائي

 
    مف خالؿ دراستنا ليذا المبحث خمصنا إلى أف المشرع حاكؿ مسايرة أغمب الدكؿ 
الديمقراطية بكضع مجمكعة مف النصكص القانكنية في مجاؿ الرقابة عمى العممية 

اإلنتخابية، مف خالؿ تعزيز دكر المجمس الدستكر ك المجاف اإلدارية ك إستحداث ىيئة 
 .دستكرية جديدة مستقمة لمراقبة اإلنتخابات

                                                           
  . القانكف السابؽ10-16  مف القانكف العضكم 222أنظر المادة - 1
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف دور القضاء في انتخابات المجالس المحمية في الجزائر سميـ طكاىرم، - 2

. 103، ص 2014-2013الدستكرم، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
. 359جماؿ الديف دندف، المرجع السابؽ، ص -  3



 .آليات الرقابة على االنتخابات التشريعية في الجزائر: الفصل الثاني

 

107 
 

 لكف كؿ ىذا لـ يكف كافيا بإعتبار أف المجمس الدستكرم دكره الرقابي يقتصر فقط 
عمى الفصؿ في الطعكف ك إعالف النتائج، دكف الفصؿ في صحة الترشح أك مراقبة 

اإلجراءات التمييدية لإلقتراع ك حتى الييئة المستقمة لمراقبة اإلنتخابات ك كأكؿ تجربة 
ليا في المجاؿ الرقابي، القت العديد مف الصعكبات ك اإلنتقادات، خاصة أف 

ج لكؿ أعضائيا بما فييـ الرئيس، .إستقالليتيا الكظيفية محدكدة في ضؿ تعييف ر
 .  ضؼ عمى ذلؾ أنيا حمت مؤخرا ك لـ تعمر طكيال

كذلؾ الرقابة القضائية، سكاء كانت عف طريؽ ترأس المجاف أك العضكية فييا مف      
طرؼ القضاة ، أك في الفصؿ في المنازعات اإلنتخابية عف طريؽ المحاكـ العادية 

 .كاإلدارية
  كما أف لمقضاء الجزائي الدكر الرادع لممخالفات ك الجنح ك الجنايات التي تقع 

 10-16بمناسبة العممية اإلنتخابية ك ذلؾ بمكجب ما جاء في القانكف العضكم 
المتعمؽ باإلنتخابات في أحكممو الجزائية أك األحالة إلى قانكف العقكبات ، أك إلى 

 .القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو
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 الخاتمة
إن عممية االنتخابات ىي عممية سياسية بامتياز،أسالت الحبر الكثير، وليتيا تسيل 

 لدماء وأرواح عزيزة وغاليةااألرواح، إنيا  الحبر لوحده فقط، ولكنيا أسالت الدماء وأزىقت
 .إنيا دماء الجزائريين 

    من الموضوعية بمكان ، ومن العدل واإلنصاف الذي نطالب غيرنا أن يطبقو ويمتزم 
عتراف بالمستوى الذي وصمت إليو منظومتنا إل ا،بو ، فإنو من دواعي الفخر واالعتزاز

القانونية، ال سيما القوانين والتنظيمات المسيرة والمنظمة لمعممية االنتخابية في بالدنا، ىذا 
عتراف يخص الجانب النظري وما ىو مكتوب ومدون، سواء في الدستور أوفي مختمف إلا

 التي تصب في موضوع ، أو العادية أو المراسيم و األوامر الرئاسية،القوانين العضوية
 نعم صحيح أن ىناك مسايرة لما يجري في العالم ، ترسيخ الممارسة السياسية النزيية،

 تمارس ذلك ،وبالمقارنة مع األنظمة السياسية العربية واإلفريقية التي الزالت ليومنا ىذا
صطمح عمى تسميتيا باالنتخابات الشكمية ، التي ىي عبارة إنتخابات التي إلالشكل من ا

 %99.99ستحقاقات إلعن تزكية لمسمطة الحاكمة،حيث نجد نسبة النتائج في مختمف ا
والجزائر بفضل تضحيات أبنائيا، قطعت شوطا كبيرا من خالل التعديالت واإلصالحات 

 .السياسية والقانونية  لتدليل الصعوبات عبر مراحل مختمفة مرت بيا البالد 

 ثم دستور الثنائية لسنة 1989 إن الدستور الجزائري، ال سيما دستور التعددية لسنة ،
، كميا تنص صراحة عمى مبدأ الفصل بين 2016 إلى التعديالت األخيرة لسنة 1996

السمطات، ونتائج إحترام ىذا المبدأ والعمل بو وتجسيده ، ىي إنتاج قوانين صحيحة 
، ولكن قوانين تؤدي حتما إلى إضفاء الشرعية والمشروعية عمى أي %100ومتينة ، ليس 

عممية تكون في ظميا أو تحت ضوئيا، ولعل أبرز ىذه القوانين ىو قانون اإلنتخابات 
التنظيم القانوني لالنتخابات ،ومن خالل دراستنا التي تم انجاز مذكرتنا وموضوعنا ، 

 المتعمق باالنتخابات الساري 16-10القانون العضوي ر، في ضوء التشريعية في الجزائ
 ، تبين لنا حقا ان عممية االنتخابات ىي عممية مركبة ومتكاممة من بدايتيا الى المفعول 

 :نيايتيا، وحسب ما توصمنا اليو ، يمكننا تقديم النتائج التالية 
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 . وىي عبارة عن مالحظات وتوصيات في نفس الوقت 

استدعاء الييئة االنتخابية في مختمف االستحقاقات يكون دائما عن طريق مرسوم  -
رئاسي، أال يدل ذلك أن ال الييئة التشريعية و ال حتى رئاسة الحكومة، أو وزير 
الداخمية أو الوالي ،لو عالقة بقرار تاريخ إجراء ىذه االستحقاقات، حتى التجديد 

النصفي ألعضاء مجمس األمة، فإن الييئة الناخبة تستدعى كذلك عن طريق 
 .مرسوم رئاسي

اقتراحنا في ىذا الموضوع ىو توزيع ىذه الصالحية عمى كافة السمطات و الييئات 
 .حسب تدرجيا، مع قوة كل استحقاق

 إن ىذه العممية التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن :القوائم االنتخابية و مراجعاتها- 
، أو القيد  le Corp électoralالوعاء االنتخابي أو ما يسمى بالجسم االنتخابي 

في سجل االنتخابي، إن سياسة عصرنة اإلدارة و مسايرة التطور العممي و 
التكنولوجي في مجال الرقمنة، نرى من الضروري استحداث مراكز اإلعالم اآللي 

و تطبيقاتو تكون متخصصة في رقمنة القواعد االنتخابية و إخضاعيا لنظام 
 و كذلك Fichier centralالبيانات عمى غرار البيانات المركزية لألمن الوطني 

البطاقة السمبية لطالبي السكن بمختمف صيغو من أجل تسييل عممية تطيير 
 .  القوائم االنتخابية و التحكم الدقيق فييا من الجيات اإلدارية و الرقابية

 رغم أن المشرع شدد في الشروط القانونية و السياسية لمترشح :شروط الترشح-  
خاصة فيما يخص الوصول إلى البرلمان، فإنو لم يشترط مستوى عممي و دراسي 

لذلك نرى من الضروري إعادة النظر في ىذا الموضوع ، حيث نقترح عمى  معين،
القائمين باألمر وأصحاب القرار في البالد السيما المشرع أن يفرض عمى كل 

مترشح أن يكون حائزا أقل تقدير شيادة البكالوريا وأن يكون مزودا بمعارف قانونية      
 أما فيما يخص السن القانونية نرى من األفضل إعطاء فرص واسعة لمشباب 

فيما يخص أعضاء و مؤطري مكاتب التصويت فإن المعمومة القانونية و - 
اإلجرائية الصحيحة تكون غالبا موجودة عند األمين العام لمدائرة و األمين العام 
لمبمدية و الموظف المكمف بالعممية االنتخابية عمى مستوى الوالية، أي مديرية 

أما باقي األعضاء فمعضميم يجيل القوانين و . التنظيم و الشؤون العامة
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التنظيمات و اإلجراءات المعمول بيا يوم التصويت، لذا نرى إعادة النظر في ىذه 
 . القضية

من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والديمقراطية عمى العممية :النمط االنتخابي 
االنتخابية خاصة فيما يتعمق بتوزيع المقاعد عن طريق تطبيق نمط االقتراع 

النسبي عمى القائمة المغمقة ، وكذا تفعيل تقنية احتساب الباقي األقوى ،نقترح 
كان هذا اقتراحا من السيد رئيس  )العمل بطريقة القوائم المفتوحة مع المفاضمة 

 (لجنة المناقشة  األستاذ أوصيف سعيد 
 دور المجمس الدستوري في الرقابة عمى اإلنتخابات التشريعية محدودة و إن- 

ضيق جدا بإعتبار أنو ال يمارس أي وظيفة رقابية عمى اإلجراءات المميدة لمعممية 
اإلنتخابية و المتمثمة في إعداد القوائم اإلنتخابية و مراجعتيا و تقسيم الدوائر 

اإلنتخابية، باإلضافة إلى دعوة الييئة اإلنتخابية، و إنما يراقب فقط حسابات و 
إيرادات الحممة االنتخابية،و يفصل في صحة عمميات التصويت و إعالن النتائج، 

التي :  فقرة إثنان من الدستور182و ىذا قميل جدا ، و تناقض مع نص المادة 
سير عمى صحة اإلنتخابات فمن خالل ىذه يتنص عمى أن المجمس الدستوري 

العبارة، فإنو يفترض فيو أن يراقب جميع مراحل العممية االنتخابية، لكن القانون 
االنتخابي و النظام الداخمي المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري ال ينصان عمى 

. ىذا 
أما الشخصيات الوطنية المكونة لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات، فإننا - 

نرى أن مقاييس و معايير تعيينيم من طرف رئيس الجميورية غير المبينة و غير 
 .واضحة

الرقابة القضائية عمى العممية االنتخابية تتوقف عند دراسة الطعون و الحكم - 
بحكم غير قابل لمطعن، أي أن مبدأ التقاضي عمى درجتين غير موجود تماما بما 

 .في ذلك قرارات المجمس الدستوري رغم أنيا قرارات مصيرية
الحماية الجزائية موجودة بموجب العقوبات المقررة لممخالفين، من بين ىذه - 

 .العقوبات، نجد عقوبات سالبة لمحرية لكن لم نسمع أبدا بمصطمح سجين إنتخابي
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في النياية فإن النقائص كثيرة و متعددة و العالج الحقيقي ليذه اآلفات االنتخابية يتمثل 
 .     في اإلرادة السياسية لصاحب القرار

 "التوفيق وباهلل"
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 27 صادرة في 15، المتضمن قانون الجنسية، ج ر عدد 1970 ديسمبر 15في 

. 2005فبراير 

، يجدد الدوائر اإلنتخابية،وعدد المقاعد 2012 فيفري 13 مؤرخ في 01-12األمر  .6
. 2012 ماي 15 مؤرخة في 08المطموب شغميا في إنتخابات البرلمان، ج ر عدد 

 المراسيم الرئاسية: 

 المتعمق بالتعيين في 1999 10-19 المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم  .1
 .1999-11-31 الصادرة في 76الوظائف المدنية و العسكرية لمدولة ج ر عدد 

 ديسمبر 07 الموافق ل 1417رجب  26 مؤرخ في 436- 96المرسوم الرئاسي رقم  .2
، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عميو افي إستفتاء شعبي يوم 1996

  8/12/1996ـ الموافق ل1417 رجب 27 صادرة في 76 ج ر عدد 28/12/1996

 04،الموافق ل 1438 ربيع الثاني 05 المؤرخ في 05-17المرسوم الرئاسي رقم  .3
 يتضمن تعيين القضاة أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة 2017جانفي 

  .2017 جانفي 04 الصادرة في 01االنتخابات، ج ر عدد 



 جانفي يتضمن تعيين الكفاءات المستقمة 04 المؤرخ في 06-17المرسوم الرئاسي  .4
المختارة ضمن المجتمع المدني أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات، ج 

 .2017 جانفي 04 صادرة في 01ر عدد 

 يناير 04 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 05 مؤرخ في 07-17مرسوم رئاسي  .5
 يتعمق بنشر التشكيمة اإلسمية لمييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتحابات،ج ر 2017
 2017 يناير 04 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 05 مؤرخة في 01عدد 

 04 الموافق لـ 1438 جمادي األولى 07 مؤرخ في 57-17مرسوم رئاسي رقم  .6
و ج ر عدد .ش. يتضمن تعيين إستدعاء الييئة اإلنتخابية ألعضاء م2017فيفري 

. 2017 فيفري05 الموافق لـ 1438 جمادي األولى عام 08 صادرة في 06

 المراسيم التنفيذية :

،المحدد لشروط تصويت 2012 فيفري 06 مؤرخ في 28-12المرسوم التنفيذي  .1
 08و ج ر عدد .ش.المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، إلنتخاب أعضاء الم

. 2012 فيفري 15مؤرخة في 

 06 الموافق لـ 1433 ربيع األول 13 ، المؤرخ في 32-12المرسوم التنفيذي رقم  .2
، يتعمق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت و كيفيات ممارسة 2012فيفري 

. أو الطعن القضائي بشأنيم/حق االعتراض و

، يحدد كيفيات تطبيق المادة 2012 فيفري 26 مؤرخ في 86-12مرسوم تنفيذي  .3
. 01-12 من األمر 09

 يحدد كيفيات آداء 2012 أفريل 11 المؤرخ في 178-12المرسوم التنفيذي رقم  .4
.  أفريل 15 مؤرخة في 22اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصؤيت، ج ر عدد 



 الموافق لـ 1438 ربيع األول 19 المؤرخ في335-16المرسوم التنفيذي رقم  .5
 ،يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج 19/12/2016

 صادرة 75إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك،ج ر عدد 
. 2016 ديسمبر 21 الموافق لـ 1438 ربيع األول 21بتاريخ 

 19 الموافق لـ 1438 ربيع األول 19 مؤرخ في 336-16المرسوم التنفيذي رقم  .6
 يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسبيميا و مدى صالحياتيا ج 2016ديسمبر 
.  2016 ديسمبر 21 الموافق لـ 1438 ربيع األول 21 صادرة بتاريخ 75ر عدد 

 19 الموافق لـ 1438 ربيع األول 19 مؤرخة في 337-16المرسوم التنفيذي رقم  .7
 75،يحدد شروط إعداد الوكالة لمتصويت في اإلنتخابات، ج ر عدد 2016ديسمبر 

. 2016 ديسمبر 21 الموافق لـ 1438 ربيع األول 21مؤرخة في 

 19 الموافق لـ 1438 ربيع األول  19 المؤرخ في 338-16المرسوم التنفيذي رقم  .8
 75 ،الذي يحدد كيفيات إشيار الترشيحات لالنتخابات ، ج ر عدد 2016ديسمبر 

 2016 ديسمبر21 الموافق لـ 1438 ربيع األول 21صادرة في 

 17 الموافق لـ 1438 ربيع األول 18 مؤرخ في 12-17المرسوم التنفيذي رقم  .9
 19 بتاريخ صادرة 03 يحدد قواعد سير المجنة اإلنتخابية ج ر عدد 2017يناير 
. 2017 يناير 18 الموافق لـ 1438 األول ربيع

 17 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 18،مؤرخ في 13-17المرسوم التنفيذي رقم  .10
 يتعمق بإستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين إلنتحاب أعضاء 2017يناير 

 يناير 18 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 19 مؤرخة في 03و ج ر عدد .ش.م
2017 .



 يناير 17 الموافق لـ1438 ربيع الثاني 18 مؤرخ في 14-17المرسوم التنفيذي رقم  .11
 يتعمق بإكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين إلنتخاب 2017

 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 19 صادرة بتاريخ 03و ج ر عدد .ش.أعضاء الم
. 2017 يناير 18

 17 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 18 مؤرخ في 15-17المرسوم التنفيذي رقم  .12
و ج ر عدد .ش. يتعمق بإيداع قوائم المترشحين إلنتخاب أعضاء الم2017يناير 

. 2017 يناير 18 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 19 مؤرخة في 03

 المحدد لكيفيات وضع 2017 يناير 17 المؤرخ في 16-17المرسوم التنفيذي رقم  .13
القائمة االنتخابية تحت تصرف المترشحين والييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات 

طالع الناخب عمييا   .وا 

 المحدد لشروط وكيفيات 2017-01-17 المؤرخ في 18-17المرسوم التنفيذي  .14
إختيار الضباط المدعمين لمداومة أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات  

 .2017 يناير 18 الموافق لـ 1438 ربيع الثاني 19 مؤرخة في 03ج ر عدد 

 الموافق لـ 1438 ربيع األول 1719 المؤرخ في 23-17المرسوم التنفيذي رقم  .15
 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرىا، الجريدة 17/01/2017

 .25/01/2017 المؤرخة في 04الرسمية، العدد 

 

 

 

 القرارات :



 متعمق بتحديد 2012 مارس 21 الموافق ل 1433 ربيع الثاني 28قرار المؤرخ في  .1
عدد و تشكيمو لمجان االنتخابية لمدوائر الدبموماسية و القنصمية لتصويت المواطنين 

. الجزائريين في الخارج النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني

 ، المحدد لمميزات التقنية الستمارة 2012-01- 25القرار الوزاري المؤرخ في  .2
 ، 04التصريح بالترشح ، النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني،  ج ر عدد 

. 2012-2601صادره بتاريخ 
  األنظمة
 جمادي الثانية 28النظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري،المؤرخ في  .1

.  2016 افريل 07 صادرة في 50 ج ر عدد 2016 أفريل 06،الموافق لـ 1437
 صادرة بتاريخ 13النظام الداخمي لمييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتحابات، ج ر عدد  .2

. 2017 فيفري 26

  األراء

 يتعمق بمراقبة مطابقة 2011 ديسمبر 22 مؤرخ في لممجمس الدستوري 13رأي رقم  .1
 .القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات لمدستور

: الكتب: ثانيا

آري عارض عبد العزيز، الجرائم االنتخابية، دار قنديل لمنشر والتوزيع، الطبعة  .2
. 2011الرابعة، عمان 

سعيد بوشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  .3
2011 .

منشورات أكاديمية – دراسة مقارنة – االنتخاب والديمقراطية – سميمان الغويل .4
 . 2003طرابمس الطبقة األولى سنة – الدراسات العميا 



عبد الوىاب المومن، النظام االنتخابي في التجربة الدستورية، الطبقة األولى، دار  .5
. 2011األلمعية لمنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 

الرقاية عمى االنتخابات العامة النيابية و - عمي بن محمد محمد حسين الشريف  .6
دراسة مقارنة في التشريعات اليمنية و المصرية و - الرئاسية و المحمية و االستفتائية 

. ، دار النيظة العربية القاىرة2015الفرنسية و الفكر السياسية، الطبعة األولى 

عمي عدنان النيل ، جريمة الرشوة االنتخابية ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة  .7
. 2012اإلسكندرية ، 

 . 2009سنة . الجزائر. دار بمقيس– نظام االنتخابات – مولود ديدان  .8

: المذكرات و األطروحات: ثالثا

 رسائل الدكتوراه :

أحمد بنيني ، اإلجراءات المميدة لمعممية االنتخابية في الجزائر، رسالة دكتوراه في  .1
العموم القانونية واإلدارية، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق جامعة 

. 2005/2006. الحاج لخضر، باتنة

 جمال الدين دندن، دور القضاء في العجمة االنتخابية، دراسة منارتو بين التشريع .2
الجزائري و التشريع الفرنسي، أطروحة لنيل شيادة دكتورة في العموم القانونية و 

: ، السنة الجامعية1االدارية تخصص القانون العام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 
2016-2017 .

رسالة -النظام اإلنتخابي ودوره في تفعيل ميام تامجالس المنتخبة- عمي محمد .3
- جامعة أبي بكر بمقايد-دكتوراه،تخصص القانون العام،كمية الحقوق والعموم السياسية

2015-2016.  



فاطمة بن سنوسي ، المنازعات االنتخابية ، أطروحة لنيل شيادة دكتوراة دولة في  .4
. 2012-2011القانون العام ، كمية الحقوق ، جامعة الجزائر السنة الجامعية 

 مذكرات الماجسير : 

- الجزائر المنظومة الدستورية والقانونية لإلدارة اإلنتخابية في – البشير بن لطرش .1
كمية الحقوق . مذكرة لنيل شيادة ماجيستير في القانون، تخصص قانون دستوري

  .14/15بسكرة – والعموم السياسية، قسم الحقوق جامعة محمد خيضر 

فرع الدولة و المؤسسات العمومية، -مذكرة ماجستير في الحقوق-جمال الدين دندن .2
 2009/2010- 1-كمية الحقوق،جامعة الجزائر

القانون  ، آليات الرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر في ظلخالد بن خميفة .3
شيادة الماجستير في العموم القانونية ،   ، مذكرة لنيل 01-12العضوي رقم 

تخصص القانون الدستوري ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة الحاج لخضر 
. 2015 – 2014باتنة 

، دور القضاء في انتخابات المجالس المحمية في الجزائر، مذكرة لنيل سميم طواهري .4
شيادة الماجستير في القانون الدستوري، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة 

 .2014-2013الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 

-لجزائري االقضائي عمى العممية اإلنتخابية في القانون اإلشراف-شادية رحاب .5
كمية الحقوق والعموم -تخصص قانون دستوري-مذكرة لنيل شيادة الماجستير

. 2016/2017السنة -1باتنة -جامعة الحاج لخضر-قسم الحقوق-السياسية

الجزائر،مذكرة  اليات االشراف و الرقابة عمى العممية االنتخابية في-ماجدة بوخزنة .6
قسم - كمية الحقوق و العموم السياسية-لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية

 . 2014/2015الوادي - جامعة حمو لخضر- الحقوق



 ، الجرائم االنتخابية ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير ، فرع الدولة و فمولود بن ناص .7
 .  2010المؤسسات العمومية ، كمية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 

 مذكرات الماستر: 

مذكرة لنيل -  بن محمد بن ميدي ، الرقابة عمى العممية التحضيرية لإلنتخابات .1
شيادة الماستر في القانون العام المعمق، كمية الحقوق والعموم السياسية، الممحقة 

تممسان، سنة - جامعة أبو بكر بمقايد- قسم الحقوق- الجامعية بمغنية
2015/2016 . 
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1. www. APS.dz-  2017 أفريل 30وكالة األنباء الجزائرية يوم 
 -25/03/2017يومية المساء ، العدد الصادر يوم السبت  .2
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droit constitutionnel  et instituions politique, économéca, paris, 1983 
2. Jean Claude Masclet: droit politique et théorique, presses universitaire 

de France, 1er édition, 2 février 1989.     
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 03: الممحق رقم
 النواب عن  والٌة بومرداس  2017المقاعد المحصل علٌها تشرٌعات الحزب   

 فازٌة آٌة أحمد، صادق زرقاويامرأة  50 مقعد منها 161حزب جبهة التحرٌر الوطنً   1

 صلٌحة مخرف، بوعالم درامشٌنً امرأة  37 مقعد منها 100التجمع الوطنً الدٌمقراطً   2

 سعٌد زوار نساء 06 مقعد منها 34تحالف حركة مجتمع السمم و جبهة التغيير   3

  نساء  4مقعد منهم 20تجمع أمل  4

  نساء  4 مقعد منهم 15االتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء  5

 علً العسكري نساء  03 مقعد منهم 14القوى االشتراكٌة   6

  نساء  02 مقعد منهم 14جبهة المستقبل   7

 جمعة فارس مقعد 13الحركة الشعبٌة الجزائرٌة   8

  نساء 03 مقعد منهم 11حزب العمال   9

  نساء  03 مقاعد منهم 09التجمع من أجل الثقافة و الدٌمقراطٌة   10

 أمحمد أبعزٌز نساء  4 مقاعد منهم 08   الجمهوريالتحالف الوطنً 11

  مقاعد  04حركة الوفاق الوطنً   12

  مقاعد 03حزب الكرامة   13

  مقاعد 02حزب الحرٌة و العدالة   14

  مقاعد  02  بابحزب الش 15

  مقاعد 02 54حزب عهد  16

  امراة 01 مقاعد 02التجمع الوطنً الجمهوري  17

  مقاعد 02حركة االنفتاح   18

  02حزب النظال الوطنً  19

  02الجبهة الدٌمقراطٌة الحرة   20

  02الحزب الوطني الثقافي و التنمية  21

  1الجبهة الوطنٌة الجزائرٌة   22

  1حزب الفجر الجدٌد  23

  1حركة االصالح الوطنً   24

  1تحالف تكتل الفتح   25

  1الجبهة الوطنية لمعدالة االجتماعية   26

  01الجبهة الوطنٌة للحرٌات   27

  01جبهة الجزائر الجدٌدة  28

  01اتحاد القوى الدٌمقراطٌة و االجتماعٌة   29

  00حزب التجدٌد الجزائري   30

  01االتحاد للتجمع الوطنً   31

 سٌد علً بلعٌد 01االتحاد الوطني من اجل التنمية   32

  01 الحركة الوطنية لمعمال الجزائري   33

  01حزب المواطنٌن االحرار  34

 نعٌمة صالحً  01حزب العدل و البٌان   35

  01حزب الشباب الديمقراطي لممواطنة   36

  نساء  06 مقعد منها 28 مترشحون احرار   37
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 الحزب الناخب الوالٌة

 FLN بن مبارك سالم ادرار

 R.N.D طالبً علً الشلف

 FLN سهلً عبد القادر االغواط

 R.N.D شٌبان بومدٌن لطفً ام بواقً

 FLN مخطار عبد المجٌد باتنة

 FFS درقٌنً عبد النور بجاٌة

 FLN شنوفً سلٌم بسكرة

 مترشح حر قرٌتلً العربً بشار

 R.N.D عاشور الٌاس البلٌدة

 FLN بوترعة جواد البوٌرة

 مترشح حر خافً أخمادو تمنراست

 FLN مومن الغالً تبسة

 FLN دزٌري أحمد تٌارت

 FSS منعوم رابح تٌزي وزو

 R.N.D ولدزمٌرلً بشٌر الجزائر

 FLN بوستة فؤاد جٌجل

 FLN تاشرٌفت عبد المالك سطٌف

 FLN مدانً عبد الرحمن سعٌدة

 R.N.D مبارك فلوشً سكٌكدة

 حر بورزٌف عبد القادر سٌدي بلعباس

 مترشح حر عبود عبد الناصر عنابة

 R.N.D معام رشٌد قالمة

 FLN خرشً أحمد قسنطٌنة

 FLN بدة أحمد المدٌة

 R.N.D سنوسة عفٌف مستغانم

 FLN دٌلمً اسماعٌل المسٌلة

 FLN شنتوفةمختارٌة معسكر

 FLN جدٌو عبد القادر ورقلة

 FLN بوبكر محمد وهران

 FLN ثعٌمً لزهاري البٌض

 FLN ماضوي العٌد إلٌزي

 FLN مباركٌة عبد الكرٌم البرج

 R.N.D غربً فرٌد بومرداس

 FLN طهراوي حكٌم الطارق

 FLN محمد سالمً تندوف

 FLN جبان مصطفى تٌسمسٌلت

 FLN صلٌبة محمد الوادي

 FLN بالع محمد العٌد خنشلة

 FLN لطٌفً أحمد الصالح سوق أهراس

 F.L.N المكرطار اسماعٌل تٌبازة

 F.L.N بن الشاوي عبد الوكٌل مٌلة

 F.L.N بوجوٌة سٌد علً عٌن الدفلى

 F.L.N قرٌنٌك الحاج عبد القادر النعامة

 R.N.D سعٌدي سعٌد عٌن تموشنت

 جبهة المستقبل غزٌل الطاهر غرداٌة
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