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The past attests, 

 الماضي يشيد
The présent confirms, 

 والحاضر يؤكد
And the future is more tender, God willing. 

 والمستقبل أكثرعطاء بإذن اهلل
 

     الطالبة
  العالية عبيد

 



 

  

 
 

 
 مما قرأت وأعجبني 

"إني رأيت أنو ال يكتب إنسان كتابا في يومو إال قال في غده: لو غيرت ىذا لكان أحسن، ولو 
وىذا من أعظم  زيد لكان يستحسن، ولو قدم ىذا لكان أفضل، ولو ترك ىذا لكان أجمل.....،
 العبر، وىو دليل عمى إستيالء النقص عمى جممة البشر".

 
 
 

 ،نا ىذانبتغي من وراء مجيودما دفعنا إلى أن  ىذاو 
 قولو تعالى:

 بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم
 "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العميم"

 من البقرة 127اآلية 
 

 الطالبة                                                                             
 عبيد العالية                                                                           



 

 
       

 

 

 

 

 

ممكنا إجراء إنتخابات حَرة ونزيية في أي مكان في العالم، إال أننا ال نستطيع التخمي  ليس"
 ."عن عبارة حَرة ونزيية

 كومبيجون ما                                                                            
Jhon Makumbè 

 ستاذ ومراقب إنتخاباتأ
 _ زيمبابوي _                                                                           

 
 
إال أنيا ىي النظام الوحيد الذي يمنحنا أمل  ،عمى الرغم من سيولة التالعب في اإلنتخابات"

ة عمى ذلك، فإنيا تمثل تقدما و في جعل محاسبة القادة السياسين، خاضعين لممسائمة، وعال 
 ".إلى األمام حيث أن المتالعبين في اإلنتخابات قد يجدون أنفسيم مذنبين

 المقال اإلفتتاحي لمجمة نيويورك تايمز
 

 
 الطالبة                                                                            
 العالية عبيد                                                                              

  



 

 
      

 
 
 

 
صدقة  وجعم، أبقضاء اهلل وقدره، أىدي ىذا العمل المتواضعموب خاشعة ونفس راضية بق

، ونسأل اهلل العمي القدير أن يتغمد 19ضحايا الفيروس كوفيد  في ميزان حسنات جارية
أرواحيم الطاىرة بواسع رحمتو، وأن يسكنيم فسيج جناتيم، ويميم ذوييم جميل الصبر 

 والسموان.
ن إليو راجعون  إن هلل وا 

 اهلل شيداء، أحياء عند ربيم يرزقون. إنا نحسبيم عند 
 
 

لى ك  ىذا العمل. ل إسم نقش في قمبي وذاكرتي، أىديوا 
 

                                                                                         
            الطالبة

          عبيد العالية 

  



 

 
      

 
 

 الحمد والشكر لو وحده الذي وفقني في إعداد ىذه المذكرة. أحمد اهلل، وهلل
 

، لقبوليا اإلشراف نادية ةاألستاذة الدكتورة حميدثم أتقدم بالشكر الخالص ألستاذتي القديرة 
 واإلمتنان.لما بذلتو من توجييات قيمة فميا مني جزيل الشكر و عمى ىذه المذكرة، 

 وجزاىا اهلل عني كل خير في الدنيا واآلخرة.
الموقرة الذين ألساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة كما أتقدم بعبارات الشكر والتقدير 

 تكرموا بقبول قراءة ىذا العمل وتقييمو.
عبد  والشكر والثناء موصول لجميع أعضاء أسرة كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة

 .بن باديس بمستغانميد إالحم
باحث  -لألستاذ بن الطيب عبد القادركما ال يفوتني أن أتوجو بالشكر الجزيل، واإلمتنان 

عمى المساعدة في -المدية  -كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة يحي فارس -دكتوراه 
 .، أسأل اهلل لو التوفيق والسداد وأن يميمو من أمره رشدامع المراجعجَ 

 
 
 

    خيرا تمقىخيرا.....  عملإ
       الطالبة عبيد العالية                                                                 
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 كمف لشرعية الكحيد يعتبراألساس القانكف دكلة في بكسمطاف" اإلنتخاب محمد األستاذ يقكؿ
 في فاإلنتخابات لديمقراطي، لنظاما كأسسا مبادئ ترسيخ في كبيرة أىمية اإلنتخابات إكتست ىنا

 بإختيار الشعب خالليا مف يقـك التي الكسيمة باعتبارىا فعاؿ، دكر ليا الديمقراطية المجتمعات
 إرساء معادلة في ميما طرفا الشعب يككف بحيث لتشريعية، السمطةا مستكل عمى ممثميو

 ديمقراطية. اإلنتخابات ىذه كانت إذا إال ذلؾ لمشعبيتسنى  كلف الدكلة، مؤسسات
لذلؾ نجػد عػمى أف الممػػارسة الديمقراطية تػقتضي تػييػئ المػناخ الضػركرم إْلجػراء 
إستحقػاقات فػي أجكاء شفػافػة ك نػزييػػة، مػػف خػػالؿ كضػػع سيػاسػة جنػائػية تقػي مػػف الػجػريػمػة ك 

طمؽ أف السياسة تػكػافػحػػيا، كبالتالي تضمف إحتراـ عمميات اإلقتراع لمضكابط القانكنية، مف من
الجنائية مف جية ىي مجمكع الكسائؿ الزجرية التي تستعمميا الدكلة لمكاجية الجريمة، كمف 

 جية أخرل ىي عبارة عف إستراتيجية شاممة إلدراؾ ك تحميؿ الظاىرة اإلجرامية كمحاربتيا. 
لتػػػي مػف لػػذا نجػد أف المشرع سػمؾ سيػاسػة جنػائية حػاكلت أف تطػاؿ كػػؿ الخػركقػات ا

نيا بعقكبات متفاكتػػػػة اقر ا  شػأنيا اإلضػرار بحػسف سػير العمميػة االنتخػابػية فػي مختمؼ مراحميا، ك 
في المقدار بالنسبة لمغرامات المالية كفػػي المػػدد بالنسبة لمعقػكبػات السالبة لمحرية بحسب خطكرة 

 الفعػؿ اإلجرامػػػي.
ابية مف خالؿ القكانيف عضكية متعددة، كاف آخرىا كنظـ المشرع الكطني العممية اإلنتخ

المنظـ لإلنتخابات،  16/10المعدؿ كالمتمـ لمقانكف العضكم  19/08القانكف العضكم رقـ 
، أم أنو 2017كيالحظ أف ىذ األخير لـ يشيد تطبيقا إال مف خالؿ اإلنتخابات التشريعية لسنة 

ه التعديؿ جاء في ظركؼ سياسية شيدىا حديث كلـ يظير أم نقائص لمحكـ عميو، إال أف ىذ
الكطف  إستدعت تدخؿ رئيس الدكؿ لمخركج مف األزمة، كخمصت لجنة الحكار إلى تعديؿ 
ستحداث سمطة مستقمة مكاف الييئة العميا لإلشراؼ  القانكف العضكم المنظـ لمعممية اإلنتخابية كا 

في صمب الدستكر، إال أف بإسـ عمى اإلنتخابية، كبالرغـ مف أنيا مؤسسة دستكرية معمف عنيا 



 

 ب 

 

  

سمطة الشعب التي ال تعكا فكقيا سمطة أخرل تـ بنجاح الخركج مف األزمة كتنظيـ رئاسيات كفقا 
 لقانكف اإلنتخابات المعدؿ.

كيجب اإلشارة أف التعديؿ األخير مس فقط القكاعد المنظمة لمجانب اإلدارم، دكف الجانب 
شيدىا العالـ كتأثر عمى الدكؿ داخميا، إال أف المشرع الجزائي، فبالرغـ مف التحكالت التي ي

الزاؿ مقيد بالجرائـ التقميدية دكف مراعات لمكسائؿ كاألدكات الحديثة المؤثرة كبكضكح عمى 
صحة العممية اإلنتخابية، كىك األمر الذم تفطف إليو المشرع مف خالؿ تعديؿ األمر رقـ 

نكف العقكبات، كذلؾ بتجريـ األفعاؿ ميما كانت المعدؿ كالمتمـ لقا 20/23بالقانكف  66/156
الكسيمة المستعممة في إشارة منو عمى تجريـ بإستعماؿ مثال مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي، بحيث 

 يظير الكاقع أثره الكبير مؤخرا عمى العممية اإلنتخابية.
كقد  إف الخركقات كاإلنتياكات التي تطاؿ العممية اإلنتخابية عديدة ال يمكف حصرىا،

ضبطيا المشرع بأحكاـ جزائية تجد مصدرىا في قانكف المنظـ لإلنتخابات بالدرجة األكلى، 
 .       06/01كقانكف العقكبات بإعتباره الشريعة العامة، ككذا قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ 

 أىميـــة المــــوضــوع:
يستمد مكضكع" الجرائـ اإلنتخابية في التشريع الجزائرم" أىميتو إنطالقا مػػػف الكاقع  

كالتشريع مف خالؿ إتجاه جّؿ التشريعات المعاصرة إلى ضركرة تقرير حماية خاصة لإلنتخابات 
بشكؿ خاص كلمديمقراطية بشكؿ عاـ، نظران لمػػا تضفيو مػف إحتراـ لمحريات الفردية، كمػػف ثػػـ 

قاس نجاح التشريع الكضعي في إضفاء الحماية الحقيقية ليذه الحقكؽ بمدل بمكغ الحماية ي
المبتغاة،  لذلؾ فإف أم سياسة جنائية تيدؼ إلى محاربة اإلجراـ يجب أف تتطابؽ مع المبادئ 
األساسية لمدكؿ الديمقراطية ككذلؾ يجب أف تخضع لمبدأ سيادة القانكف كضماف إحتراـ حقكؽ 

فمسألة الحقكؽ كالحريات العامة كالشخصية قد إستقرت في ضمير غالبية العالـ  اإلنساف،
 المعاصر حيث أصبحنا نعيش عصر اإلنسانية الجنائية.
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 أسباب إختيار الموضوع: 
كما أف إىتمامنا بإعداد مكضكع دراسة الجرائـ اإلنتخابية لـ يكف مف قبيؿ الصدفة، بؿ 

الجنائية لإلنتخابات مف خالؿ الكقكؼ عمى أىـ مف أجؿ دراسة مختمؼ صكر الحماية 
اإلختالالت كالخركقات التي تشكب العمميات اإلنتخابية ككيفية معالجتيا عمى المستكل 
التشريعي كالقضائي، كمف أجؿ إثارة  النقاش حكؿ مكضكع ىاـ يتعمؽ بمختمؼ مظاىر الغش 

إلنتخابي بكجو خاص، كعمى التي تطاؿ عمميات اإلقتراع كتؤثر بشكؿ سمبي عمى المسمسؿ ا
المسار الديمقراطي بشكؿ عاـ، ما داـ أف اإلنتخابات قد حظيت بإىتماـ معظـ الباحثيف 

الجزائي قميمة جدا أك ناقصة  أما الدراسة في شقيا بدراسة الجانب الدستكرم كاإلدارم، السابقيف
 مف حيث دراسة كؿ الجرائـ اإلنتخابية.
غرار أكثر الدكؿ ديمقرطية في العالـ بمناسبة كؿ مكعد كما أف ما تعيشو الجزائر عمى 

نتياكات كتبادؿ لتيـ بيف السياسيف كالييئة الناخبة، لو نصيب في  إنتخابي، مف خركقات كا 
إختيارنا دراسة ىذا المكضكع، خاصة العبارة الشائعة التي يكثر تداكليا لممسؤكليف عمى العممية 

دكف تخصيص كبمناسبة كؿ مكعد إنتخابي، كىي أف  اإلنتخابية في كؿ الدكؿ الديمقراطية
متازت بشفافية كالنزاىة مع بعض الخركقات التي ال ترقى إلى  العممية الإلنتخابية ناجحة كا 
التشكيؾ في صحتيا، كلمكقكؼ عمى مدل صحة ىذه العبارة إرتأيت معرفة كالكشؼ عف ىذه 

 الييئة الناخبة. الخركقات التي ال ترقى إلى مستكل المساس بإرادة كتكجو
كما يعتبر ىذا المكضكع مف مكاضيع الساعة التي تظير مع كؿ مكعد إنتخابي في ثكب 
جديد في مختمؼ األنظمة كالمجتمعات الديمقراطية، كمف اإلىتمامات الراىنة لمختمؼ الدكؿ 
عمى الصعيد الكطني أك الدكلي، كعمى إختالؼ درجة النمك الديمقراطي داخؿ مؤسساتيا 

 سية.   السيا
 إشكــــالية البـــحث:       

 مكنت ىل يستدعي منا طرح اإلشكالية التالية: إف األىمية التي يثيرىا مكضكع المذكرة 
 جل   إحصاء من الجزائري المشرع اإلنتخابية، الجرائم محاربة في المنتيجة الجنائية السياسة
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 اإلنتخابية، العممية مراحل لمختمف المصاحبة واإلعتداءات واإلنتياكات والخروقات التجاوزات
 تأثر عمى اإلرادة الحرة لمييئة الناخبة، جرائم القانون إعتبرىا التي األفعال ىذه تمثمت وفيما
 لمكافحة قانونا المكفولة والضمانات اآلليات ماىي ونزيية شفافة إنتخابات تحقيق سبيل وفي
 منيا؟. والحد الجرائم ىذه

الية اإللماـ باألحكاـ العامة لتجريـ اإلنتخابي، مف خالؿ كيتطمب اإلجابة عمى اإلشك
تحديد مفيـك الجريمة اإلنتخابية، كبياف طبيعتيا كأنكاعيا، مع بياف األركاف الخاصة بيا، إلى 
جانب التعرؼ عمى نطاؽ الحماية الجزائية كتأطيرىا القانكني كمدل فعاليتو في تحقيؽ الردع في 

تخابية، بعرض مختمؼ صكر التجريـ عبر مختمؼ مراحؿ العممية مكاجية مرتكبي الجرائـ اإلن
اإلنتخابية كبياف الجزاء لكؿ جريمة مف الجرائـ، كمدل كفاية الضمانات في حماية سالمة 

 رس اإلنتخابي.  عكنجاح ال
 منيــــج البــحـــث:        

عتمدنا في دراسة ىذا المكضكع عمى عدة مناىج بغرض اإلحاطة بمكضكع  الدراسة كا 
بشكؿ كاؼ، منيا المنيج الكصفي اإلستقرائي كىك تحميؿ لمجرائـ اإلنتخابية كتعدادىا كبياف  
العقكبات المقررة لكؿ كاحدة منيا، إلى جانب المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ النصكص 
الجزائية كالكقكؼ عمى مدل فعاليتيا في ردع الجريمة اإلنتخابية بيدؼ ضماف نزاىة كشفافية 
العممية اإلنتخابية، كأحيانا األخذ بالمنيج المقارف كمما إقتضت الضركرة ذلؾ مف خالؿ مقارنة 
التشريع اإلنتخابي الكطني بالتشريعات اإلنتخابية المقارنة خاصة التشريعات اإلنتخابية العربية 

ثراء األقرب كبعض األنظمة التشريعية األخرل، لمكقكؼ عمى أكجو التشابو كاإلختالؼ بيدؼ إ
 الدراسة كلما ال تككف كمرجع نجني مف كراءه تعزيز حماية جزائية فعالة لإلنتخابات في الجزائر.

 خــطــة الـــبحـــث:       
إف معالجة مكضكع البحث يكجب عمينا إحتراـ مخطط الدراسة عند التحضير لمذكرة 

"ماىية الجرائـ اإلنتخابية ماستر المبني عمى تقسيـ العمؿ إلى فصميف، نتناكؿ في الفصؿ األكؿ 



 

 ه 

 

  

كآلية الراقبة عمييا"، لنتطرؽ في الفصؿ الثاني إلى" تحديد الجرائـ اإلنتخابية كفقا لممراحؿ 
 العممية اإلنتخابية".

 سيتـ كؿ ىذا كفؽ التقسيـ التالي:
 عمييا بةاقالر  وآلية اإلنتخابية الجرائم الفصل األول: ماىية

 نتخابية وفقا لممراحل العممية اإلنتخابيةتحديد الجرائم اإل الفصل الثاني: 
كفي األخير نختـ ىذه الدراسة بعرض أىـ النتائج المستخمصة كالخركج بتكصيات 

قترحات قد تساعد المشرع  غرات التي طالت مستقبال في تعديؿ الكثير مف نقاط الضعؼ كثكا 
                    عامة.ابية كالقانكف الجنائي بصفة اإلنتخالقكانيف العضكية المنظمة لمعممية 

     



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل األول

هاهيت الجرائن اإلنتخابيت وآليت الرقابت 

 عليها
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 يكتمؿ عبرىا إذ الديمقراطي، المسار في ىامة محطة اإلنتخابية اإلستحقاقات تعتبر
 لإلىتماـ مؤىالا  تراه فيمف ثقتيا بإسناد إختيارىا عف األمة تعبير خالؿ مف التمثيمي المشيد

 عػػف عػػبارة أنيا كاألكيد السمطة، تكليو عػند رغػباتيا تجسػيد ك مطالبيا كحمػؿ بإنشغاالتيا
 أنو بالقكؿ يسمح الذم الحد إلى تتعدد الغػش مظاىػػر أف حيث خالفات مف تخمك ال محطات

 درجػة فػي الػغش مظاىر كتتفاكت غػػػش، يشػػكبػػيا أف بػدكف تػكػتمؿ إنتخابية عػمػمية نجػػد قمما
 بمصداقػية الػمساس حػد إلػى تػصؿ تجػميػاتػو بػعض اإلنتخابية، العمػمية عمى تػأثػػيره ك الخػػطكرة
 القكاعػد مخالفػػة مجػرد عمػى األخػػر بعضيػا يقتصر بػينما نػتائجيا، تغػيير كمحػاكلػة العممية
ر ليا يككف ال نحك عمى العممية بػتنظيػػـ الخاصة  العػمميػػات أف داـ مػا نتائجيا عمػى 1أث
 نظػػر ككجيات إيديكلكجية ك سياسية حمالت بيف بػػؿ أشخػػاص بيف لػػيس تنافػػس ىي اإلنتخابية

 .القضايا مػف العػديػد في
 إلجػراء الضػركرم المػناخ تػييػئ تػقتضي الديمقراطية الممػػارسة أف عػمى نجػد لذلؾ
 الػجػريػمػة مػػف تقػي جنػائػية سيػاسػة كضػػع خػػالؿمػػف ،3نػزييػػة ك 2شفػافػة أجكاء فػي إستحقػاقات

 السياسة أف منطمؽ مف القانكنية، لمضكابط اإلقتراع عمميات إحتراـ تضمف كبالتالي تػكػافػحػػيا، ك
                                                             

المجمة المغربية  ،نتخابات جاؿ مكافحة الجرائـ المرتبطة باإلنتخاب بالقاضي الجنائي في م، عالقة قاضي اإلعمكم جعفر - 1
 .97 .ص ،2004بر ، نكف59عدد  ،سمسمة دراسات ،لإلدارة المحمية ك التنمية

ك  ،لتزاـ بوت فضاء يتسـ بتطبيؽ القانكف ك اإلنتخاباذم تكفره اإلدارة المشرفة عمى اإلترتبط أساسا بالفضاء الالشفافية " -2
لى : ر إنظ" أبالحياد. نتخابية ك التحميار الزمني ك المكاني لمعمميات اإلحتراـ اإلط، ك إتكفيره إلمكانيات المادية ك البشرية

،كمية العمـك القانكنية كاإلقتصادية بحث لنيؿ دبمـك ماستر ،نتخابية ة الجنائية في مكافحة الجرائـ اإلدكر السياس،الفاىـ دنيا 
 .  2.ص، 2009/2010سنة  ،المغرب،جامعة سيدم محمد بـ عبد اهلل ،فاس  الميرازجتماعية ظير كاإل

،ضمانات حرية كنزاىة لى: بميؿ نكنة أنظر إ ".غش أك تزكير مف يشكبو مما خاليا نتخاباإل يككف أف تعني النزاىة" -3
جامعة باتنة  ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية الحاج لخضر  ،طركحة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في العمـك القانكنية ، أنتخاباإل
 .1 .ص، 2018/2019سنة ، 1

مف الييئات النقابية ك نتخابية مف ناخبيف ك مرشحيف كغيرىـ ة اإلألطراؼ في العمميرتباطيا بسمكؾ باقي اإ"كتعني كذلؾ 
تي تجعؿ مف المساىمة في العمؿ ك يتجمى باألخالؽ ال ،نتخاباتي أف يحتـر المقتضيات المنظمة لإلسمكؾ ينبغالسياسية، 

 . 2.ص،المرجع السابؽ ،لفاىـ دنيا نظر: ا". أنتخابي قياما بكاجب كطني بكؿ ما تحممو كممة المكاطنة مف معنىاإل
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 مف ك الجريمة، لمكاجية الدكلة تستعمميا التي الزجرية الكسائؿ مجمكع ىي جية مف الجنائية
 .محاربتيا ك اإلجرامية الظاىرة تحميؿ ك إلدراؾ شاممة إستراتيجية عف عبارة ىي أخرل جية

 كآلية اإلنتخابية الجريمة مفيـك تبياف أكال عمينا اإلنتخابية الجرائـ لدراسة التطرؽ كقبؿ
 الجرائـ لماىية نخصصو األكؿ مبحثيف في الفصؿ ىذا في نعالجيا كالتي عمييا، الرقابة

.اإلنتخابية العممية عمى الرقابة بآليات خاص الثاني كالمبحث اإلنتخابية

 حياة في المميزة العالمة كىي ،1لمديمقراطية األساسية الدعائـ أىـ إحدل اإلنتخابات تعتبر
 اإلنتخاب يكف لـ ما لمديمقراطية قياـ فال كالترشح، اإلختيار في حقيا ممارسة في الشعكب
 لذلؾ الناخبيف إرادة مف شرعيتو يستمد لمديمقراطية كفقا السياسي فالنظاـ الحكـ، إلختيار كسيمة
 .اإلنساف حقكؽ أىـ مف اإلنتخاب في الحؽ يعد

 ،2مصداقيتيا في التشكيؾ إلى أدل مما لمقانكف كخرؽ لإلنتياكات عرضة باتت أنيا إال
 المرشحيفأك  الناخبيف سكاءا لممكاطنيف سيةالسيا الحقكؽ أىـ بإعتباره اإلنتخاب إلرتباط كنظرا

 يمس جنائيا كصفا يكتسي فعؿ فكؿ كبيرة، أىمية األخيرة ليذه أعطى اإلنتخابية بالجرائـ
 كذلؾ ليا المقررة العقكبة المشرع ليا قرر جريمة يعتبر مراحميا، جميع خالؿ اإلنتخابية بالعممية
 فالجريمة ،3القانكف عمى كالتطاكؿ اإلنتخابات، بنتائج التالعب نفسو لو تخكؿ مف كؿ لردع

 السياسية بالمكاعيد إرتباطيا ىك يميزىا ما أف إال الجرائـ مف غيرىا عف تختمؼ ال اإلنتخابية
 العممية مراحؿ بجميع ككذا تشريعية أك رئاسية كانت سكاءا أنكاعيا، بكؿ اإلنتخابات في المتمثمة

                                                             
 ،كمية الحقكؽ ،جامعة طنطا،كتسابيا ، المشاكؿ كالجرائـ اإلنتخابية لممرشح قبؿ إكتساب العضكية كبعد إبشير عمي باز  - 1

 .  2007سنة  ، ب. ط ،الكتب القانكنية  د. ف ،مصر
سنة  ،1ط القاىرة، د. فنتخابات المصرية، تطبيقية عمى اإلياسر حمزة ،تزكير اإلنتخابات جريمة ضد اإلنسانية ،دراسة  -2

 . 15.ص ،2011
تكراه في الحقكؽ ،تخصص النشاط طركحة لنيؿ شيادة الدك، دكر القضاء في حماية النظاـ اإلنتخابي، أجيماكم نبيمة -3
 .   187.،ص2016/2017سنة بسكرة ، ،دارية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة محمد خيضركلية اإلدارم كالمسؤ اإل
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ة لمعممية األحسف سير كضماف كلسالمة اإلنتخابية،  األخيرة ىذه المشرع أحاط ،1اإلنتخابي
 يقع فعؿ كؿ بتجريـ كذلؾ قانكنا، المكفكلة كالضكابط الضمانات خالؿ مف كبيرة قانكنية بحماية
 العممية سير مراحؿ مف مرحمة أم في كنزاىتيا 2اإلنتخابات كسالمة بصحة المساس بيدؼ

 مصطمح إستخدمت الدكؿ كبعض القكانيف بعض في اإلنتخابية الجرائـ عمييا فيطمؽ اإلنتخابية
 .اإلنتخابي بالعنؼ تسمى اآلخر كبعض المخالفات

 كأركانيا، اإلنتخابية الجريمة مفيـك إلى فيو نتطرؽ ،األكؿ مطمبيف إلى المبحث ىذا كنقسـ
    .كطبيعتيا اإلنتخابية الجرائـ أنكاع يخص الثاني المطمب أما

 وأركانها اإلنتخابيت الجريوت هفهىم: األول الوطلب

 العالقات في أساسية بصفة جذكرىا تمتد معقدة إجتماعية ظاىرة ىي الجريمة إف
 اإلجتماعية السياسة تيتـ كلذلؾ كاإلجتماعية، اإلقتصادية المشكالت مف تعاني التي اإلجتماعية
 كقاية إلى كصكال األسباب ىذه لمقاكمة الفعالة التدابير بإتخاذ الجريمة لمنع الجنائية كالسياسية
 .3الجريمة مف المجتمع
 إجرامي سمكؾ" بأنيا الجريمة منو <8 المادة في العراقي العقكبات قانكف عراؼ كقد
 إضرار جنائية إرادة عف القانكف بو أمر فعؿ عف أكاإلمتناع القانكف جرمو فعؿ بإرتكاب
 المراد كالجريمة ،4ليا الجزائية العقكبة تقرر قانكنية بنصكص المشرع حماىا إجتماعية بمصمحة

                                                             
التي فرضيا المشرع خالؿ عماؿ الدكتكر عمار بكضياؼ العممية اإلنتخابية بأنيا: " مجمكعة اإلجراءات كاأل ستاذيعرؼ األ -1

 ت."عالف النتائج كما تثيره ىذه العممية مف منازعاجعتيا إلى غاية الفرز كا  نتخابية كمراقانكف اإلنتخابات بدءا بإعداد القكائـ اإل
جتياد القضائي ة "المراحؿ التحضيرية "، مجمة اإلنتخابيرة المحمية في مراقبة العممية اإلداأنظر إلى :حسينة شركف ، دكر اإل

 03/04نعقد يكمي ،العدد السادس ،الممتقى الدكلي الخامس حكؿ :" دكر كمكانة الجماعات المحمية في الدكؿ المغاربية "،الم
ياد القضائي عمى حركة التشريع ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جت،مخبر أثر اإل 2009مام 

 .      125 .بتنسيؽ مع جمعية ىاسف صيدؿ، ص
  .15ص. ياسر حمزة، المرجع السابؽ، -2
كميػة الحقػكؽ كالعمػـك  نتخابيػة المحميػة، مشػركع مػذكرة لنيػؿ شػيادة ماسػتر فػي الحقػكؽ،عمى العمميػة اإل ماؿ، الرقابةبرحيحي أ -3

 .49.، ص2014/2015ة ، بسكرة ،سنالسياسية، جامعة محمد خيضر
يسرم عكض، منتدل المحاميف العرب، ماىية الجريمة كتأصيميا الشرعي كالقانكني. أنظر المكقع اإللكتركني:  -4

www.mohamoon.com  ، .19:15 ، سا20/04/2020ت إ . 

http://www.mohamoon.com/
http://www.mohamoon.com/
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 بمناسبة إال تثار  ال أنيا إذ زمنية، أنيا حيث مف الجرائـ باؽ عف تختمؼ ىذا بحثنا في دراستيا
 مراحميا، جميعبر ع اإلنتخابية بالعممية مرتبطة فيي أكمحمية، أكبرلمانية رئاسية سكاء اإلنتخابات

ىتـ  مظاىر أحد ك لممكاطف دستكرم حؽ بممارسة إلرتباطو المكضكع بيذا الجزائرم المشرع كا 
 عمى اإلعتداء حالة في جزائية ضمانات إيجاد خالؿ مف كذلؾ مجتمع، أم في الديمقراطية
 بو، المساس إلى ترمي التي األفعاؿ كؿ ضد لإلنتخاب الجنائية الحماية في تتمثؿ اإلنتخاب

 المجتمع حؽ في ترتبو الذم الضرر لحجـ نظرا العقكبات ليا كحدد األفعاؿ ىذه جـر حيث
 الشعب لسيادة إغتصاب ىي البعض كصفيا كما اإلنتخابية الجريمة أف بإعتبار األكلى بالدرجة
 العممية سالمة مف النيؿ منع ىك التجريـ ىذا مف كاليدؼ ،اإلنساف حقكؽ كضد الدكلة كضد

 .1كحريتيا نزاىتيا كتحقيؽ اإلنتخابية
 األفعاؿ بتجريـ إكتفى األخرل التشريعات باقي غرار كعمى الجزائرم المشرع أف إال

 لمحد العقاب كتقرير اإلنتخابية العممية بسالمة تمس أف ليا كالتي اإلنتخابية لمعممية المصاحبة
 جرائـ مكافحة كقانكف العقكبات قانكف ككذا اإلنتخابات قانكف مف كؿ في كذلؾ كمحاربتيا، منيا

 كتعدادىا صكرىا بياف خالؿ مف كعالجيا اإلنتخابية لمجريمة تعريفا يعطى أف دكف الفساد
 الفقو إلى اإلنتخابية الجريمة تعريؼ مسالة الجنائية التشريعات تركت كقد ليا، المقررة كالعقكبات

 غير يجئ قد القانكف صمب في ليا كقانكني عاـ تعريؼ كضع كأف كقتية جريمة لككنيا نظرا
 الفقياء عرؼ كيؼ: التالي السؤاؿ طرح يستكجب مما تجريميا، المراد السمككيات لكؿ جامع

 أركانيا؟ كماىي اإلنتخابية الجريمة
 كبياف األكؿ الفرع في اإلنتخابية الجريمة تعريؼ إلى بتطرؽ التساؤؿ ىذا عمى كنجيب

 .الثاني الفرع في أركانيا

 محدد تعريؼ إيراد بعدـ العقابية القكانيف مسمؾ اإلنتخابية التشريعات مجمؿ سمكت لقد
كتفت اإلنتخابية لمجريمة  مكحد تعريؼ كضع في اإلختالؼ جاء ىذا كمف كصكرىا، بأشكاليا كا 

                                                             
 . 243.، ص المرجع السابؽبميؿ نكنة ، -1
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 مف بدال اإلنتخاب بممارسة الخاصة المخالفات مصطمح إستعمؿ الجزائرم المشرع أف فنجد ليا،
 المخالفات عنكاف تحت األكؿ القسـ في العقكبات القانكف ضمف اإلنتخابية الجرائـ مصطمح
 مف الدستكر ضد كالجنح بالجنايات المتعمؽ الثالث الفصؿ مف اإلنتخاب بممارسة الخاصة
 اإلنتخابات قانكف يخص فيما كذلؾ كاألمر الثاني، الجزء مف الثالث الكتاب مف األكؿ الباب
نما اإلنتخابية الجريمة مصطمح كذلؾ يستعمؿ لـ المشرع أف يالحظ فإنو  العقكبات إلى تطرؽ كا 

 ليا المنظـ لمقانكف مخالفة كتككف اإلنتخابية العممية سالمة تمس التي األفعاؿ عمى المطبقة
 .جزائية أحكاـ بعنكاف السابع الباب تحت المدرجة القانكنية المكاد مف يستشؼ ما كىذا

 عمى الكاقعة الجنايات منيا نذكر التسميات تعددت فقد األجنبية التشريعات في أما
 أك اإلقتراع، في مكاطف لكؿ السياسية الحقكؽ عمى ،اإلعتداء كالسياسية المدنية الحقكؽ ممارسة
 العديد في الصادرة اإلنتخابية القكانيف أف غير كبسببيا، اإلنتخاب عمميات أثناء تقع التي الجرائـ

 رلكأخ اإلنتخابات جرائـ بمصطمح أخذت مف فمنيا المعتمد المصطمح في إختمفت الدكؿ مف
 األكساط لدل كافي بشكؿ رائج غير المصطمح ىذا أف كما اإلنتخابية، المخالفات مصطمح
 الزجرم جانبيا في اإلنتخابات مكضكع معالجة إلى تطرقت التي الفقيية األعماؿ أف إذ الفقيية،
 المكضكع عالجت التي الدراسات معظـ أف في جميا ذلؾ كيظير لمجريمة، مفيـك أم مف تخمكا

 باإلنتخابات المرتبطة األفعاؿ عبارة إستخداـ كتفضؿ اإلنتخابية الجريمة مصطمح تستعمؿ ال
 الفقو خاصة يستعمميا التي اإلنتخابي الغش أكعبارة ،1باإلنتخابات المرتبطة الجرائـ كأحيانا
 .الفرنسي

 بالعممية تمس جرائـ بكصفيا كاحد كمعنى داللة ليا فتبقى التسميات إختمفت كميما
 إلى المجكء تحتـ اإلنتخابية لمجريمة قانكني تعريؼ يعطي تشريعي نص غياب كفي اإلنتخاب،

 لمجريمة الفقياء تعريفات تعددت لقد اإلنتخابية، بالجرائـ الخاصة التعريفات مختمؼ لمعرفة الفقو
 عقكبة لو كيقرر اإلنتخابات قانكف يجرمو أكسمبي إيجابي سمكؾ كؿ" ،منيا كنذكر اإلنتخابية

                                                             
 .54 .ص، النجاح د.ف. ،2002 ، ط -القسـ العاـ -شرح القانكف الجنائي المغربي ،العممي عبد الكاحد -1
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 التعريؼ ىذا أف غير ،1"القانكف يحمييا مصالح عمى إعتداء يشكؿ سمكؾ بإعتباره أمف أكتدبير
 بنص مجرمة أم اإلنتخابية التشريعات عمييا تسرم التي الجرائـ بيف التفرقة يقيـ أنو عميو يأخذ

 .    2العقكبات لقانكف تجريميا مسالة ترؾ التي تمؾ ،كبيف صراحة القانكف
 إلى كترمي اإلنتخابية العممية أدكار أثناء تقع التي المخالفات"أنيا اآلخر البعض كعرفيا

 كأسباب أكاإلكراه الضغط كجكه مف كسالمتو الناخب أكبحرية اإلنتخاب عممية بصدؽ اإلخالؿ
 مف غيرىا دكف بالمخالفات الجرائـ ربط أنو التعريؼ ىذا عمى يعاب أنو إال ،3"كالرشكة التغرير
 العممية عمى كجسامة تأثير أقؿ المخالفات أف إعتبار عمى كالجنايات الجنح األخرل الجرائـ

 . 4شمكلية أكثر لفظ إعتماد األفضؿ مف فكاف اإلنتخابية
 ذات كقتية جرائـ أنيا " بقكلو كقتية جريمة ىي اإلنتخابية الجريمة أف يرل مف الفقياء كمف

 الجداكؿ في القيد مف بدءا مراحميا بكافة اإلنتخابية العممية بصدد ترتكب خاصة طبيعة
عالف الفرز ثـ كالتصكيت الدعاية ك كالترشيح اإلنتخابية  .النتائج كا 
 كينتيي يقع اإلجرامي السمكؾ أف أم كقتية جرائـ بأنيا اإلنتخابية الجرائـ كصؼ أف إال
 الجرائـ غالبية أف مف فبالرغـ عميو، كمردكد دقيؽ غير كصؼ فيك اإلنتخابية العممية بإنتياء
 في المكضكعة اإلنتخابية الدعاية إزالة عف كاإلمتناع مستمرة جرائـ يككف بعضيا أف إال كقتية
 ىذه في تستمر اإلنتخابية فالجريمة المترشحيف، أحد قبؿ مف ليا المخصصة األماكف غير

لى ،5المخالفة الدعاية إزالة غاية إلى الحالة  كفؽ مف الفقياء مف ىناؾ التعريفات ىذه جانب كا 
 تعريفيا في جاء ما منيا، نذكر اإلنتقادات مف بعيد حد إلى كسمـ اإلنتخابية الجريمة تعريؼ في

 ذلؾ تـ سكاء الحقيقة تغيير إلى كتؤدم اإلنتخابية العممية صحة مف تناؿ التي األفعاؿ" بأنيا
                                                             

، 1999سكندرية، سنة د.ف. اليدل لممطبكعات، اإلكزيد فيمي، الكجيز في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية، صطفى أم -1
   . 177 .ص

جامعة محمد  نسانية،، مجمة العمـك اإل-أصيمية مقارنة دراسة ت–نتخابية عزيزة شبرم، الجريمة اإل -عبد الجميؿ مفتاح  -2
  .  252.، ص 2014، نكفمبر 36/37بسكرة، العدد  خيضر،

 .286ص.، 1985صالح الديف فكزم، النظـ كاإلجراءات اإلنتخابية، د.ف. النيضة العربية، مصر، سنة  -3
 .  252عزيزة شبرم، المرجع السابؽ، ص.  -عبد الجميؿ مفتاح  -4
 . 252عزيزة شبرم، المرجع السابؽ، ص.  -عبد الجميؿ مفتاح  -5
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 البعض عرفيا كما ،1"القانكف أحكاـ خالؼ عمى التصرؼ تعمد أك الغش أك التزكير بطريؽ
 حؽ عمى لإلعتداء السمطة إستخداـ في كالتمييز كاإلنحراؼ التعسؼ أعماؿ كافة" بأنيا

 بسبب تمييز كدكف اإلنتخابية العممية في الفعالة لمشاركتو ضمانا لممكاطف، كالترشح اإلنتخاب
 العمميات عمى إعتداء عميو يترتب إمتناع أك عمؿ كؿ"  إعتبرىا مف كىناؾ ،2"أكالعقيدة الجنس

 أكسمبي إيجابي فعؿ كؿ" بأنيا أيضا كعرفت ،3"عقابا إرتكابو عمى القانكف كيقدر اإلنتخابية
 أك بحرية المس إستيداؼ خالؿ مف سياسي حؽ عمى اإلعتداء إلى كيرمي القانكف عميو يعاقب

 .4"اإلقتراع أكبعد أثناء أك قبؿ أكاإلنتخابات اإلستفتاءات نزاىة أك سرية أك سالمة أك مشركعية
 إعتبار عمى جميعا معظميا في تتفؽ أنيا إال اإلنتخابية لمجريمة التعريفات تعددت ميما
 كحسف اإلنتخابية بالعممية لمساسو جزاء لو كرتب القانكف جرمو تصرؼ اإلنتخابية الجريمة
 محؿ ىك المشترؾ العامؿ أف إال الجريمة، صكر بإختالؼ الجـر ىذا يختمؼ كقد سيرىا،
 اإلنتخابية أكالعممية أكالمترشح الناخب مس ذلؾ سكاء اإلنتخابية الممارسة في كالمتمثؿ الجريمة

 قد كالتي الدستكر ضد المرتكبة الجرائـ أخطر مف اإلنتخابية الجرائـ كتعد جكانبيا، أحد في
 .5إرتكابيا ظركؼ حسب كذلؾ جنايات أك كجنح تكصؼ

                                                             
مذكرة لنيؿ  ،10- 16نتخابية في ظؿ قانكف رقـ لجرائـ المتعمقة بسير العممية اإلبف يمينة سيد عمي ك سماتي يكسؼ، ا -1

كالعمـك السياسية، جامعة العقيد آكمي محند شيادة ماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف جنائي كالعمـك الجنائية، كمية الحقكؽ 
   .    9.،ص 2018كلحاج ،البكيرة ،سنة أ
 .9بف يمينة سيد عمي كسماتي يكسؼ ، المرجع السابؽ ،ص. - 2
 ، الزىراء-دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسالمية -في المسؤكلية الجنائية عمي حسف عبد اهلل الشرفي، الباعث ك أثره -3

  .149 .، ص1986حساف القاىرة، سنة لإلعالـ العربي، ـ.
الكتاب الحديث،  د.ف.نتخابية بيف البعديف الدكلي كالكطني كمقكمات تحقيؽ النزاىة االنتخابية، إبراىيـ بف داكد ،الجرائـ اإل -4

 . 32.ص ،2013سنة  القاىرة،
  .18:20، سا 05/05/2020، ت إ . www.djelfa.infoمنتدل الجمفة، الجرائـ اإلنتخابية .أنظر المكقع اإللكتركني:  -5
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 المسؤكلية لقياـ األركاف مف مجمكعة تكافر عمى الجرائـ مف كغيرىا اإلنتخابية الجريمة تقـك
 القصد أم النية تكافر مع القانكف بنص المجـر مشركع غير الفعؿ بإتياف كذلؾ الجزائية،
 .الجنائي

  - قياميا أف أم القانكني، الركف غياب في إنتخابية لجريمة كجكد ال :الشرعي الركن 
 لدل يعرؼ ما كىذا ،1السمبي أك اإليجابي اإلنتخابي السمكؾ يجـر تشريعي نص بكجكد مرتبط
 . كالعقكبات الجرائـ 2شرعية مبدأ أك"  بنص إال عقكبة كال جريمة ال" بمبدأ القانكني الفقو

 عاـ الجزائرم الدستكر تعديؿ في عميو كنص المبدأ ىذا الجزائرم المشرع كرس كقد      
 بالمبادئ الخاص األكؿ الباب مف كالحريات الحقكؽ عنكاف تحت الرابع الفصؿ في ،ـ >810
 قبؿ صادر قانكف بمقتضى إال إدانة ال" أنو فيو جاء كالذم الجزائرم، المجتمع تحكـ التي

 ضمف إال يحتجز، أك يكقؼ كال أحد، يتابع ال"  أف عمى نصو ككذلؾ ،" المجـر الفعؿ إرتكاب
 نفس مف 41 المادة نصت كما ،3"عمييا نص التي لألشكاؿ كطبقا بالقانكف، المحددة الشركط
 ما كؿ كعمى كالحريات الحقكؽ ضد المرتكبة المخالفات عمى القانكف يعاقب "أف عمى الدستكر
 أك فعؿ فأم اإلنتخاب حؽ الحقكؽ ىذه بيف مف فنجد ،4 "كالمعنكية البدنية اإلنساف سالمة يمس

                                                             
قتراع، أك إنتخابية يـك اإلمثمة ذلؾ القياـ بتكزيع منشكرات يجابي يتكقؼ عمى لقياـ بعمؿ معيف مف أالسمكؾ اإلنتخابي اإل -1

 القياـ بالتصكيت أكثر مف مرة. 
ىمية أثناء القيد في متناع عف التصريح بفقداف األأمر بو القانكف كاإل متناع عف عمؿأما السمكؾ اإلنتخابي السمبي يككف باإل - 

 نتخابية، أك إىماؿ المساحة المخصصة لتعميؽ إعالنات.المكائح اإل
الذم يعبر عف القكاعد ذلؾ  "أنوقد تصدل لتعريفو ب 1959كدليي سنة جاؿ القانكف الذم عقد في نيالمؤتمر الدكلي لر  -2

طيفكرم زكاكم أنظر إلى:  ".نسانيةة السمطة كتمكينو مف التمتع بكرامتو اإلساسية لحماية الفرد في مكاجيكالنظـ كاإلجراءات األ
كمية الحقكؽ كالعمكـ  ارنة، مذكرة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك الجنائية،نتخابية دراسة مقلمسؤكلية الجزائية عف الجرائـ اإل،ا

 .   401.، ص2015/2016سنة  سيدم بمعباس، جامعة الجياللي اليابس، السياسية،
 07، الصادر في 14عدد ، ر.ج يتضمف تعديؿ الدستكر، 2016مارس  06في  مؤرخ 16/01القانكف رقـ  مف 58المادة  -3

 .13ص. ،2016مارس 
 . 13.، ص، المذككر سابقا16/01مف القانكف رقـ  59المادة  - 
 . 10.، صالمذككر سابقا ،16/01مف القانكف رقـ  41المادة  -4
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 عف كذلؾ القانكنية لممسائمة صاحبو يعرض نتائجو سالمة أك الحؽ ىذا بممارسة يمس سمكؾ
 .اإلنتخابي التجريـ طريؽ

 العاـ القانكف بإعتباره العقكبات قانكف المتضمف األمر في مصدره الشرعية مبدأ يجد كما
 .1"قانكف بغير أمف تدابير أك عقكبة كال جريمة ال" القانكني لنص كفقا ،كالعقاب التجريـ مادة في

 بعنكاف األكؿ القسـ في عمييا النص خالؿ مف اإلنتخابي التجريـ مسػألة المشرع عالج لقد
 ضد كالجنح الجنايات عنكاف تحت الثالث الفصؿ مف 2اإلنتخاب بممارسة الخاصة المخالفات
 >;0/>> رقـ األمر مف الثاني الجزء مف الثالث الكتاب مف السادس القسـ مف الدستكر
 خالؿ مف ككذلؾ ،3>01 المادة إلى 018 المادة مف كالمتمـ المعدؿ العقكبات قانكف المتضمف
 منو جزءا المشرع فيو يفرد حيث اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ4 01- >0 رقـ العضكم القانكف
 الباب الجزائرم المشرع خصص كقد ليا، المقررة كالعقكبات إنتخابية جرائـ يشكؿ ما لتحديد
 اإلنتخابية بالعممية الماسة الجرائـ تتناكؿ كىي مادة، >8 في الجزائية األحكاـ بعنكاف منو السابع
 بالحممة مركرا اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ تطاؿ التي كالتزكير الغش عمميات مف بدء

نتياء كالتيديد الرشكة عمميات مف يطاليا كما كنفقاتيا اإلنتخابية  كما كالفرز التصكيت بيـك كا 
 مف <;0 المادة نص في التجريـ في القانكني النص أىمية كتظير ،5تجاكزات مف أيضا يشيده

 المشرع أعطى كبيذا ،6"كالمساكاة الشرعية مبادئ القضاء أساس" أف نصت كالتي الدستكر

                                                             
 75مر رقـ كف العقكبات المعدؿ كالمتمـ، باألالمتضمف قان 08/06/1966المؤرخ في  66/156رقـ  مراألكلى المادة األ -1
 .      1982/فبراير/13المؤرخ في  82/04كقانكف رقـ  ،753 .، ص53، عدد ر .ج ،1975جكاف  17المؤرخ في  47/
الجنايات كالجنح الخاصة بممارسة  "المتضمف قانكف العقكبات قبؿ التعديؿ كمالي 66/156رقـ  مراأل حرر في ظؿ -2

  ".الحقكؽ الكطنية
       ، المذككر سابقا. 08/06/1966المؤرخ في  66/156رقـ  مراأل -3
 50العدد  .ج.ج.د.ش.ر .نتخابات ،جيتعمؽ بنظاـ اإل 2016أكت سنة  25المؤرخ في  10- 16العضكم رقـ القانكف  -4

 ،2019سبتمبر 15 ،55، ج.ر، العدد14/09/2019المؤرخ في  19/08المعدؿ كالمتمـ، بقانكف العضكم رقـ  9 .،ص
  .  18ص.

  . 250/ 249 ص. المرجع السابؽ ،ص بميؿ نكنة، -5
 .29.، ص، المذككر سابقا16/01القانكف رقـ مف  158المادة  -6
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 حماية يعد ما كىك عقكبات فرض أك جرائـ خمؽ مف القاض يمنع فيك المبدأ، ليذا أكبر حماية
 كؿ تنتفي النص غياب في إذ غيرىا، أك القضائية السمطة تعسؼ مف كمالو شخصو في لمفرد

 .قضائية متابعة
 - كذلؾ كالحاؿ لقياميا، تكافره يجب ماديا ركنا جرائـ مف جريمة لكؿ إف :المادي الركن 
 جرميا بأفعاؿ القياـ)إيجابيا االجرامي سمكؾ في المادم ركنيا يتمثؿ إذ اإلنتخابية الجرائـ في

 بمناسبة يتحقؽ كالذم قانكنا، مجـر( القانكف أكجبيا أفعاؿ عف اإلمتناع)سمبيا أك كاف( القانكف
 كمنع اإلنتخابية، الممارسة تحكـ التي القكاعد بأحد اإلخالؿ لغرض خارجي بنشاط الفاعؿ قياـ

 صناديؽ خطؼ أك القكائـ مف الشطب عدـ أك عمييـ التأثير أك التصكيت مف المكاطنيف
 .المتكرر التصكيت أك اإلقتراع
 كيعطييا القانكنية الناحية مف الجريمة ميالد يجسد أعاله بالمفيـك المادم الركف إف
 المشرع أف ذلؾ ،الكاقع في كجكدىا عف الجريمة خاللو مف تعمف الذم الركف فيك معيف كصؼ

 إرتكاب في الرغبة أك بالنكايا يعتد ال جزائية أحكاما المتضمنة كالقكانيف العقكبات قانكف في
 يشترط ال كقد ،الجرائـ بعض في معينة نتيجة تحقؽ إشتراط مع الكاقع في يتجسد لـ إف الفعؿ

 تأخذ التي الدكؿ في مشركع عذر بدكف التصكيت عف الناخب إمتناع مثؿ نتيجة ترتب المشرع
 كالقياـ الغاية، إلى بو كيصؿ اإلجرامي السمكؾ يرتكب قد كالجاني ،اإلجبارم بالتصكيت
 فييا، لو يد ال ألسباب إتمامو في يفشؿ كلكف الفعؿ بتنفيذ يبدأ أف أك الفكز، كتحقيؽ بالتزكير
 .الجريمة في شركع حالة في فيككف
 -إرادة إتجاه كيعني اإلجرامي القصد أك الجنائي القصد عميو يطمؽ :المعنوي الركن 

 عنصريف تكافر كيتطمب سمبيا، أك إيجابيا فعال كاف سكاء المجـر الفعؿ إرتكاب إلى الجاني
 كسالمة بصحة إخالؿ مف سمككو عميو ينطكم بما الفاعؿ يعمـ بأف ،1كاإلرادة العمـ أساسيف
تجاه ، اإلنتخابية العممية  اإلنتخابية العمميات في التأثير بقصد السمكؾ ذلؾ إتياف نحك إرادتو كا 
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 أك جنحة المجرمة األفعاؿ شكمت ما إذا لمجاني الجزائية المسؤكلية كلقياـ ،1نتائجيا إفساد أك
 بمجرد عنيا الجزائية المسؤكلية فتقـك المخالفة أما الجنائي، القصد تكافر الكاجب فمف جناية
 بطمب قيامو كعدـ الجديدة إقامتو ببمدية بالتسجيؿ إلتزامو عدـ كىك ليا المادم الركف تكافر
 .2األصمية إقامتو ببمدية بيا مسجال كاف التي القائمة مف إسمو شطب
 الخطأ طريؽ عف اإلنتخابية الجريمة كقكع إمكانية حكؿ التشريعات إختمفت كلقد 

 إلى آخر أرم إتجيا حيف في ،3الفمسطيني المشرع تبناه ما كىذا عمدية غير جريمة لتككنبذلؾ
 اإلضرار بيدؼ الجنائي القصد تحقؽ لقياميا يجب عمدية جريمة اإلنتخابية الجريمة إعتبار
 يكفي أك الخاص القصد تكفر بيف كذلؾ فرقت كما اإلنتخابية، العممية سير حسف في كالتأثير
 لتكافر يستمـز األكؿ النكع الجرائـ، مف نكعيف المشرع أكجد فقد العقاب، لتكقيع العاـ القصد تكفر
 كتحقيؽ الفعؿ إتياف إلى الجاني إرادة بإتجاه كذلؾ الخاص القصد كجكد فييا المعنكم الركف
 أم العاـ الجنائي القصد تكفر فيكفي الجرائـ مف الثاني النكع أما ذلؾ، في النية مع النتيجة
 .بعناصره كعمـ كعي عف الفعؿ إتياف

 تكفير كضركرة نتائجيا سالمة كضماف اإلنتخابية العممية أىمية  أف نرل نظرنا في أنو إال
 عدـ التجاىؿ أك التساىؿ عدـ يتطمب النزاىة ك الشفافية إيطار في إلجرائيا المناسب الجك

 عمدية بصفة سكاء القانكف خرؽ مف كؿ عمى العقاب تكقيع مف اإلفالت كمنو الجزائية المتابعة
 النتائج، سالمة عمى تأثر التي النتيجة تتحقؽ المادم الركف إرتكاب بمجرد إلنو عمدية غير أك

 لقياـ ضرر حصكؿ تستمـز ال التي الخطر جرائـ ضمف صنفت اإلنتخابية الجرائـ كأف خاصة
 .دستكرم حؽ مس اإلعتداء أف يكفي إذ الجزائية الجاني مسؤكلية

                                                             
 سكريا،نتخابات كعقكباتيا في التشريع السكرم )دراسة تحميمية ( ،مجمة جامعة البعث ،جرائـ اإل حسف مصطفى البحرم، -1

،سا  07/05/2020 ت إ. ، www.shamra.netاإللكتركني:أنظر المكقع .98.،ص 2018،سنة  5،العدد  40 المجمد
08:23 . 

  .48.سماتي يكسؼ ،المرجع السابؽ، ص –بف يمينة سيد عمي  - 2
 يفرضو بأم كاجب القياـ عف إىماؿ أك تقصير ...كؿ" أف عمى ـ 2005 لعاـ الفمسطيني نتخاباإل قانكف مف 107 المادة -3

 عمى تزيد ال بغرامة أك أشير 03 عف تزيد لمدة ال بالحبس عميو يعاقب جرما يعتبر خاصة عقكبة لو تفرض كلـ القانكف ىذا
 .248، بميؿ نكنة ،المرجع السابؽ، ص.  "العقكبتيف ىاتيف بكمتا أك قانكنا المتداكلة بالعممة يعادليا ما أك أمريكي دكالر 500

http://www.shamra.net/
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 .الثاني الفصؿ في اإلنتخابية لمجرائـ دراستنا عند بتفصيؿ األركاف ىذه لمعالجة كسنتطرؽ    

 اإلنتخابية لمعممية كبيرة أىمية أعطت أنكاعيا إختالؼ عمى الجزائية التشريعات إف    
 اإلنتخاب في المتمثؿ الدستكرم لحقو المكاطف ممارسة تجسد التي الكحيدة الكسيمة بإعتبارىا

 اإلنتخابات ىذه كتنظيـ لضبط كاآلليات كاإلجراءات القكاعد مف مجمكعة كضع جانب ،فإلى
نجاح  مف كذلؾ الديمقراطية، مبدأ إلرساء كالشفافية النزاىة مف جك في السياسي العرس ىذا كا 
 مركرا العقكبات قانكف في كالمتمثمة عامة قكانيف مف إنطالقا المتنكعة التشريعية المنظكمة خالؿ
 اإلنتخابية لمعممية قانكنية حماية لتحقيؽ يكفي ال ىذا أف إال باإلنتخابات، متعمقة خاصة بقكانيف
 أك بشكؿ تأثر كالتي ليا المصاحبة كاألفعاؿ السمككيات لجؿ التصدم المشرع عمى لزاما ككاف
 كتكقيع األفعاؿ ىذه بتجريـ كذلؾ مراحميا، جميع خالؿ اإلنتخابية العممية سالمة عمى بآخر

 الحؽ لسمك نظرا الخطيرة الجرائـ مف تعد اإلنتخابية الجرائـ كأف خاصة مرتكبييا، عمى العقاب
 .الديمقراطية عمى القائمة الدكؿ لدل اإلنتخابي
 بحيث العقكبات كقانكف الجزائية األحكاـ عنكاف تحت اإلنتخابات قانكف مف كؿ تضمف لقد
 بالجرائـ تتعمؽ النصكص كىذه اإلنتخابية بالعممية المساس تجـر صريحة نصكصا تضمف
 بنزاىة الماسة أك كاإلعتبار، بالشرؼ الماسة الجرائـ أك األمكاؿ، أك األشخاص، عمى الكاقعة
 . كحيادىا اإلنتخابية العممية

  إلى سببو يعكد اإلنتخابية لمجريمة قانكني تعريؼ كجكد مف الدكؿ معظـ تشريعات خمكا إف
 ذلؾ ميمة أكلى مما مراحميا، جميع عبر اإلنتخابية العممية تصيب التي المجرمة األفعاؿ لتعدد
ختمفت التعريفات فتعددت لمفقة  الفقو فإتجو منيا، الكثير إنتقاد إلى أدل مما آخر إلى فقيو مف كا 
 كتمييزىا اإلنتخابية لمجريمة القانكنية الطبيعة معرفة خالؿ مف ليا التعريؼ إيجاد البحث إلى
 اإلنتخابية الجرائـ أنكاع ،ماىي التالي التساءؿ لطرح يدعكنا الذم األمر العادية، الجرائـ عف

       كطبيعتيا؟
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 أنكاع إلى األكؿ الفرع في ،نتطرؽ فرعيف إلى المطمب ىذا نقسـ التساؤؿ ىذا عمى لإلجابة
 .اإلنتخابية الجريمة طبيعة لبياف نخصصو الثاني الفرع ،أما اإلنتخابية الجرائـ

 يقع ما ،كمنيا األشخاص يقع ما منيا األخرل الجرائـ شاف شأنيا اإلنتخابية الجرائـ إف 
 .اإلنتخاب نزاىة يمس ما كمنيا اإلعتبار، ك الشرؼ عمى يقع ما ،كمنيا األمكاؿ عمى
 - أك الناخبيف عمى أك مف الكاقعة الجرائـ بيا كيقصد : األشخاص عمى الواقعة الجرائم 

 عمى القائميف عامة، بخدمة المكمفيف ،أك اإلنتخابية اإلدارة مكظؼ أك ممثمييـ أك المرشحيف
 يمس ما منيا الجرائـ ،كىذه جناة ىـ أك عمييـ المجني ىـ ىؤالء يككف عندما اإلنتخابية العممية
 ، مستديمة عاىة إحداث أك الضرب أك كالجرح الجسـ سالمة يمس ما أك كالقتؿ اإلنساف حياة
 . 1الخطؼ أك كالتيديد اإلنساف حرية يمس ما كمنيا

 مترشح مكاجية في كأنصاره المترشح بيف المشاكؿ يثير قد السمطة تكلي عمى التنافس إف
 تمت ،فمتى اإلغتياالت حد إلى تصؿ كقد اإلنتخابات عمى سمبا يؤثر مما كأنصاره آخر

 عمى القائميف أحد يتعرض قد ك إنتخابية، جريمة أماـ نككف اإلنتخاب قاعة داخؿ الجريمة
 المخصصة األماكف داخؿ  اإلعتداء أك األذل إلى المترشحيف  أحد أك اإلنتخابية العممية

 جريمة أساس عمى القانكف أماـ يسأؿ عميو لممجني كالنفسية الجسدية سالمة كييدد لإلنتخاب،
 كتنصرؼ مشركع غير فعمو بأف عالما بيا القائـ يككف عمدية جرائـ اإليذاء ،فجرائـ إنتخابية
 عمى القائميف سكاء تطاؿ التي الخطؼ لجرائـ بالنسبة األمر ككذلؾ النتيجة، تحقيؽ إلى إرادتو
 مراحؿ جميع خالؿ أقاربيـ إلى حتى تصؿ كقد الناخبيف أك المترشحيف أك اإلنتخابية العممية
 .إنتخابية جريمة أماـ نككف كقعت فمتى اإلنتخابية، العممية
 - محال تككف قد منقكلة الغير أك المنقكلة األمكاؿ إف :األموال عمى الواقعة الجرائم 

 سجالت منيا نذكر كمستمزمات أمكاؿ تتطمب اإلنتخابية ،فعممية اإلنتخابية الجريمة في لإلعتداء

                                                             
سميـ طكاىرم، دكر القضاء في إنتخابات المجالس المحمية في الجزائر، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف  -1

 .   77،ص. 2013/2014الدستكرم ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
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 أك الالفتات تمزيؽ سيارة، األقفاؿ، اإلقتراع، صناديؽ الحبر، األختاـ، اإلقتراع، أكراؽ الناخبيف،
 ،1كاإلختالس كالتالعب كالسرقة كالضياع التمؼ مف عمييا المحافظة يجب كالتي إزالتيما،
 ألنيا الكافية الحماية تمقى أف لزاما كالتي اإلنتخابية كمكاتب مراكز إلى بالنسبة األمر ككذلؾ
 كغيرىا اإلتالؼ أك اإلختالس أك كالسرقة اإلنتخابية الجرائـ مف لمعديد كمحال لإلعتداء معرضة

  الناخبة الييئة أك مترشحال مف أك اإلدارة مكظفك أك القائميف مف إما تصدر قد كالتي الجرائـ مف
 - الجرائـ صكر أىـ السب ك القذؼ جرائـ تشكؿ :واإلعتبار بالشرف الماسة الجرائم 

 العممية في المشاركة أطراؼ مف طرؼ أم تطاؿ قد الجرائـ كىذه كاإلعتبار، بالشرؼ الماسة
 طرؼ مف إما اإلنتخابية، الدعاية الحمالت أثناء خاصة المرشح عمى تقع ما ،كغالبا اإلنتخابية
 المترشحيف أحد يطمقيا التي الكاذبة فاإلدعاءات آخر، شخص أم قبؿ مف أك المنافس المرشح

 اإللكتركني المكقع عمى حتى صحفية أك محمية أك فضائية قناة تطمقيا أك آخر، مرشح ضد
 إتجاىو، الناخبيف عمى يأثر كي ،2سمعتو تشكيو أك مكانتو مف لإلنقاص اإلنترنت شبكة عمى

 .ىدفو لنيؿ مرشح كؿ يسعى أيف اإلنتخابية الدعاية مرحمة خالؿ أكثر الجرائـ ىذه كتحدث
 - حرة إنتخابات ضماف عمى جاىدة الدكلة تعمؿ: اإلنتخاب بنزاىة الماسة الجرائم 

ف صحتيا، في الطعف مف سالمة كنزيية  كتككف ذلؾ، تحقيؽ في كبير دكر المكاطف إلرادة كا 
ختياره، إرادتو عف فيو يعبر أف شأنو مف كضع في الناخب يككف حيف حرة  أم عف كبمنأل كا 
 عنو أكعبر أراده ما مع متطابقة نتائجيا تككف حيف نزيية كتككف نكعو، كاف ميما تأثير

 قد أنو إال بشفافية تتـ أف عمى اإلنتخابية العممية عمى القائمة الجيات حرص كرغـ الناخبكف،
 الماسة الجرائـ أىـ مف كىي أكالتزكير، أكالرشكة التيديد كأعماؿ المؤثرة األفعاؿ بعض يصاحبيا
 الحرية في كالمتمثمة اإلنتخابات عمييا تقـك التي المبادئ مع كتتنافى اإلنتخاب كحرية بالنزاىة
 .          3،كالشخصية ،العمكمية ،السرية

                                                             

.77 .سميـ طكاىرم ،المرجع السابؽ ، ص - 1  
.78ص. ع السابؽ، طكاىرم سميـ، المرج - 2  

 .  78 ص. طكاىرم سميـ، المرجع السابؽ، -3
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ختمفت اإلنتخابية لمجريمة الفقيية تعريفات تعددت لقد  يتكصمكا ،كلـ آخر إلى فقيو مف كا 
 جانب دفع مما منيا، الكثير طالت التي اإلنتقادات نتيجة ليا كشامؿ مكحد تعريؼ كضع إلى
 حيث مف األخرل الجرائـ عف كتمييزىا الجريمة ىذه طبيعة إلى ذلؾ في اإلستناد إلى الفقو مف

 تحدد لـ اإلنتخابية التشريعات كأف خاصة ،1السياسية بالصفة أك العادية بالصفة إنطباعيا
 .      اإلنتخابية لمجريمة القانكنية الطبيعة صريحة بصفة

 الذم الكقت ففي اإلنتخابية الجريمة طبيعة تحديد  بصدد إنقسـ الجنائي الفقو أف إال
 طابع ذات جريمة إعتبارىا إلى البعض يذىب الجرائـ، مف كغيرىا عادية جريمة البعض يعتبرىا
 .الطبيعة ىذه تحديد في عميو يعتمد الذم المعيار في إختالؼ مع سياسي

 2كقتية جرائـ أنيا بإعتبار اإلنتخابية لمجريمة العادية بالطبيعة القائؿ اإلتجاه أنصار يرل
 لديو ليس بصدفة مجـرال قبؿ مف ترتكب اإلنتخابات، فترة ىي معينة زمنية فترة خالؿ تحدث
 بالفعؿ يقـك إنفعاؿ نكبة تحت عرضية كبصكرة ،3الخمقي الكازع بضعؼ يتميز إجرامي، ميؿ

 مساعد  عامؿ ك المصمحة ىذه يستر قناعا إال السياسي الظرؼ كما شخصية مصمحة لتحقيؽ
 القانكنية الطبيعة تحديد يمكف ال أنو أساس عمى أنتقد اإلتجاه ىذا أف غير الجريمة، ىذه لظيكر
 كىي الجريمة طبيعة تحديد أسس أىمؿ كما ،4فقط المجـر شخصية دراسة خالؿ مف لمجريمة

 حؽ ىك اإلنتخابية الجريمة في عميو المعتدل فالحؽ عميو، المعتدل الحؽ طبيعة أك الباعث إما
 ضماف حكؿ باألساس تتمحكر ألنيا سياسية ىي مجمميا في األىداؼ أف كما سياسي، طابع ذا

                                                             
، متيازم ىي فكرة حديثة نكعا ما، لكف تمتيع المجـر السياسي بكضع إيعكد ظيكر الجريمة السياسية إلى عصكر جد قديمة" -1

ك  ،المجرميف العادييف إلى الجريمةعتبارات مف بينيا أف المجـر السياسي متجرد مف نكازع اإلجراـ التي تقكد ك تستند إلى عدة إ
 ،تحديد الجرائـ االسياسية  ،شاكر العاني  أنظر إلى : ."يككف مدفكعا بيدؼ نبيؿ ك ساـ يتكخى مف كرائو خدمة الصالح العاـ

 .1968 سنة ،94العدد  ،مجمة القضاء ك القانكف
دار النيضة العربية ،  ؿ مختمفة ،دراسة مقارنة ،نتخاب السياسي في مراححساـ الديف محمد أحمد ،الحماية الجنائية لإل -2

  . 24 /23 ص. ،ص 2003القاىرة ،سنة 
  .257/ 256عزيزة شبرم، المرجع السابؽ، ص ص.  -عبد الجميؿ مفتاح -3

 .  257.صعزيزة شبرم، المرجع السابؽ،  -تاحعبد الجميؿ مف - 4
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 عميو ركز الذم السياسي لمظرؼ أىمية كال اآلخريف حساب عمى الحزب أك لممشرح الفكز
 1.ىؤالء

 تحديد في إختمفكا فقد اإلنتخابية، لمجريمة السياسية بالطبيعة المؤمف اإلتجاه أصحاب أما
 فيناؾ السياسة الجريمة ك العادية الجريمة بيف لتمييز ذلؾ الطبيعة، ىذه لتحديد المعتمد المعيار

 يأخذ فريؽ كىناؾ ،( الباعث) الذاتي المعيار تبني مف كىناؾ المكضكعي المعيار يعتمد مف
 :        يمي فيما ذلؾ كنبيف المختمط، بالمعيار

 - المصمحة طبيعػػة أم الجػػػريمة مػػػكضكع إلػػى كيػػنصػػرؼ :المــوضـوعــي المــعيــار 
 الحقكؽ بأحد يتعمؽ سياسية طبيعة ذا الحؽ ىذا أف فطالما عميو، المعتدل الحؽ في المحميػة،
 كىكػػذا كصفو، تأخذ عميو الكاقعة الجريمة فإف اإلنتخاب، حؽ في كالمتمثؿ لألفراد السياسية
 الدستكر، عمػى كاإلعتداء السياسي كنظاميا الدكلة كياف تمس جريػمة كػؿ سياسيػػة تعتػػػبر

 ىذا لمػػػػمػكاطنيػػف، الػدكلػػة تػكػفػمػيػا التي الحريات ك الحقكؽ عمى اإلعتداء الػػدكلة، بأمػػف المساس
 المؤتمر  تبناه الذم التعريؼ في بكضكح ذلؾ ،كيتجمى الفقيية إتجاىات عميو إستندت المعيار
 الجرائـ عرؼ كالذم ،<9?0 سنة ككبنياغف في الجنائي القانكف لتكحيد السادس الدكلي

 حقكؽ ضد الجرائػػػػـ ككذلؾ جيازىا سير أك الدكلة نظاـ ضد المكجية الجرائـ بككنيا السياسية
 .2السياسية المكاطف

 الجرائـ إعتبار إلػػى الفقػػو ذىػػب حيث الفرنسػػي كالقضػػاء لمفقػػو بالنسبة كذلؾ كاألمر
 تعد بؿ لممكاطف، سياسي حؽ عمى عدكانا تشمؿ ككنيا منطمؽ مف سياسية جرائـ اإلنتخابيػػػة

 كاف ميما قبؿ مف منازعة أك جداؿ محؿ يكف لـ السياسي كطابعيا بالطبيعة، سياسية جرائـ
 المرتبطة الجرائـ أف حيث مف المسمؾ ذات الفرنسية النقض محكمة كسمكت مرتكبيا، دافع

 .3العاـ الحؽ بجرائـ مماثمتيا يمكف ال  سياسية جرائـ اإلنتخابية بالمادة

                                                             
 . 250 .بميؿ نكنة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .74 .، ص1961، ديسمبر 43/44الفاضؿ، الجريمة السياسية ك ضكابطيا، مجمة القانكف، العدد  محمد -2

0
-Jacques Borricand,  Droit Pénal, MASSON ET CIE, Edition, Paris, 1973, p. 36 . 
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 - تككف كىكػػػذا, الفػػاعػػؿ يحػرؾ الػػذم البػاعث اإلعتبػػار بعيػػف يأخػػػذ: الذاتــــي المــعيـــار 
 مباشر غير بشكػػػػػػؿ كلك المػػساس مػػرتكبيػػا غػػػاية أك غػػرض يكػػكف عنػدمػا سػػياسػػة الجريمة
ف سياسية، طبيعة ذات بمصالح ف حتى الكصؼ ىذا تأخذ فال كذلؾ يكف لـ كا   عمى كقعت كا 

 حفاظا الحاكـ الحزب المترشح لصالح التصكيت بنتائج يتالعب كمف السياسية، الحقكؽ أحد
 نظاـ تغيير أجؿ مف الحكـ إلى لمكصكؿ المعارضة لصالح العكس ،أك السياسي النظاـ عمى

 .اإلنتقاـ مثال األناني الباعث إلى يستجيب كمف ذاتية، تككف ما غالبا ،كالدكافع القائـ السياسي
تجيت أحكاميا بعض في المصرية النقض محكمػػة اإلتجاه ىذا تبنى كقد  تغميب نحك كا 
 بعامؿ نتيجتيا كظيكر اإلنتخابية العممية إنتياء بعد الجريمة إرتكاب أف إلى الشخصي المعيار
 سياسي، منيا الغرض أك الجريمة عمى الدافع يككف ال الخصـك مف اإلنتقاـ في كرغبة األنانية
 الجرائـ نطاؽ مف يكسع أنو عميو أعيب المعيار ىذا أف إال ،1سياسية الجريمة تككف ال كبالتالي

 .      2تحقيقو يستعصى أمر البكاعث تقصي مسألة أف إلى باإلضافة السياسية،
 فالجريمة كعميو كالمكضكعي الذاتي المعيار بيف اإلتجاه ىذا يجمع :المختمط المعيار 
 تقع عندما كذلؾ الصفة ىذه ليا كتتحقؽ سياسيا إرتكابيا عمى الباعث يككف عندما سياسية تعد
 .3الجنائي الفقو لدل الغالب اإلتجاه كىك كالفردية، العامة السياسية الحقكؽ عمى

 بيف يميز لـ إذ اإلنتخابية، لمجرائـ السياسي الطابع عمى ينص لـ الجزائرم لمشرعا أما
 حيف في المصرم، كالمشرع الفرنسي المشرع ذلؾ في مسايرا السياسية كالجرائـ العادية الجرائـ
 أنو إال المختمط، المعيار عمى مبنيا 4السياسية لمجريمة تعريفا أعطكا كالميبي العراقي المشرع نجد

                                                             
ك  1962لسنة  35رقـ  دراسة في ضكء أحكاـ العقاب الكاردة في القانكف ،نتخابية، أحكاـ الجرائـ اإلفيصؿ عبد اهلل الكندرم -1

 1، مجمس النشر العممي ، طجامعة الككيت  ،نتخابات مجمس األمة الككيتي ك في القانكف المصرم ك الفرنسيتعديالتو بشأف إ
 .36.ص،  2000سنة ،

. 258.عزيزة شبرم، المرجع السابؽ، ص –عبد الجميؿ  - 2  
.251ة ،المرجع السابؽ ،ص.بميؿ نكن - 3  

تمػؾ التػي ترتكػب "بانيا  1969لسنة  11مف قانكف العقكبات رقـ  21ؼ المشرع العراقي الجريمة السياسية بمكجب المادة عرّ  -4
 ."ك الفرديةتقع عمى الحقكؽ السياسية العامة أك ث السياسي أبباع
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 1966 لعاـ ج إ ؽ مف 698 المادة خالؿ مف اإلنتخابية لمجرائـ السياسي الطابع عمى يستدؿ
 لمجناية كانت إذا -...........اآلتية الحاالت في التسميـ يقبؿ ال":تنص إذ1 كالمتمـ المعدؿ ـ
 .2 "............سياسية صبغة الجنحة أك

 عمى الديمقراطية كالمرجعيات السياسية العالقات في طفرة اإلنتخابية العممية أحدثت
 مستكيات لقياس مؤشرات أىـ أحد أف شؾ كال ،3لمديمقراطية المرسخة اآلليات مف أنيا إعتبار
 بأساليب الكاقع في إقترنت العممية ىذه كأف خاصة نزاىتيا، مدل ىك الديمقراطية تكريس

 إلضفاء إستراتيجية مجرد إلى اإلنتخابي العمؿ معو كتحكؿ بالتنافسية المرتبطة التالعب
 لمتعبير كاآللية باإلنتخاب يثؽ ال المكاطف جعؿ ،مما الديمقراطية عمى الشكمية الشرعية
 ما الديمقراطية العممية عف يعبر ال قد اإلنتخاب ألف السياسي، تغيير في كالمساىمة كاإلختيار

 أصبح الرؤية كبيذه ،4كالثقافية كالسياسية المؤسساتية األطر مف مصفكفة معو كيتسؽ يرفد لـ
 بالعدالة يسمى ما لتحقيؽ الديمقراطية بالطرؽ السمطة عمى لتداكؿ آليات تكفير الضركرم مف

 . اإلنتخابية
 جيد بشكؿ بتأطيرىا أساسا تبدأ كمصداقيتيا شفافيتيا كضماف اإلنتخابية العممية حماية إف

 الثانية الحماية أما القانكني، المستكل عمى أم تنظميا، التي القانكنية النصكص خالؿ مف

                                                                                                                                                                                                    

مػػة تمػػس كػػؿ جري"نيػػا بأ 08/10/1953القػػانكف الصػػادر فػػي  مػػففقػػرة الخامسػػة  9فػػو المشػػرع الميبػػي بمكجػػب المػػادة كمػػا عرّ  -
تكػكف الػدافع األساسػي فػراد ، كمػا تعػد جريمػة سياسػية الجريمػة العاديػة التػي المصػمحة السياسػية لمدكلػة أك بحػؽ سياسػي ألحػد األ

   .393.أنظر إلى: طيفكرم زكاكم، المرجع السابؽ ، ص. رتكابيا سببا سياسيا إل
  يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ.  08/06/1966المؤرخ في  155-66األمر رقـ مف  698المادة  -1

.251.بميؿ نكنة ،المرجع السابؽ، ص - 2  
 15جتياد القضائي، عدد المحمية، مجمة اإل الديمقراطية تعزيز في اإلنتخابي الجزائرم كدكره الكافي سامي ،النظاـ -3

  .338 .تكنس، ص الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة المنار،،كمية  2017،سبتمبر
.أنظر 18،ص.  2014باقر نجار، العممية اإلنتخابية في مممكة البحريف ، ندكة ، معيد البحريف لمتنمية السياسية ،سنة  -4

   .2:221 ، سا09/05/2020ت إ.  ،.bipd.orgwwwالمكقع اإللكتركني: 

http://www.bipd.org/
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 كضبط تنظيـ مياـ تتكلى مستقمة ىيئات بإنشاء المؤسساتي الجانب خالؿ مف جميا فتظير
 .1مراحميا مختمؼ في اإلنتخابية العممية

  بجميع تحيط بتشريعات اإلنتخابية العممية لتأطير بالغة  أىمية  الحكـ أنظمة أكلت لقد
 عممية بعد أك اإلنتخاب عممية أثناء أك اإلنتخاب عممية قبؿ سكاء ،الجزائر كمنيا مراحميا

 العممية تكتمؿ ال التي اليامة األطر أحد يعد اإلنتخابية لمعممية القانكني فاإليطار ،2اإلنتخاب
 .3الناخبيف حقكؽ تحمي التي اإلجرائية الكسائؿ أىـ يعد ،كما بكجكدىا إال اإلنتخابية
 ،تعكس كالقانكنية الدستكرية اإلجراءات مف متسمسمة مركبة مجمكعة اإلنتخابية العممية إف
 السياسية الحقكؽ ممارسة في األفراد بيف المساكاة صكر أىـ مف بإعتبارىا العممية ىذه حساسية
 التي كالتجاكزات الخركقات كؿ مف العممية كشفافية نزاىة ضماف عمى المشرع مف ،كحرصا
   الرقابة في تتجسد كقانكنية دستكرية ضمانات مجمكعة عمى تنصيص خالؿ مف تطاليا
 .4اإلنتخابية العممية أطراؼ كافة بإشراؾ
 ذات خاصة أجيزة بيا تقـك كمنظمة معقدة ةيعمم ىي 5اإلنتخابات عمى الرقابة ةيعمم إف

 النظاـ كأف خاصة الدكؿ، مف بيا معترؼ عيكجم المكثقة، ريالتقار  إصدار عمى تعمؿ خبرة

                                                             
 الجزائرم النظاميف ضكء في نتخاباتاإل لمراقبة المستقمة العميا الييئة أعضاء ستقالليةإ مزردم، ضمانات الحؽ عبد-1

 .،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة شيخ العربي تبسي، ص 2018،مارس 16العدد  جتياد القضائي،كالتكنسي ،مجمة اإل
236. 

 نزاىة إضافية نحك تعزيز خطكة :اإلنتخابات لمراقبة  المستقمة العميا الييئة  صالحيات تكسيعنصر الديف بكسماحة،  -2
 الدستكر لسنة التعديالت ضكء عمى اإلنتخابية العممية عمى الرقابة"حكؿ الكطني اإلنتخابية ،أشغاؿ الممتقى العممية كشفافية
 .206،ص.  2019، منشكر ،سنة  01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–مجمة القانكف ، " 2016

، اإليطار القانكني لإلنتخابات في مممكة البحريف ،معيد البحريف لمتنمية السياسية ،سنة  -اإلنتخابات– 2الثقافة السياسية  -3
  . 12:25، سا 09/05/2020 ت إ. ،.bipd.orgwwwالمكقع اإللكتركني: .أنظر 18،ص.  2014

تكفيؽ بكقرف، الضمانات الدستكرية كالقانكنية لنزاىة عممية التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية في الجزائر ،مجمة العمكـ  -4
 .343ص. ،  2جامعة سطيؼ ، 2018، سنة 28،العدد 15اإلجتماعية ،المجمد 

تتسـ بالمكضكعية كالحياد مف قبؿ أشخاص محدديف عّرؼ الفقو الرقابة عمى العممية اإلنتخابية بأنيا " تمؾ اإلجراءات التي  -5
،تـ إختيارىـ كتكميفيـ بشكؿ رسمي بممارسة أعماؿ اإلشراؼ كالمتابعة كتقصي الحقائؽ حكؿ صحة إجراءات سير العممية 

المجاؿ".  اإلنتخابية كالتحقؽ مف الدعاكل كالطعكف المثارة بشأنيا عمى ضكء الدستكر كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في ىذا

http://www.bipd.org/
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 فيالناخب إرادة عف تعبر ال ةيشكم ةيعمم مجرد كاف 1976 ك 1963 منذ الجزائر في اإلنتخابي
 بذلؾ ،كيعد1ةياسيالس اإلصالحات ذيتنف مرحمة دخمت قد الجزائر تككف 1989 دستكر كبصدكر

 السياسية التعددية مرة ألكؿ فتح حيث الجزائر، في كالمؤسساتية السياسية الحياة في ىاما تحكال
 2التحكالت تمؾ لمكاكبة كالمؤسساتية القانكنية اآلليات كضع مف يتمكف لـ أنو إال الجزائر، في

 مكاثيؽ مف)القانكني اإليطار لتطكير التعديالت مف الكثير إجراء إلى بالمشرع أدل الذم ،األمر
 عمى يعمؿ اإلنتخابية بالعممية المتعمؽ(  إنتخابي قانكف شكؿ عمى كطنية ،قكانيف ،دستكر دكلية

 كالناخبيف المدني كالمجتمع السياسية باألحزاب دفعيا إلى ،باإلضافة كنزاىتيا إستقالليتيا ضماف
 تحقيؽ إلى أساسا تيدؼ كالتي ،3اإلنتخابية العمميات في كالكاعية الكاممة لممشاركة عاـ بشكؿ

 ضماف عمى تسير التي رقابية كآليات كسائؿ بتكفير المصيرية المكاعيد ىذه مثؿ في المصداقية
 رصدىا التي لمدكؿ المختمفة التجارب كبحسب اإلنتخابية، العممية مراحؿ جميع سير حسف
 إما الرقابة ىذه تككف قد ،8108 لسنة كاألمف كالديمقراطية لإلنتخابات العالمية المجنة تقرير

 4.منيا البعض بيف ما مزيجا أك دكلية أك برلمانية أك إدارية أك قضائية
 نزاىة لتحقيؽ الجزائرم المشرع عمييا نص التي كالقانكنية الدستكرية الضمانات فماىي

 مراحميا؟ جميع عبر اإلنتخابية العممية كشفافية
 في نتناكؿ مطمبيف، إلى المبحث ىذا بتقسيـ اإلشكالية ىذه عمى اإلجابة كسنحاكؿ

 في نتطرؽ بحيث اإلنتخابية العممية عمى كالقضائية كالحزبية اإلدارية الرقابة األكؿ المطمب

                                                                                                                                                                                                    

المتعمؽ  16/10أنظر إلى: خميؼ مصطفى ،الرقابة القضائية عمى العممية االنتخابية عمى ضكء القانكف العضكم رقـ 
 .239،ص.  2017باالنتخابات ،مجمة الحقكؽ كالعمـك االنسانية ،المجمد العاشر، العدد االكؿ، سنة 

ؽ الدكلية كالمنظكمة التشريعية الجزائرية ،مذكرة مقدمة لنيؿ سياـ عباسي، ضمانات كآليات حماية حؽ الترشح في مكاثي -1
شيادة ماجستير في الحقكؽ، تخصص قانكف دستكرم ،كمية الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة، سنة 

   .164، ص. 2013/2014
 . 4.، ص 2020مام  سباب ،التمييدم لتعديؿ الدستكر ،عرض األمشركع ال  -2
سارا ستينك، تعريب أيمف أيكب، أشكاؿ اإلدارة  –جكراـ رككامبي  –كارؿ دنداس  –يكب أيمف أ –ليس أندرك أ –ف ككؿ اآل -3
 . 65 ..ف، ص .د ط ، ب ، ب. 2006نتخابات(،سنة المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كاإلسمسمة نتخابية)اإل
 .207 ص.نصر الديف بكسماحة، المرجع السابؽ ، -4
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 المطمب في ،أما الثاني الفرع في القضائية كالرقابة كالحزبية اإلدارية الرقابة إلى األكؿ الفرع
 العميا لمييئة نخصصو األكؿ فرعيف في كذلؾ اإلنتخابية لمعممية الدستكرية الرقابة نعالج الثاني

 .الثاني الفرع في الدستكرم المجمس إلى كنتطرؽ اإلنتخابات لمراقبة المستقمة

 شرعية تحمي أنيا حيث مف الديمقراطي البناء في زاكية كحجر اإلنتخابية العدالة تعمؿ
 يضمف بما مختمفة قانكنية آليات خالؿ ،مف لممكاطنيف السياسية كالحقكؽ اإلنتخابية العممية
 الذم اإلطار كتحسيف اإلنتخابية، اإلدارة قكة أىمية مف يزيد الذم لمقانكف الكامؿ اإلذعاف
 .   1كالقضائية كاإلدارية السياسية المؤسسات فيو تتعايش
 العممية كتقنيف بتنظيـ يكتفي لـ المقارنة التشريعات باقي غرار عمى ك الجزائرم المشرع إف
نما كفقط اإلنتخابية  كحريتو المكاطف صكت حماية تكفؿ كضمانات آليات كضع عمى سير كا 

 .كنزيية شفافة إنتخابية عممية إيطار في الشرعية الديمقراطية تتطمبو لما كفقا ممثميو إختيار في
 الظركؼ خمؽ في تسيـ مختمفة طرؽ أك أدكات خالؿ مف اإلنتخابات مراقبة أف الجمي مف
 الشفافية تحقيؽ ضماف عف فضال اإلقتراع حؽ لممارسة الالزميف كالحرية األمف لكجكد المؤيدة

حتراما اإلنتخابات لشرعية كتحقيقا ،2اإلنتخابية اإلجراءات في  ،نص اإلنتخابية الييئة لرام كا 
 .إتباعيا يجب التي كاإلجراءات المختصة األجيزة كحدد الرقابة عمى اإلنتخابات قانكف

 في المقررة اإلنتخابية لمعممية دستكرية بحماية صراحة الدستكرم المؤسس إقرار إف
 الدستكر عمييا ينص لـ بالرغـ كالتي لإلنتخابات المستقمة الكطنية كالسمطة الدستكرم المجمس

 ثمارىا تعطي ال الرقابة ىذه أف إال الدستكر، مف المنبثقة الشعب سمطة عمى بناءا أنشأة أنيا إال
 عمى أكثر فعالية ذات أخرل رقابية بآليات كتدعمت إرتبطت إذا إال الكاقع أرض عمى تجسد كال

                                                             
نتخابات(، ط المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كاإلدليؿ نتخابية ) إينريكيث، تعريب أيمف أيكب، العدالة اإل-أكركثككخيسكس  -1

    . 10:32 سا ،06/06/2020ت إ. ،  www.idea.int/uid أنظر المكقع اإللكتركني: .IV..ف، ص .د ، ب2012سنة 
، ممتقى اإلدارات اإلنتخابية في الدكؿ العربية )جامعة الدكؿ -المبادئ كالممارسات -لكبيز بينتكر، مراقبة اإلنتخاباترافاييؿ  -2

 .ت إ،  www.aceproject.org. أنظر المكقع اإللكتركني:30، ص. 2016مام  11-9األمـ المتحدة(، القاىرة،  –العربية 
       .17:54،سا  13/05/2020
     

http://www.idea.int/uid
http://www.aceproject.org/
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 في تتمثؿ كالتي اإلنتخابية المكاعيد كنزاىة شفافية في المكاطف لحؽ كضامنة الكاقع أرض
 .القضائية كالرقابة الحزبية كالرقابة اإلدارة الرقابة

 كىذا الناخب، إرادة لحماية كافية ضمانات يكفر الرقابة آليات تعداد في التنكع ىذا إف
 كقكية محكمة قانكنية ترسانة إلى الكصكؿ في لممشرع الصادقة النية عف صراحة يعبر التنكع
 .     الديمقراطية الشرعية حماية في

 بنجاح الكفيمة الضمانات أىـ مف مراحميا بكامؿ اإلنتخابات عمى اإلشراؼ عممية تعتبر
 قد بؿ اإلنتخابات، نجاح فرص تتضاءؿ كالفعاؿ القكم اإلشراؼ غير ،فمف اإلنتخابية العممية
 كلكي بيا، اإلستبداد إلى كتميؿ معينة فئة يد في السمطة جعؿ إلى اإلشراؼ عممية إنعداـ يؤدم
 عمى المسؤكلة الجية تحديد أكال يتـ أف يجب فعالية ليا كتككف اإلشراؼ عممية نجاح ضماف يتـ
 الجية ليذه الكافية الضمانات تكفير ىك كثانية كمسؤكلياتيا، إختصاصيا كامؿ كتحديد ذلؾ

 . 1الدكلة داخؿ األخرل السمطات عف إستقالليتيا ليا تضمف بحيث
 الدكؿ إلييا تمجا التي المؤسساتية اآلليات أىـ مف اإلنتخابية العممية عمى الرقابة تعتبر

 عمى المشرفة لإلدارة المؤسساتية الرقابة جانب ،فإلى اإلنتخابية العممية سالمة مف التأكد بغية
 أف ،إال معينة لجية اإلدارة كتحيز تبعية مكاجية في األكلى الرقابة بإعتبارىا اإلنتخابية العممية

 لألحزاب الشرعية المنافسة حؽ ك الشعبية اإلرادة حماية في لكحدىا تكفي ال الرقابة ىذه
 الحزبية الرقابة آلية ممارسة األخيرة ليذه المشرع فأعطى كالمترشحيف، المشاركة السياسية
 .       السمطة عمى التداكؿ كمبدأ الحزبية لتعددية كبيرة عناية أكلى الدستكرم المؤسس كأف خاصة
 كالحكـ لإلختيار األجدر الكسيمة أنو اإلنتخابي النظاـ أثبت لقد :االدارية الرقابة 

 أنظمة فعالية كتتطمب الديمقراطي، التحكؿ عممية جكىر إلعتباره البعض دفع ،مما التمثيمي
 أف شؾ كال الديمقراطية، بناء لعممية الميمة المؤسسات مف تعد إلدارتو، أجيزة كجكد اإلنتخابات

                                                             
نكنية ، السنة الثالثة ،العدد األكؿ ، نتخاب ككسيمة إلسناد السمطة ، مجمة البحكث القاعبد الحكيـ أمحمد أركيحة، اإل - 1
  .42 .، كمية القانكف ، جامعة مصراتة ،ليبيا، ص2015كتكبر أ
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 تحديات تكاجو بالديمقراطية العيد حديثة الدكؿ مف كغيرىا – العربية الدكؿ في اإلنتخابات إدارة
 .  1كالخبرة الكفاءة عامؿ ك كتمكيميا كديمكمتيا إستقالليتيا في يتمثؿ أكليا عديدة،
 كزارة في الممثمة التنفيذية السمطة تكميؼ عمى اإلنتخابية التشريعات مجمؿ تختمؼ لـ 
 المستكل عمى إنتخابية لجاف إنشاء طريؽ عف اإلنتخابية العممية عمى اإلدارم بإشراؼ الداخمية
 .الجزائر في بو معمكؿ كاف ما ىذاك  العممي، بيذه لمقياـ المحمي
 ىذه ىيكؿ كاف ،كأيا اإلنتخابات إلدارة متنكعة أشكاال الجزائر كمنيا العالـ دكؿ عرفتك  
 كضماف كجكدىا أصبح التي" اإلنتخابات إدارة جية"  تسميتيا يمكف كصالحياتيا المجنة

 ،كتعزيز اإلنتخابات تنظيـ في المعاصرة الممارسات كأفضؿ الدكلية المعايير أىـ مف إستقالليتيا
 كقد ثانيا، العالمي العاـ الرام كأماـ ، أكال المكاطنيف نظر في اإلنتخابية العممية مصداقية
 العالـ دكؿ أغمب أف المتحدة لألمـ اإلنمائي البرنامج الخبراء مف فريؽ بيا قاـ مراجعة أكضحت
 يتبايف اإلستقاللية معنى أف ،إال لإلنتخابات مستقمة لجنة لدييا( %;<- %1<) نحك المعاصر

  ػ2المجتمع في الديمقراطية ممارسة كدرجة الحكـ بطبيعة ،متأثرا الدكؿ مفاىيـ في
 بعدـ مرتبط الناخبيف إرادة كتغيير اإلنتخابات نتائج نزاىة في المستمر التشكيؾ إف
 كتعالت السيطرة عفاألمر  خركج إلى أدل اإلنتخابية، لمعممية المنظمة جية كالحياد إستقاللية
 الحكـ سمطة عف بعيدا الكاقع أرض عمى الديمقراطية الشرعية تحقيؽ إلى الشعب أصكات
ستجابة الكضع ،كلتيدئة  إلى الحكار لجنة إليو تكصمت ما إلى كبناءا الشعبي الحراؾ لمطالب كا 
نشاء اإلنتخابات قانكف تعديؿ ضركرة  العميا الييئة مكاف لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة كا 
 .3=1/?0 القانكف بمكجب لإلنتخابات المستقمة

                                                             
بات في العالـ العربي، الطبعة نتخاتقى الديمقراطية كاإلشغاؿ ممأـ إرادة؟ ، أ عمي الصاكم، ديمقراطية اإلنتخابات ..إدارة - 1
  أنظر المكقع اإللكتركني: .65.ص القاىرة، ،2014سنة االنساف، كلى ، منشكر، المنظمة العربية لحقكؽاأل

www.googleeapis.com   ،.5:140،سا 06/06/2020 ت إ. 
  .67 .عمي الصاكم، المرجع السابؽ، ص - 2
، 55نتخابات، ج ر، عدد عمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلالمت 14/09/2019المؤرخ في  19/07القانكف العضكم رقـ  -3

  .15/09/2019المؤرخة في 

http://www.googleeapis.com/
http://www.googleeapis.com/
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 السمطات صالحيات كؿ كجعؿ كاسعة صالحيات المستقمة السمطة ليذه المشرع منح لقد
دارتيا كتنظيميا اإلنتخابات تحضير تتكلى ،فيي يدىا في العمكمية  منذ عمييا كاإلشراؼ كا 
 الحممة كمراقبة الترشيح طمبات كتمقي كمراجعتيا كتصحيحيا اإلنتخابية القكائـ إعداد مف بدايتيا

حصائيا النتائج تجميع كأخيرا كالفرز التصكيت عممية كمراقبة كتنظيـ اإلنتخابية  كاإلعالف كا 
 مياميا تمارس إنتخابية لجاف بمساعدة ، الكطف عبر ككالئية محمية مندكبيات طريؽ عف عنيا،
 رقـ لإلنتخابات المنظـ العضكم قانكف في لمحددةا القانكنية المكاد عمى بناءا إشرافيا تحت
 .1<1/?0 بقانكف كالمتمـ المعدؿ 01/>0

 تعمؿ اإلنتخابية المجاف كجعؿ المستقمة السمطة إنشاء كراء مف ييدؼ الجزائرم المشرع إف
 مؤسساتي جياز خمؽ عمى منو حرسا عالمية، بمعايير الديمقراطية تحقيؽ إلى إشرافيا تحت

 رئيس مف الجياز ىذا تعيف سمطة سحب خالؿ مف التنفيذية السمطة عف تاما إستقالال مستقؿ
 خالؿ مف بالحيادية يميزه ،مما تكافقية شخصية طرؼ مف اإلنتخاب طريقة كتبني الجميكرية
 كاإلستقالؿ كالخبرة الكفاءة عنصر عمى زيادة المنتخب العضك في تكفرىا الكاجب الشركط
 سمطة إنشاء يكفي ال أنو إال اإلنتخابات، إدارة الجية في العالمية المتطمبات ،كىي المالي
نما اإلنتخابية بالعممية تعنى مستقمة  ىذه المشرع دعـ كنزيية شفافة إنتخابات إلى لمكصكؿ كا 
 خالؿ مف اإلدارية لرقابة كتخضع إشرافيا تحت تعمؿ ككالئية بمدية إنتخابية بمجاف األخيرة
 العممية مراحؿ جميع عبر الناخبة الييئة أك المترشح سكآءا إلييا يرفعيا التي اإلدارية الطعكف

 :        التالية النقاط في نبينيا كالتي اإلنتخابية
 أىمية كليا اإلنتخاب لعممية األساسية المراحؿ مف اإلنتخابية القكائـ كضع عممية تعد -
 األفراد بيا يعبر التي الضمانات أىـ مف الناخبيف تسجيؿ ،إف نزيية إنتخابات تحقيؽ في كبيرة

                                                             
 يعدؿ كيتمـ  15/09/2019المؤرخة في ، 55ج ر، عدد  14/09/2019المؤرخ في  19/08القانكف العضكم رقـ  -1

المتعمؽ بنظاـ  28/08/2016، المؤرخة في 50عدد  ، ج ر،25/08/2016المؤرخ في  16/10بالقانكف العضكم رقـ 
  اإلنتخاب. 
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 كدقة مصداقية مدل عمى تتكقؼ اإلنتخابي النظاـ ،فسالمة السياسية حقكقيـ ممارسة عف
 . 1القكائـ

 الذم التصحيحي الجدكؿ كتعميؽ اإلنتخابية القكائـ مراجعة مف اإلدارية المجنة إنتياء بعد
 المجاؿ يفتح تعديؿ، اإلنتخابي القانكني مركزىـ مس الذيف أك الجدد الناخبيف أسماء يتضمف
 أسماء كصحة سالمتيا مف التأكد يتضمف ىاـ رقابي كإجراء عمييا، اإلعتراض ألجؿ لمناخبيف
 لمييئة المشرع أعطى الحؽ ىذا كلحماية ،2 فييـ الالزمة القانكنية الشركط كتكفر المسجميف
 اإلنتخابية القائمة مف أكالشطب  أكاإلغفاؿ التسجيؿ عمى اإلعتراضات تقديـ في الحؽ الناخبة

 لتعميؽ المكالية( 01) أياـ عشرة خالؿ اإلنتخابية، القكائـ لمراجعة البمدية المجنة رئيس إلى
 ثالثة أقصاه أجؿ في فييا كتفصؿ البمدية لجنة أماـ القكائـ كمراجعة إعداد عممية إختتاـ إعالف
 القضاء أماـ فيو ليطعف ،(19) أياـ ثالثة ظرؼ في المعني طرؼال إلى القرار كيبمغ ،(19) أياـ

 .3كالمتمـ المعدؿ 01/>0 العضكم القانكف مف 80ك 81 لممادة طبقا إقميميا المختص
 أماـ التظمـ جعؿ ،فقد الرقابة حؽ كلمغير باألمر لممعني  منح المادة ىذه في المشرع كأف

 معني الغير المكاطف بو يقـك اإلعتراض أما أكالشطب، بإغفاؿ المعني حؽ مف البمدية لجنة
 القاعدة تطيير غايتو ألف لممشرع يحسب اإلجراء ليذا التشريعي فتكريس الشطب، أك باإلغفاؿ

 .4اإلجمالي اإلنتخابي لمكعاء المشكمة اإلنتخابية المعمكماتية
 القرار ىذا ،يككف الكطني الشعبي المجمس لعضكية قائمة أك ترشيح أم رفض حالة في -
 بترشح التصريح إيداع تاريخ مف( 01) أياـ عشرة أجؿ في يبمغ أف عمى قانكنيا، تعميال معمال

                                                             
 .أنظر الرابط اإللكتركني:1.نتخابية ، صمزياني فريدة ،الرقابة عمى العممية اإل -1

pdf/Library57-Electronic/Studies-and-Research/ihecftp/https://wwwihec.iq،  .09/05/2020ت إ ،
 .16:35سا 

   .352 .، ص المرجع السابؽتكفيؽ بكقرف،  -2
 . 14 .، صسابقا، المذككر 19/08مف القانكف العضكم رقـ  21ك  20المادة  -3
ف العضكم دراسة عمى ضكء القانك  ،نتخابيةيد الضكابط القانكنية لمعممية اإلشريط كليد ،الرقابة القضائية كضمانة لتجس -4

، 28جتماعية ،العدد اث ،المجمة العربية في العمكـ اإلنسانية كاإلبحات كأ، مجمة دراس"نتخاباتالمتعمؽ بنظاـ اإل 16/10
  .247/248 .،ص ص 2017سبتمبر 

https://wwwihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library57/pdf
https://wwwihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library57/pdf
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 ترشح رفض أما القرار، تبميغ تاريخ مف( 19) أياـ ثالثة أجؿ في القضاء أماـ فيو ،كيطعف
 في الحؽ الكالئي أك البمدم المنتخب المجمس في عضك لكؿ ،يعطي األمة مجمس لعضكية

 أف المجنة عمى األخيرة الحالة ففي الترشح رفض أك قبكؿ الكالئية المجنة كتفصؿ ترشح تقديـ
 بالترشح التصريح إيداع تاريخ مف كامميف( 18)يكميف ظرؼ في لممترشح الرفض قرار تبمغ

 مف <? لممادة طبقا أياـ( 19) ثالثة ظرؼ في اإلدارية المحكمة أماـ لطعف قابؿ ،كيككف
 أخضع المشرع أف نالحظ الحالة ىذه في ،2-1كالمتمـ المعدؿ 01/>0 رقـ العضكم القانكف
 .    الكالي أماـ عميو اإلعتراض دكف القضائي لطعف مباشرة الترشيح الرفض قرار

 لكؿ  كاإلضافييف األساسييف  التصكيت مكتب أعضاء عضكية صحة في اإلعتراض -
 الكالئية المندكبية إلى مكجيا  قانكنا كمعمال كتابيا الطعف يككف أف عمى مصمحة لو شخص
 عمى اإلعتراض يرد أف عمى ،( الكالي إلى يكجو الطعف كاف التعديؿ قبؿ) المستقمة لسمطة
 مترشح المعني أف الكالية، إقميـ في مقيما ناخبا ليس المعني أف) التالية الحاالت إحدل

 بصفة يتمتع المعني أف ، لو صيره أك لممترشح الرابعة الدرجة مف قريب المعني أف لإلنتخابات،
 في اإلعتراض يرفع كأف ،(اإلنتخابات في مترشح سياسي حزب إلى ينتمي المعني أف منتخب،
 قانكنا المؤىميف الممثميف إلى تسميميا تاريخ أك القائمة لتعميؽ المكالية( ;1) أياـ خمسة ظرؼ

 القائمة تعدؿ كبتالي اإلعتراض يقبؿ أف يمكف كىنا اإلنتخابات، في المشاركة السياسية لألحزاب
 ثالثة أجؿ في المعنية األطراؼ إلى اإلعتراض رفض قرار يبمغ فإنو الرفض حالة في أما ،

 طبقا المحكمة أماـ القضائي لمطعف قابؿ كيككف ،3اإلعتراض إيداع تاريخ مف كاممة( 19)أياـ
     .4<1/?0العضكم بالقانكف المعدلة 91 لممادة

                                                             
 . ، مذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم رقـ  98المادة  -1
 .252/253شريط كليد، المرجع السابؽ، ص ص.  -2
ة لضماف حيادية الييئة المكمفة بإدارة العممية اإلنتخابية في الجزائر ، المجمة جرائية كالمؤسساتيبمقكاس إبتساـ ، اآلليات اإل -3
غكاط ميجي ، األكنية كالسياسية ، العدد الثاني ،ب ذ س، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة عمار ثكاديمية لمبحكث القاناأل

  .216/217 .، ص ص
 . 15، ص.، مذككر سابقا19/08المعدلة بالقانكف العضكم  30المادة  -4
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 في قيكد ىنالؾ الحاؿ كبطبيعة اإلنساف، حقكؽ أىـ مف التصكيت في الحؽ يعد -
 الحؽ ىذا لممارسة كشركط بقيكد جاءت اإلنتخابية التشريعات كؿ أف حيث حؽ، أم إستعماؿ
 التصكيت عممية صحة عمى اإلعتراض يحؽ إذ ،1الجزائرم اإلنتخابي المشرع بو جاء ما ،كىذا

 إحتجاج بإيداع كذلؾ الناخب طرؼ مف كالكالئية الشعبية المجالس أعضاء بإنتخاب الخاصة
 فيو تنظر أف عمى الكالئية اإلنتخابية المجنة إلى كيرسؿ فيو صكت الذم التصكيت مكتب لدل
 لممادة طبقا اإلدارية المحكمة أماـ بالطعف محؿ القرار ىذا كيككف أياـ،( ;1) خمسة أجؿ في

 .3- 012/>0 رقـ القانكف مف 1=0
 كالمتابعة ليا المادم التحضير حيث مف إدارتيا تتكلى جية إلى اإلنتخابية العممية تحتاج

 المشرع أكلى لإلنتخابات المنظـ لقانكف األخير تعديؿ في ك. 4كمراحمو مجرياتيا لكافة الدقيقة
 العممية عمى تشرؼ المستقمة السمطة يدعى جياز إلى اإلنتخابية العممية إدارة الجزائرم
 كالتحيز كالحياد التنفيذية السمطة عف اإلستقاللية ضماف بيا، المنكطة مياميا مف ك اإلنتخابية

 كتحقيؽ اإلصالحات لتقييـ المؤسساتي اإلستقرار عمى الحفاظ أم كالديمكمة معيف لطرؼ
نتخاب األىداؼ  لمقانكف السميـ تطبيؽ في يسيـ المجاؿ في كخبرة كفاءة ذات شخصيات كا 

 .مياميا ممارسة في إغراء أك تحكـ أم عف يبعدىا الذم السمطة ليذه المالي كاإلستقالؿ
 الشفافية، عمى بناءا إال يككف ال كتعزيزىا المكاصفات ىذه كلضبط الجزائرم المشرع إف
 جميع عبر اإلنتخابية العممية عمى الرقابة طريؽ عف إال يتحقؽ أف لو يمكف ال الذم األمر

 .  اإلنتخابية لمعممية تسييرىا في تتخذىا التي القرارات جؿ عمى اإلدارية الرقابة خاصة مراحميا

                                                             
تر السياسية كالقانكف ،عدد الديمقراطية ،مجمة دفانتخابية كمدل تحقؽ البناء يـ، المعايير الدكلية لمنزاىة اإلبف داكد براى -1

  . 354.، ص2011فريؿ خاص، أ
 .32، ص ، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم رقـ  170المادة  - 2
 .254شريط كليد، المرجع السابؽ، ص.  -3
،مجمة  - 16/10ـ القانكف العضكم رقـ دراسة تحميمية ألحكا –بمقكاس إبتساـ، ضمانات الحياد في إدارة العممية اإلنتخابية  -4

 .172، ص. 2018جكاف  الدراسات كبحكث القانكنية، العدد التاسع،
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 - تكاجد أصبح ،?<?0دستكر في الحزبية لتعددية الجزائر تبني بعد :الحزبية الرقابة 
 النظاـ سمات مف سمة بإعتباره ضركريا، أمرا اإلنتخابي النظاـ في السياسية األحزاب

لى الدستكر ىذا صدكر منذ إنتياجو تحاكؿ الجزائر كالزالت حاكلت الذم الديمقراطي  غاية كا 
 كتعزيز اإلنتخابات ظاىرة لتأكيد ضركرة السياسية األحزاب ظيكر يعتبر الصدد ىذا كفي ،1اليـك

 .  2بينيما التالزمية العالقة تمؾ يفسر كما السياسي، الحقؿ في فعاليتيا
 كطرفا فاعال تعدّ  كما الديمقراطية، بناء في الرئيسية الحمقة تعد السياسية األحزاب إف
 أكالمحمية التشريعية منيا، الرئاسية سكاء أشكاليا، بشّتى اإلنتخابية العمميات في أساسّيا

 أكمجمكعة لمحزب السياسية السمطة إسناد بمقتضاه الشعب يتكلى الذم الفعؿ ىي فإنتخابات
 التي اإلنتخابية المحطات مف العديد في جميا ذلؾ كيظير لذلؾ، مؤىمة يراىا التي األحزاب
 كذلؾ المتبناة الحزبية لتعددية تجسيدا الحكـ شؤكف تسيير في الديمقراطي النيج عكست
 األحزاب تعتبر إذ ،3السياسية المكاعيد مختمؼ في كمشاركتيا السياسية التيارات جميع بحضكر
 اإلعتبارعند بعيف كمصالحو إىتماماتو أخذ اإلنتخابية اإلدارة عمى يجب أساسي شريؾ السياسية
 . 4إنتقاد محؿ اإلدارة سياسة تصبح ذلؾ غياب كفي كفعالياتيا سياساتيا كتنفيذ بتصميـ قياميا

 كيمارس الدستكر في كمضمكف بو معترؼ حؽ ىك السياسية األحزاب إنشاء في الحؽ إف
  السياسية األحزاب دكر كيظير ،6منو 8; المادة في 5>810 دستكر عمييا نص لضكابط كفقا
 عممية األخيرة ىذه ممارسة في إنتخابي مكعد أم إلنجاح كالشفافية النزاىة ضمانات تعزيز في

                                                             
 . 164 .سياـ عباسي، المرجع السابؽ، ص -1
 .، ص2015/2016فاس بريس، سنة  ـ كؿ، رم كالمؤسسات السياسية، الجزء األالكجيز في القانكف الدستك  حماد صابر، -2

89.  
نكفمبر  23اإلنتخابات المحمية  -بف شراب إبراىيـ ، الرقابة الحزبية عمى نزاىة العممية اإلنتخابية بالجزائر –ىشاـ بف حداد  -3

، "2016 لسنة الدستكر التعديالت ضكء عمى نتخابيةاإل العممية عمى الرقابة" حكؿ الكطني أشغاؿ الممتقى  ،-نمكذجا 2017
  .283 .،ص 2019، منشكر ،سنة  01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–مجمة القانكف 

 . 260 .سارا ستينك، المرجع السابؽ، ص –جكراـ رككامبي  –كارؿ دنداس  –يكب أيمف أ –ليس أندرك أ –ف ككؿ األ -4
 المذككر سابقا. ، المتضمف تعديؿ الدستكر،16/01 رقـ قانكف -5
  12. ص المتضمف تعديؿ الدستكر،  المذككر سابقا، ،16/01قانكف  52المادة  -6
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 السياسية، الرقابة أك الحزبية الرقابة يسمى بما اإلنتخابية العممية مراحؿ مختمؼ عمى الرقابة
لى الحزبية لتعددية الجزائر تبني منذ المتعاقبة الدساتير في المكرس الحؽ كىك  دستكر غاية كا 

 مركرا الناخب، صكت حماية في الرقابة ليذه اإليجابي الدكر مف المشرع عزز أيف >810
 لمحقكؽ الدكلي كالعيد اإلنساف لحقكؽ العالمي كاإلعالف الدكلية كالمكاثيؽ العضكية بالقكانيف
 لسنة كالنزيية الحرة اإلنتخابات لمعايير العالمي كاإلعالف >>?0 لسنة كالسياسية المدنية
0??:. 

 لمراقبة مستقمة عميا ىيئة بإستحداث إرتبطت اإلنتخابية العممية عمى الحزبية الرقابة إف
 الجميكرية رئيس طرؼ مف السياسية األحزاب إستشارة بعد >810 دستكر في 1اإلنتخابات

 2اإلنتخابات بمراقبة المتعمؽ الثاني الفصؿ مف ثانية فقرة :?0 لممادة طبقا يراسيا مف لتعييف
 ". السياسية األحزاب إستشارة بعد الجميكرية رئيس يعينيا كطنية شخصية الييئة تراس: " بقكليا

 كالمتمـ المعدؿ 01/>0 رقـ لإلنتخابات عضكم قانكف صدر ، >810 دستكر عمى كبناءا
 بمكجب لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة إستحدث كالذم ،3<1/?0 رقـ العضكم بالقانكف
 في المشرع شرح اإلنتخابات، لمراقبة المستقمة العميا الييئة مكاف ،4 =1/?0 رقـ العضكم قانكف
 الرقابة مسألة اإلنتخابية العمميات بمراقبة المتعمقة األحكاـ عنكاف تحت منو الثاني الفصؿ
 :التالية النقاط في نكجزىا اإلنتخابية اإلستحقاقات عمى الحزبية
 مرحمة فييا بما مراحميا بكؿ اإلنتخابية العممية نزاىة عمى الحفاظ لضمانات تدعيما -
شراكا اإلنتخابية، القكائـ في التسجيؿ  الدستكرم المؤسس نص اإلنتخابية، العممية فكاعؿ لكؿ كا 

 عمى رقابتيا تكريس مف تمكنيا كالمترشحيف السياسية األحزاب لصالح ىامة آلية عمى
 كؿ عند اإلنتخابية القائمة مف نسخة عمى الحصكؿ في كتتمثؿ بدايتيا، منذ اإلنتخابات

                                                             
  .50عدد ، .ر نتخابات، جعمؽ بالييئة المستقمة لمراقبة اإلالمت ، 2016اكت  25المؤرخ في  16/11القانكف العضكم رقـ  -1
 . 34 .، صالمذككر سابقا ، المتضمف تعديؿ الدستكر،16/01قانكف رقـ ، 2ؼ  194المادة  -2
 .  12 .، صالمذككر سابقانتخابات، ، المتعمؽ بنظاـ اإل16/10العضكم رقـ القانكف  -3
 .ج. .ج ر نتخابات ،ج.عمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإل، المت2019سبتمبر 14المؤرخ في  19/07القانكف العضكم رقـ  -4
 . 5 .، ص55ش، عدد  د.
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 لدكرىا نظرا كبيرة أىمية التسجيؿ لعممية الدستكرم المؤسس أكلى كما ،1إنتخابي إستحقاؽ
 كذكر اإلنتخابية، العممية إلنطالؽ مرحمة أكؿ كأنيا خاصة النتائج كمصداقية نزاىة في الحاسـ
 88 المادة ذلؾ كأكدت ،2الدستكر تعديؿ المتضمف 10/>0 رقـ القانكف مف 9?0 المادة في ذلؾ

 ،013/>0 رقـ اإلنتخابات لقانكف كالمتمـ المعدؿ <1/?0 رقـ العضكم القانكف مف المعدلة
 بالزيادة الناخبيف بأسماء تالعب أم محاربة عمى الدستكرم المؤسس مف حرصا كذلؾ

 .      4أكالنقصاف
 إلى الفرز إلى تصكيت مف اإلقتراع مراحؿ كؿ في كمرشحييـ األحزاب ممثمي حضكر -
 مركز كؿ داخؿ حزب كؿ عف كاحد ممثؿ حدكد في كذلؾ المحاضر إستالـ ثـ النتائج، حضكر
 كؿ كتسجيؿ ،5مكتب كؿ داخؿ ممثميف خمس تجاكز عدـ مع تصكيت كمكتب تصكيت

يداعيا األحزاب ممثمي طرؼ مف اإلنتخابية كالمنازعات المالحظات  المصالح لدل كا 
 .6المختصة
 في الحؽ كليـ الفرز عممية إنتياء فكر الفرز محاضر السياسية األحزاب ممثمك يتسمـ -
 اإلنتخابات، في المشاركة السياسية لألحزاب كيحؽ تجاكزات، حدكث حالة في طعكف تقديـ
 المستقمة الكطنية السمطة إلى اإلنتخابية بالعممية متعمؽ إحتجاج أك تبميغ أك عريضة تقديـ

 القانكف مف 08 لممادة طبقا المفعكؿ سارم التشريع ألحكاـ طبقا فييا لمفصؿ لإلنتخابات
 . 7<1/?0 رقـ العضكم
 الناخب صكت عمى تؤثر التي التجاكزات أنكاع شتى مف تخمك ال اإلنتخابية العممية إف

 مقدمة في اإلنتخابية العممية نزاىة عمى الحزبية الرقابة فكانت النيائية، النتائج عمى كمنو
                                                             

  .346 .ص ،المرجع السابؽتكفيؽ بكقرف،  -1
 . 34 .، صالمذككر سابقا المتضمف تعديؿ الدستكر، 16/01القانكف مف  193المادة  -2
 .   14 .، صالمذككر سابقا نتخابات،لقانكف المنظـ اإلالمعدؿ كالمتمـ  19/08م رقـ المعدلة مف القانكف العضك  22المادة  -3
  .346/347 .تكفيؽ بكقرف ، المرجع السابؽ، ص ص -4
 ، 32، ص. المذككر سابقا ، 16/10رقـ  خابنتف قانكف اإلم 166المادة  -5
 32، ص. المذككر سابقا ، 16/10نتخابات رقـ ف قانكف اإلم 168المادة  -6
 . 07.، صالمذككر سابقا عمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات،المت  19/07مف القانكف العضكم رقـ  12المادة  -7
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 ك =810 لسنة المحمية اإلنتخابات كانت ،فقد اإلنتخابات نزاىة لضماف كالكسائؿ اآلليات
 >810 دستكر كأف خاصة الحزبية، الرقابة لعممية حقيقيا إختبارا األخيرة الرئاسية اإلنتخابات

 مف نكع أم عمى الرقابة ىذه أىمية يعكس ما التشريع في كبير بحيز خصيا كالمتمـ المعدؿ
 .     اإلنتخابية اإلستحقاقات أنكاع

 تمكيف خالؿ مف اإلنتخابية العممية عمى الحزبية الرقابة عممية عزز األخير دستكر إف
 مقارنيا خالؿ مف عمييا رقابتيا لتبسط العممية ىذه مف اإلنتياء فكر الفرز محاضر مف األحزاب
 السمطة كجكد فإف ذلؾ مف كأكثر تجاكزات، ثبكت حالة في إعتراض تقديـ كمنو النيائية بالنتائج
 الذكر سابؽ اإلنتخابات قانكف تعديؿ بمكجب مؤخرا المستحدثة لإلنتخابات المستقمة الكطنية
 لألحزاب الرقابية لمكظيفة إضافية دعما أعطى اإلنتخابات لمراقبة المستقمة العميا الييئة مكاف
 الكاسعة لصالحيات نظرا  المستقمة لسمطة اإلدارم األداء مف كحسف الرقابة عممية مف ككثؼ

 اإلدارة عف بعيدا االنتخابية العممية عمى الكحيد المشرؼ ككنيا مف انطالقا ليا الممنكحة
 لمقياـ كالكثائؽ المعمكمات بكؿ كتزكيدىا ليا الدعـ لتقديـ األخير ىذه تسخير مع العمكمية،
 لتداكؿ تجسيدا كالنزاىة الشفافية يعزز الذم اإلدارة الحياد مبدأ معو يتحقؽ كالذم بمياميا
 العضكم القانكف مف =1ك>1ك :1 لممكاد كفقا عمال السمطة ممارسة عمى كالديمقراطي السممي

 .1 =1/?0 رقـ
 مركز في سكاءا التكاجد حؽ مف ممثمييـ أك أنفسيـ المترشحيف المشرع تمكيف إف
 شرط أف إال اإلنتخابية، العممية سير عمى ككقكؼ الرقابة حؽ لمممارسة المكاتب أك التصكيت

 يخؿ قد إشكاال يطرح أف يمكف مراقبيف خمسة تصكيت مكتب كؿ في المراقبيف عدد تجاكز عدـ
 .2مراقبيف دكف مكاتب بكجكد كذلؾ اإلنتخابية العممية كشفافية بنزاىة

                                                             
 ،المذككر سابقاالمتعمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات،  19/07رقـ مف القانكف العضكم  07ك  06ك 04المكاد  -1

  .6/7 .ص
يمقراطية كضماف نتخابات الرئاسية كالبرلمانية في تجسيد الدشاكش حميد، دكر الرقابة عمى اإل –عبد الرحماف فطناسي  -2

،العدد  57المجمد  السياسية كاالقتصادية، –لقانكنية ـ اك نتخابية في التشريع الجزائرم، المجمة الجزائرية لمعمنزاىة العممية اإل
 . 172 .، ص2020، سنة 02
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 ميما كمطمبا اإلنتخابية، لمعممية الرقابي النظاـ في أساسيا عنصرا القضائية الرقابة تعد
 الحديثة السياسية األنظمة لتطكر التاريخية التجربة أقرتو ما ىذا كنزيية، حرة إنتخابات إلجراء

 .1اإلنجميزية التجربة خصكصا
 اإلنتخابية العممية عمى الرقابة تعزيز إلى إتجيا الجزائرم كالمشرع الدستكرم المؤسس إف

 يـك مف العممية عمى لإلشراؼ األسد حصة ليا كاف التي القضائية الرقابة كخاصة صكرىا بكؿ
 كمعاقبة اإلنتخابية المنازعات في كالبث النتائج، إعالف غاية إلى اإلنتخابية القكائـ إعداد

 كالبمدية اإلدارية اإلنتخابية المجاف في القضاة مشاركة خالؿ مف ثـ اإلنتخابية الجرائـ مرتكبي
 القضائية الرقابة تتـ كأخيرا اإلنتخابات، لمراقبة المستقمة العميا الييئة في كمشاركتيـ كالكالئية،

 غير باإلنتخابات صمة ذات تشريعية أحكاما تككف عندما دستكرية بعدـ الدفع آلية خالؿ مف
 إبعاد المشرع عمى فرضت صكرية، كغير حقيقة سياسية بإصالحات القياـ إف ،2لدستكر مطابقة
 األساسية القكاعد بكضع ،كذلؾ اإلنتخابية العممية مراحؿ كؿ عف تامة بصفة التنفيذية السمطة
 نزاىتيا يضمف مما اإلنتخابات عمى كالرقابة اإلشراؼ في القضائية السمطة دكر تضبط التي

عطائو العاـ الرام ثقة كسب إلى باإلضافة  الحياة في المشاركة عمى لإلقباؿ حقيقيا حافزا كا 
 كآلية حريات ك الحقكؽ لحماية الكاقي الدرع ىي القضائية الرقابة أف الفرد يرل إذ ،3السياسية
 .الشرعية مبدأ عف ذلؾ في إنحرفت إذا القانكف تطبيؽ إلى اإلدارة فييا يعيدكف

 العممية عمى القضائية الرقابة آلية الجزائرم كالمشرع الدستكرم المؤسس عالج كقد
 الثالث الفصؿ في المدرجة >810 سنة الدستكرم تعديؿ مف 0>0 المادة بمكجب اإلنتخابية

                                                             
نتخابات رقـ سياسية عمى ضكء قانكف اإل –نتخابية في الجزائر: دراسة قانكنية الرقابة القضائية عمى العممية اإل طارؽ رشيد، -1

. أنظر المكقع 92ص.  لكتركنية لممجالت العممية الجزائرية،سية، منشكر عمى المنصة اإلالمدرسة العميا لمعمـك السيا ،12-01
  .  19:05، سا 30/06/2020 إ.ت ، /https://www.asjp.cerist.dz لكتركني:اإل
 الرقابة"حكؿ الكطني غاؿ الممتقىأش ،تخابية ضمانة لمشرعية الديمقراطيةنالرقابة القضائية عمى العممية اإلبف زحاؼ فيصؿ،  -2

،  01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–مجمة القانكف ، "2016 لسنة الدستكر التعديالت ضكء عمى اإلنتخابية العممية عمى
  .259/260 ص. ،ص 2019منشكر ،سنة 

 .  173شاكش حميد، المرجع السابؽ ، ص. –عبد الرحماف فطناسي  -3

https://www.asjp.cerist.dz/
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 السمطات قرارات في الطعف في القضاء ينظر" أنو فييا جاء التي القضائية السمطة بعنكاف
 بنفس 8181 لسنة الدستكر لتعديؿ التمييدم مشركع مف :=0 المادة تقابميا كالتي"  اإلدارية

 العممية عمى الجزائر في القضاء كيشرؼ العدالة، بعنكاف الرابع الفصؿ في المدرجة المضمكف
 الييئة) اإلنتخابات لمراقبة المستقمة الكطنية كالسمطة اإلنتخابية المجاف طريؽ عف اإلنتخابية

 العممية يسيركف الييئات ىذه في القضاة بمشاركة كذلؾ( سابقا اإلنتخابات لمراقبة المستقمة العميا
 تطبيؽ عمى كيحرصكف كخبرات، كمؤىالت معارؼ مف يممككنو لما بالنظر كيراقبكنيا اإلنتخابية
 .1لإلنتخابات الناظمة كالقكانيف الدستكر

 إعالف غاية إلى اإلنتخابية القكائـ مراجعة مف بدءا الرقابة ىذه القضائية السمطة كتمارس
 المتعمؽ العضكم القانكف بمكجب الييا كالمككمة بيا تقـك التي األعماؿ خالؿ مف النتائج

 في النظر ككذلؾ ،<1/?0 رقـ العضكم بالقانكف كالمتمـ المعدؿ 01/>0 رقـ باإلنتخابات
 اإلنتخابية العممية إدارة عمى القائمة المجاف عف الصادرة قرارات ضد إلييا المرفكعة الطعكف
 بأحكاـ اإلدارية المحاكـ فييا تنظر كالتي منو 1=0 ك >00ك <?ك <=ك 91 بالمكاد عمال
 التي الجرائـ في النظر العادية المحاكـ إختصاص إلى إضافة طعف، ألم قابمة غير نيائية
 .2العممية ىذه تمس

 تحضير إلى باإلضافة إلييا، المرفكعة الطعكف جانب في الرقابة ىذه أىمية كتظير
دارتيا كتنظيميا اإلنتخابات  تشكمية في الكاسعة القضاة مشاركة خالؿ مف عمييا كاإلشراؼ كا 

 العممية تسيير قانكنا بيـ المنكط اإلنتخابات لمراقبة المستقمة الكطنية كالسمطة اإلنتخابية المجاف
 في الجزائرم كالمشرع الدستكرم المؤسس حرص لنا يعكس األمر ىذا كمراقبتيا، اإلنتخابية
 بتجسيد تنادم التي الدكلية القكانيف مع تماشيا اإلدارة حياد كفرض كالنزاىة الشفافية التعزير

 الكحيدة ككسيمة اإلنتخابات كبإحتراـ الحديثة الديمقراطية الدكؿ مكاجية في خاصة الديمقراطية
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 الطعكف في نظر في كيحفزىا القضائية السمطة عمى يسيؿ كما الناخب، صكت عف المعبرة
 : مستكييف عمى يتـ اإلنتخابية العممية عمى القضائي اإلشراؼ فدراسة كشفافية، إرتياحية بكؿ
 - الوطنية السمطة فييا بما اإلنتخابية المجان في القضاة عضوية: األول المستوى 

   اإلنتخابات لمراقبة المستقمة                           
 كتتمثؿ الذكر سابؽ العضكم القانكف في الحصر سبيؿ عمى المجاف ىذه المشرع حدد قدل

 لممقيميف اإلنتخابية المجنة الكالئية، اإلنتخابية المجنة البمدية، اإلنتخابية المجنة البمدية، لجنة في
 .الخارج في

 المعدؿ اإلنتخابات قانكف مف 1;0 المادة تعديؿ بمكجب مؤخرا المستحدثة البمدية المجنة -
نما التسمية فقط ليس التعديؿ ىذا مس ،كقد اإلنتخابية اإلدارية المجنة مكاف كالمتمـ  مف حتى كا 
 اإلنتخابية القكائـ إعداد في المتمثمة تغير بدكف المياـ نفس عمى المحافظة مع التشكيمة حيث

 إشراؼ تحت المجنة ىذه عمؿ في يكمف التعديؿ ىذا في الجديد أف إال بمدية، كؿ في كمراجعتيا
 بصفتو إقميميا المختص القضائي المجمس رئيس يعينو قاض مف كتتشكؿ المستقمة، السمطة
 بيف مف المستقمة لسمطة الكالئية المندكبية تختارىـ البمدية مف مكاطنيف( 19) ثالثة رئيسا،

 لنا يظير المادة إستقراء خالؿ كمف المعنية، لمبمدية اإلنتخابية القائمة في المسجميف الناخبيف
 األمانة عمى كرقابتو المجنة ليذه تراسو خالؿ مف الرقابة ممارسة في لمقضاء المحكرم الدكر
 .بالحياد يتمتع بمدم مكظؼ يديرىا التي الدائمة

 إعداد مف إنطالقا مبكرا اإلنتخابية العممية عمى الرقابة آلية عزز الجزائرم المشرع إف
 القضائية الرقابة خالؿ مف تعددت الرقابة فإف المجنة ىذه تشكيمة خالؿ ،كمف كمراجعتيا القكائـ
 إلى باإلضافة المجنة ىذه في عضكيتيـ خالؿ مف المكاطنيف رقابة ك رئيسا بصفتو قاض بكجكد
 لثالث تعيف حؽ المستقمة لسمطة الكالئية المندكبية منح خالؿ مف المستقمة السمطة رقابة

 شفافة إنتخابات تحقيؽ في كدكرىا الرقابة تعزيز ىك األخير التعديؿ كراء مف كاليدؼ مكاطنيف،
 .السياسي اإلصالح في لممشرع الصادقة النية تظير كالتي لمعممية، إنطالؽ أكؿ منذ كنزيية
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 رقـ العضكم القانكف مف 81;0 المادة في عمييا المنصكص البمدية اإلنتخابية المجنة -
 رئيس يعينو رئيس بصفتو قاض مف كتتشكؿ ،<1/?0 رقـ العضكم بالقانكف المعدلة 01/>0

 الكالئي المندكب يعينيـ( 8)إثنيف كمساعديف رئيس كنائب إقميما، المختص القضائي المجمس
 كأقاربيـ أحزابيـ إلى كالمنتميف المترشحيف ،ماعدا البمدية ناخبي بيف مف المستقمة لسمطة

 .الرابعة الدرجة غاية إلى كأصيارىـ
 المعدلة 01/>0 رقـ العضكم القانكف مف المعدلة 92;0 لممادة طبقا المجنة ىذه كتقـك
 مكاتب كؿ في عمييا المحصؿ التصكيت نتائج بإحصاء =1/?0 رقـ العضكم بالقانكف

 الممثميف ،بحضكر نسخ ثالث في رسمي محضر في ،كتسجيميا البمدية مستكل عمى التصكيت
 البمدية بمقر في منيا نسخة بتعميؽ تقـك كما المترشحيف، قكائـ أك لممترشحيف قانكنا المؤىميف

 إلى منيا كنسخة الكالئية، اإلنتخابية المجنة رئيس إلى نسخة تسميـ مع اإلحصاء، بيا جرل التي
 محضر مف لألصؿ مطابقتيا عمى مصادؽ نسخة كتسمـ المستقمة، لسمطة الكالئي المندكب
 مترشح لكؿ قانكنا المؤىؿ الممثؿ إلى رئيسيا قبؿ مف المجنة كبمقر فكرا لمبمدية اإلنتخابية المجنة

 .إستالـ كصؿ مقابؿ مترشحيف قائمة أك
 يعينيـ كاف بعدما كالمساعديف النائب تعيف يخص فيما المادة لنص تعديؿ أف نالحظ

 مع تماشيا كىذا تعينيـ، بصالحية يتمتع المستقمة لسمطة الكالئي المندكب أصبح الكالي
 العممية تسيير عف اإلدارة كأبعاد كتنكيعيا أكثر الرقابة تعزيز في المنتيجة اإلصالحات
 في ميـ بدكر يحظى دائما القضاء أف التشكمية خالؿ مف كالمالحظ اإلمكاف، قدر اإلنتخابية
 المدنية الرقابة أف كما المجاف، ىذه عمى الرئاسة لو إسناد بحكـ كالمصداقية الشفافية ضماف
 السمطة فإف ذلؾ مف كأكثر المعنية، لمبمدية الناخبيف مف أعضاء إدراج خالؿ مف متكاجدة دائما

 النائب تعيف سمطة منح خالؿ مف المحمي مستكل عمى الدستكرية رقابتيا تمارس المستقمة
 أمكف إذ اإلصالح ىذا عمى كذلؾ يعاب أنو إال المستقمة، لسمطة الكالئي لممندكب كالمساعديف
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 إعداد أف مف بالرغـ السياسية كاألحزاب المترشحيف قبؿ مف القضائي لطعف إغفالو القكؿ
 مما مضمكنو صحة عمى الرقابة لفرض يكفي ال أنو إال بحضكرىـ يتـ اإلحصاء محاضر
 . لتزكير تعرضيا إمكانية كمنو اإلنتخابات مصداقية حكؿ بمبة إحداث شأنيا مف فجكة يشكؿ

ة :;0 المادة عمييا كنصت الكالئية اإلنتخابية المجنة -  01/>0 قانكف مف 1المعدل
 برتبة قاض كتضـ ،<1/?0 رقـ العضكم بالقانكف كالمتمـ المعدؿ اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ
 لمسمطة الكالئي المندكب إقميميا، المختص القضائي المجمس رئيس يعينو رئيسا، مستشار
 السمطة رئيس يسخره عمكمي ضابط لرئيس، نائبا ممثمو أك لإلنتخابات المستقمة الكطنية
 .إشرافيا تحت كيعمؿ المجنة، أمانة بمياـ يقـك عضكا، لإلنتخابات المستقمة الكطنية

 اإلنتخابية المجاف كأرسمتيا سجمتيا التي النيائية النتائج كجمع بمعاينة المجنة ىذه كتكمؼ
 مف 2>;0 لممادة طبقا الكالئية الشعبية المجالس إلنتخاب بالنسبة المقاعد بتكزيع كتقـك البمدية،
 كالقياـ لمكالية التابعة البمديات نتائج كجمع بمعاينة المجنة  تقـك كما لإلنتخابات، المنظـ القانكف
 ظرؼ في فكرا محاضرىا ،كتكدع الجميكرية رئيس إلنتخاب بالنسبة لألصكات عاـ بإحصاء
 رئيس إلى المحضر مف أصمية نسخة كترسؿ الدستكرم، المجمس ضبط أمانة لدل مختـك

 المجنة محضر مف لألصؿ مطابقتيا عمى مصادؽ نسخة كذلؾ تسمـ كما المستقمة، السمطة
 إستالـ كصؿ مقابؿ مترشح لكؿ قانكنا المؤىؿ الممثؿ إلى المجنة كبمقر فكرا الكالئية اإلنتخابية

 . القانكف نفس مف 3المعدلة 1>0 لممادة طبقا
 أعضائيا ألف بإمتياز قضائية لجنة كانت التعديؿ قبؿ الكالئية اإلنتخابية المجنة أف يالحظ

 المجنة تشكيمة مف كغير ذلؾ عف تراجع المشرع أف إال المجمس، بمقر تجتمع ككانت قضاة
 إال المستقمة، السمطة تسخره عمكمي كضابط كعضك المستقمة لسمطة الكالئي المندكب بإدراج

 كجعمو إجتماعيا مقر مف غير كما مستشار، برتبة لقاض المجنة رئاسة عمى حافظ أنو
 .المستقمة لسمطة الكالئية بالمندكبية
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 الممنكحة القضائية الرقابة عف التخمي منو اليدؼ ليس التغيير ىذا أف الشخصي رأم في
نما منيا، التخفيؼ أك المجنة ليذه  كالرقابة القضاء رقابة بيف بجمع أكثر كتقكيتيا رقابة تعزيز كا 

 األخيرة ىذه إشراؼ تحت تعمؿ الكالئية اإلنتخابية الجنة كأف خاصة المستقمة، لسمطة الدستكرية
 .قضاة ىـ المستقمة السمطة أعضاء نصؼ أف ننسى أف دكف ،

 قانكف مف 1المعدلة 9>0 المادة عمييا نصت الخارج في لممقيميف اإلنتخابية المجنة -
 برتبة قاض كتضـ الكالئية، اإلنتخابية المجنة أعضاء نفس مف كمككنة لإلنتخابات المنظـ
 لمسمطة الكالئي ،المندكب إقميميا المختص القضائي المجمس رئيس يعينو رئيسا، مستشار
 السمطة رئيس يسخره عمكمي ضابط لرئيس، نائبا ممثمو أك لإلنتخابات المستقمة الكطنية
 السمطة إشراؼ تحت كتعمؿ المجنة، أمانة بمياـ يقـك عضكا، لإلنتخابات المستقمة الكطنية
 الخارجية الشؤكف كزير يقترحو بمكظؼ المجنة ىذه إستعانة إلى إضافة لإلنتخابات، الكطنية
 .المستقمة السمطة رئيس مف قرار بمكجب المستقمة السمطة رئيس يقترحو آخر كمكظؼ

 قبؿ مف المسجمة النيائية النتائج بجمع كتكمؼ المستقمة، السمطة بمقر األخيرة ىذه كتجتمع
 أمانة لدل مختـك ظرؼ في فكرا محاضرىا كتكدع القنصمية، أك الدبمكماسية الدكائر لجاف جميع
 الكطنية السمطة رئيس إلى المحضر مف أصمية نسخة كترسؿ الدستكرم، المجمس ضبط

 المجنة محضر مف لألصؿ مطابقتيا عمى مصادؽ نسخة كذلؾ تسمـ كما لإلنتخابات، المستقمة
 قائمة أك مترشح لكؿ قانكنا المؤىؿ الممثؿ إلى المجنة كبمقر فكرا الخارج في لممقيميف اإلنتخابية

 لجنة أك الكالئية اإلنتخابية المجنة لدل النتائج تجميع المحضر مف نسخة كتحفظ المترشحيف،
 .الخارج في لممقيميف اإلنتخابية المجنة لدل أك اإلنتخابية الدائرة

 لسمطة كيرجع ألعضائيا جذرم تعديؿ مسيا فقد المجنة ليذه بالنسبة األمر ككذلؾ
 الرقابي دكره عمى كبتالي المجنة ىذه رئاسة عمى حافظ القضاء أف إال التعييف، حؽ المستقمة

لى المشرع أف إال المستقمة، السمطة رقابة جانب إلى  ىذه عضكية في القضاء إشراؾ جانب كا 
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 المجنة ىذه قرارات في اإلدارية المحكمة أماـ القضائي الطعف حؽ عمى ينص لـ أنو إال المجنة
 .الكالئية اإلنتخابية المجنة قرارات بخصكص صراحة عميو نص مثمما

 لممقيميف اإلنتخابية المجنة قرارات قابمية ذكر أغفؿ إما أنو عمى يدؿ عنيا المشرع كسككت
 مف عمؿ المجنة ىذه قرارات كجعؿ ذلؾ قصد أنو أك اإلدارية، المحكمة أماـ لطعف الخارج في

 .         1اإلدارية المحكمة أماـ لطعف قابمة غير كمنو اإلدارم القاض لرقابة تخضع ال السيادة أعماؿ
 رقـ العضكم القانكف مف 82 المادة بمكجب أنشات لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة -

 الذم الشعبي لمحراؾ نتيجة ككانت لإلنتخابات، المستقمة الكطنية بالسمطة المتعمؽ =1/?0
 المادة خالؿ مف الجزائرم المشرع جسده ما كىذا كشفافة، نزيية كباإلنتخابات بالديمقراطية نادل
  الدستكرية، الديمقراطية يجسد الذم الجياز ىذا خالؿ مف =1/?0 رقـ العضكم القانكف مف 3>

 .الشعب إرادة عف تعبر كنزيية حرة إنتخابات طريؽ عف السمطة عمى السممي التداكؿ كيضمف
( :1) قضاة أربعة بينيـ مف عضكا 1; مف 4>8 المادة حسب المستقمة السمطة تتشكؿ

 الييئة تشكيمة عف المستقمة السمطة ىذه تشكيمة كتختمؼ الدكلة، كمجمس العميا المحكمة مف
 كاف إذ ليا، المككنيف القضاة كنسبة أعضائيا عدد حيث مف اإلنتخابات لمراقبة المستقمة العميا
 مف األعضاء كباقي قضاة، أعضائيا ،نصؼ عضك 01: العميا لمييئة المككنيف األعضاء عدد

 عدد كمف أعضائيا مف قمص المستقمة السمطة ليذه بإنشائو المشرع أف إال المدني، المجتمع
 المدني المجتمع تمثيؿ عمييا كيطغى متنكعة جاءت التشكيمة أف إال ليا، المككنيف القضاة
 منيا لشركط كفقا عضكيتيـ تتـ ذلؾ مف كأكثر الشعبي، الحراؾ لمطمب إستجابة أكبر بالنسبة

 طريؽ عف السمطة ىذه أعضاء إختيار يتـ أنيـ كما كالحياد، كالكفاءة بنزاىة لو يتعترؼ أف
 . اإلدارة عف كحيادىا السمطة ىذه إستقاللية مف يزيد ما ،كىذا التعييف كليس اإلنتخاب

                                                             
  .265/266 .بف زحاؼ فيصؿ، المرجع السابؽ، ص ص -1
  .6.ص ،المذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخاباتالمت 19/07مف القانكف العضكم رقـ  2المادة  -2
 . 6.، صالمذككر سابقا ،نتخاباتعمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلالمت 19/07مف القانكف العضكم رقـ  6المادة  -3
 . 9.، صالمذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخاباتالمت 19/07مف القانكف العضكم رقـ  26المادة  -4



 

33 

 

 

 

 

 المشرع خصيا فقد اإلنتخابية العممية إنجاح في ككظيفتيا مياميا السمطة ىذه تحقؽ كحتى
 السمطة تمارسيا التي الرقابة ىذه تنكعت كقد اإلنتخابية، العممية مراحؿ لجميع الرقابة بآلية

 اإلطمئناف يعطي كالذم فييا القضاة عضكية خالؿ مف قضائية رقابة تمارس فيي المستقمة
 المدني المجتمع رقابة جانب إلى عمميا، في أكثر كمصداقية أكثر كالحياد باإلستقاللية لممكاطف
 تتمتع أنيا كما السمطة، داخؿ أكثر بتمثيؿ المدني المجتمع عضكية عزز المشرع كأف خاصة
 إنشائيـ يتـ القانكف بمكجب تنظيميا قبؿ الدستكرية المؤسسات أف مف بالرغـ الدستكرية بالرقابة
 ىذه إستحدثت فقد الجزائر، شيدتيا التي السياسية لظركؼ كنظرا أنو إال الدستكر، بمكجب
 .الدستكر مف 1?ك<ك= بمكاد عمال الشعب سمطة مف إنطالقا السمطة

 العادي القضاء أو اإلداري القضاء سواءا القضاء إلتماس خالل من: الثاني المستوى 
 التي الرقابة كىي ،(سابقة) قبمية رقابة طابعيف، تأخذ الرقابية لكظيفتو القضاء ممارسة إف

 لمعممية المنظـ القانكف في عمييا المنصكص المجاف عضكية في القضاة إشراؾ خالؿ مف تتـ
 ما كىك األخير التعديؿ في المستحدثة المستقمة السمطة داخؿ عضكيتو في كباألخص اإلنتخابية

 سكاءا إليو المرفكعة كالدعاكل الطعكف طريؽ عف فتتـ البعدية القضاء رقابة أما سابقا، شرحو تـ
 .العادم القضاء أك اإلدارم القضاء أماـ

 طبقا اإلدارة عف الصادرة قرارات ضد إليو المرفكعة اإلنتخابية الطعكف في القضاء كينظر
 الدكر بتعدد الطعكف ىذه كتعددت الكاسع، بمفيكميا كالمتمـ المعدؿ الدستكر مف 02>0 لممادة
 أنيط ،فقد التصكيت عممية كبعد قبؿ يتدخؿ أنو حيث اإلنتخابية، العممية في القضاء يمعبو الذم
 في فصمو ككذلؾ اإلنتخابية، لمعممية التحضيرية األعماؿ ببعض المتعمقة الطعكف في الفصؿ بو

 بنتائج المتعمقة الطعكف في الفصؿ كأخيرا لإلنتخابات، الترشح بصدد تثكر التي الطعكف
 المحاكـ فييا تفصؿ التي اإلنتخابية المنازعات كتشمؿ ،3المحمية الشعبية المجالس إنتخابات
 :التالية المنازعات =1/?0 رقـ اإلنتخابية لمعممية المنظـ العضكم لمقانكف كفقا اإلدارية

                                                             
 .07، ص.المذككر سابقا ، المتضمف تعديؿ الدستكر،16/01 مف القانكف رقـ 9ك8ك7المادة  - 1
   .30، ص.المذككر سابقا تعديؿ الدستكر، ، المتضمف16/01 مف القانكف رقـ 161المادة  - 2
  .242 .خميؼ مصطفى ،المرجع السابؽ، ص -3
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 المندكب يصدرىا التي اإلضافيف كاألعضاء التصكيت مكاتب أعضاء قائمة في الطعف -
( 19) ثالثة خالؿ إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة أماـ الطعف كيقدـ المستقمة، لسمطة الكالئي

 أياـ( ;1) خمسة أجؿ لممحكمة أف ،كما القائمة عمى اإلعتراض رفض قرار تبميغ يـك مف أياـ
 طبقا الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير بقرار فيو تفصؿ أف الطعف تسجيؿ تاريخ مف

 .1لإلنتخابات المنظـ قانكف مف المعدلة 91 لممادة
 المحكمة أماـ المترشحيف قائمة رفض أك الترشيح برفض الكالي قرار في الطعف -
 تاريخ مف أياـ( ;1) خمسة أجؿ كلممحكمة القرار تبميغ يـك مف أياـ( 19) ثالثة خالؿ اإلدارية
 مف <= لممادة طبقا الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير كيككف فيو لمفصؿ الطعف تسجيؿ
 .2 01/>0 رقـ العضكم القانكف
 إلنتخابات التصكيت عمميات صحة حكؿ الكالئية اإلنتخابية المجنة قرارات في الطعف -
 الحكـ كيككف القرار، تبميغ مف أياـ( 19) ثالثة خالؿ الطعف كيسجؿ كالكالئية، الشعبية المجالس

 .       013/>0 رقـ العضكم قانكف مف 1=0 لممادة طبقا الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير
 إقميميا، المختصة اإلدارية المحكمة أماـ الكالئية اإلنتخابية المجنة قرارات في الطعف -

ف الطعف أجؿ عف المشرع سكت كىنا  الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابال المحكمة قرار كاف كا 
 .4باإلنتخابات المتعمؽ القانكف مف =;0 لممادة طبقا

 أك الطعف رفع في سكاءا قصير بأجؿ اإلدارية المحكمة أماـ الطعف المشرع قيد لقد
 في حقو ممارسة مف الطاعف يتمكف حتى اإلنتخابية لمعممية اإلستعجاؿ لطابع ،نظرا فيو الفصؿ
 الحفاظ في ككاضح كبير بشكؿ اإلنتخابية العممية رقابة في اإلدارم القضاء كيسيـ. 5اإلقتراع

                                                             
 . 15 .، صالمذككر سابقا ،المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات 19/08عضكم رقـ المعدلة بمكجب القانكف ال 30المادة  -1
    .19.، صالمذككر سابقا المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات، 16/10عضكم رقـ مف القانكف ال 78المادة  -2
 . 32/33 .، ص صالمذككر سابقا ،مف قانكف اإلنتخابات 16/10مف القانكف  170المادة  -3
  .30.، صالمذككر سابقا ،المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات 16/10عضكم رقـ مف القانكف ال 157المادة  -4
، 01، العدد 05المجمد  ،مجمة الحقكؽ كالحريات ،الجزائرابية في نتخمحمد حمكدم، رقابة القضاء اإلدارم عمى الطعكف اإل -5

  .12.، صبسكرة ،جامعة محمد خيضر ،، مخبر الحقكؽ كالحريات في األنظمة المقارنة2019سنة 
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 يزاؿ ال أنو إال الدعكل، في الفصؿ سرعة إقرار في خاصة كنزاىتيا، اإلنتخابات حرية عمى
 مف الكثير ألف اإلنتخابية لممشركعية كمطمؽ كامؿ بشكؿ يحمي أنو القكؿ يمكف ال إذ ضعيفا

 اإلنتخابية المجاف في عضك أنو مف بالرغـ نفسو تمقاء مف يتحرؾ ال ألنو يراقبيا، ال الخركقات
نما اإلنتخابية، لمعممية المسير  يحتـر لـ ذلؾ مف كأكثر القضاء يمتمس أف مصمحة لو لمف كا 
 كالضمانات المتقاضيف بحقكؽ إضرارا يشكؿ قد مما درجتيف عمى التقاضي مبدأ المشرع

 الفصؿ بإختصاص العادم القضاء فييا يتمتع التي اإلنتخابية المنازعات أما ،1ليـ الممنكحة
 :يمي فيما نكجزىا لمقانكف كفقا فييا

 قرارات ضد المكاطنيف طرؼ مف إلييا المرفكعة الطعكف في القضائية السمطة تنظر -
 بمكجب طرفيـ مف ليا تقدـ التي اإلعتراضات في نظرىا بخصكص عنيا الصادرة البمدية المجنة

 إغفاؿ حالة في  كالمتمـ المعدؿ باإلنتخابات المتعمؽ القانكف مف 812 ك ?0ك <0 المادتيف
 تاريخ مف إبتداءا( ;) كاممة أياـ خمسة خالؿ ،كذلؾ شطبيـ أك اإلنتخابية القكائـ في ذكرىـ
 ليسجؿ اإلعتراض تاريخ مف( <) أياـ ثمانية أجؿ فمو القرار تبميغ عدـ حالة في أما القرار، تبميغ
 المقيمة الجزائرية لمجالية بالنسبة الجزائر محكمة أك إقميميا المختصة العادية محكمة أماـ طعف

 .منو 803 لممادة كفقا الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير المحكمة حكـ كيككف بالخارج،
 إلى المشرع مف سعيا لإلنتخابات المنظـ لقانكف المستمرة التعديالت مف كبالرغـ أنو إال
لى أنو إال الديمقراطية، الشرعية كمنو الشفافية تحقيؽ  السياسية األحزاب الزالت ىذا يكمنا كا 

 قانكف أف ،ككف اإلنتخابية القكائـ في الطعف حؽ مف ليـ المشرع حرماف ينتقدكف كالمترشحيف
ستالـ اإلنتخابية القكائـ عمى اإلطالع حؽ السياسية كاألحزاب المترشحيف أعطى اإلنتخابات  كا 

 القكائـ سالمة في لتشكيؾ الباب فتح الحرماف ىذا إف فييا، الطعف الحؽ دكف منيا نسخ
                                                             

  .16/17.المرجع السابؽ، ص ص ،محمد حمكدم -1
 .14 .ص ، المذككر سابقا لقانكف اإلنتخاب،المعدؿ كالمتمـ ، 19/08عضكم رقـ مف القانكف ال 18المادة  -2
 .11.، صالمذككر سابقا ،المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات 16/10عضكم رقـ مف القانكف ال 19المادة  -
  .14 .، صالمذككر سابقا المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلنتخاب، 19/08عضكم رقـ مف القانكف ال 20المادة  -
 .12.، صالمذككر سابقا ،بنظاـ اإلنتخاباتالمتعمؽ  16/10عضكم رقـ مف القانكف ال 21المادة  - 3
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 مصداقية في الطعف كبتالي الشفافية تحقيؽ في المشرع مسعى في يأثر كالذم كصحتيا
 .اإلنتخابات
 :810 كسنة :811 لسنة الرئاسية اإلنتخابات في فميس إبف عمي المترشح إتايـ فقد
 بعدد مقارنة الناخبيف عدد أف بدليؿ الناخبة، الييئة بتضخيـ اإلنتخابية القكائـ بتزكير اإلدارة
 بعدد مقارنة الناخبيف عدد أف ترل التي الدكلية المعايير مع يتناسب ال الديمغرافي كنمكه السكاف
 الجزائرية حالة عمى المعيار ىذا كبتطبيؽ ،%;:ك %91بيف تتراكح األحكاؿ كؿ في السكاف
 %;; الى يصؿ السكاف بعدد مقارنة الناخبيف عدد أف إذ ،%01 حد يصؿ تفاكت كجكد سنجد
 مرشح لترجيح تستعمؿ إضافي، صكت مالييف أربعة يكجد أنو فميس إبف عمي المترشح يرل لذا

 .1المتعدد كالتصكيت اإلقتراع صناديؽ حشك عبر السمطة
 في اإلنتخابية القكائـ منازعة حصر الفرنسي، نظيره غرار كعمى الجزائرم المشرع إف
 في اإلدارم العمؿ منازعة دكف بالناخب المتعمقة كشطب تسجيؿ مف اإلنتخابية األىمية مراقبة
 الفرنسي المشرع أقره الذم السياسية كاألحزاب المترشحيف طرؼ مف كمراجعتيا القكائـ إعداد
 كالمنازعات العادم، القضاء إختصاص مف اإلنتخابية لمقكائـ اإلنتخابية األىمية منازعة بجعؿ

 .2اإلدارم القضاء إختصاص مف كمراجعتيا اإلنتخابية القكائـ إعداد في اإلدارة بأعماؿ المتعمقة
 قد اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ بمنازعة المتعمقة العادم القضاء إختصاص مسألة إف
 المحكمة أماـ فييا الطعف يتـ إدارية قرارات يعتبرىا ،فالبعض متباينة فقيية مكاقؼ أثارت

 منح المشرع أف يرل اآلخر كالبعض إدارية، طبيعة ذات القرار مصدرة جية بإعتبارىا اإلدارية
 القضاء بيا يختص بقضايا تتعمؽ منازعات بإعتبارىا العبارة بصريح العادم لمقضاء إختصاص

 طرؼ مف المبذكلة الجيكد مف كبالرغـ أنو إال ،3المدنية كالحالة كاإلقامة كالمكطف العادم
 بالذكر عميو أعيب أنو إال اإلنتخابات قانكف شيدىا التي المتتالية التعديالت خالؿ مف المشرع

                                                             
  . 92 .، المرجع السابؽ، صطارؽ رشيد -1
  .93 .ص ،طارؽ رشيد، المرجع السابؽ -2
  .14 .محمد حمكدم، المرجع السابؽ، ص -3
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 خاصة اإلنتخابية، الفكاعؿ جؿ مف القكائـ مصداقية في الطعف إلى ،أدت الذكر سابقة ثغرات
 .مصداقية ذات إنتخابات لتكريس األكلى الخطكة ىي الناخبة لمييئة كالدقيؽ القانكني ضبط كأف

 ألحكاـ كفقا اإلنتخابية الجرائـ في الجزائي جانبو في العادم القضاء ينظر كذلؾ -
 الدعكل تحريؾ العامة النيابة كتباشر العقكبات، قانكف ككذا لإلنتخابات المنظـ العضكم القانكف

 ،كذلؾ الجزائية اإلجراءات قانكف في المحددة لصالحياتيا طبقا اإلنتخابية الجرائـ في العمكمية
 أحد أك الغير مف كاف سكاءا المضركر طرؼ مف شككل عمى بناءا أك نفسيا، تمقاء مف إما

 المختص العاـ النائب إخطار حؽ المستقمة لسمطة أعطى المشرع أف كما المشاركيف، األطراؼ
 . 2 -1 =1/?0العضكم القانكف مف =0 لممادة طبقا بذلؾ إقميميا

 تدخؿ خالؿ مف الجزائي جانبيا في اإلنتخابية العممية عمى القضائية الرقابة كتتجسد
 مراحؿ مف مرحمة أم خالؿ إرتكب شخص أم ضد العمكمية الدعكل تحريؾ في العامة النيابة
  مف الجزائية باألحكاـ المتعمؽ السابع الباب في عميو كمعاقب مجرما سمككا اإلنتخابية العممية
 .منو 889 المادة إلى =?0 المادة مف لإلنتخابات المنظـ 01/>0 رقـ العضكم قانكف

 عمى السمككيات ىذه لخطكرة نظرا اإلنتخابية الجرائـ مرتكبي عقاب في المشرع شدد كقد
 الديمقراطية، الشرعية عمى يؤثر كمنو الناخبيف إرادة يمس كأنو خاصة اإلنتخابي المسار إتجاه

 .المذكرة ىذه مف الثاني الفصؿ في الجرائـ ىذه دراسة كسنعالج
 المستمر إعتناء خالؿ مف جميا تظير اإلنتخابية العممية عمى إشرافو في القضاء أىمية إف
 أنو إال لإلنتخابات، المنظـ قانكف عمى طرأت التي التعديالت كؿ في دكره تحسيف في لممشرع

 القضاء منح في سباقا كاف الذم المصرم بالمشرع مقارنة المطمكب المستكل إلى نصؿ لـ
 بأنو القضائي اإلشراؼ معنى تحديد في المصرم القضاء إستقر كقد كميتا، اإلشراؼ سمطة
 كسالمة اإلجراء صحة ضماف مف الشارع مراد بو يستقيـ الذم بالقدر الرقابة تكافر يعني

 عممية زماـ القضائية الييئات أعضاء تكلي بأنو العميا، الدستكرية المحكمة عرفتو كما نتيجتو،
                                                             

 .8.، صالمذككر سابقا عمؽ بالسمطة المستقمة،المت 19/07مف القانكف العضكم رقـ  17المادة  -1
 .270فيصؿ، المرجع السابؽ، ص.  بف زحاؼ -2
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 يييمنكف بؿ أيدييـ، بيف مف تفمت فال كبصرىـ، سمعيـ تحت خطكاتيا كؿ تتـ ،بحيث اإلقتراع
 .  1برمتيا عمييا

 إجراءىا في تساىـ كآليات ضمانات تكفير عمى حرصت المختمفة القانكنية األنظمة إف
 لتحقيؽ المالئمة الظركؼ كامؿ تكفير عمى كتسير المحددة، كالدستكرية القانكنية لمضكابط كفقا

 .   2كمساكاة حياد بكؿ الناخبيف تكجيات عف المعبر الحر التصكيت في المتمثمة األساسية غايتيا
 عدة عمييا كاإلشراؼ اإلنتخابية العممية عمى الرقابة بآليات الخاصة القكانيف عرفت لقد
 العممية عمى المشرفة كالييئات اإلدارة دكر يخص فيما اإلصالحات مف ككثير تعديالت

 ىذه كآخر اإلقتنراع، عممية كبعد أثناء ك قبؿ بالرقابة منيا يتعمؽ ما خاصة اإلنتخابية،
 اإلنتخابات، لمراقبة المستقمة العميا الييئة إستحدث الذم ،3>810 دستكر تعديؿ اإلصالحات

 التي المحمية ك التشريعات اإلنتخابات عمى تجربتيا أف إال النشأة حديثة ككنيا مف كبالرغـ
 الييئة ليذه أعطى الدستكر كأف خاصة النقائص عمى لمكقكؼ كافية كانت  =810 سنة أجريت

 التشريعية النصكصب المتعمقة التكصيات صياغة صالحيات الرقابي الدكر جانب إلى
 جديدة دستكرية ىيئة ميالد عمى مؤخرا أسفر كالذم اإلنتخابية، العممية تحكـ التي كالتنظيمية

 المؤرخ =1/?0 رقـ العضكم القانكف بمكجب أنشات لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة تدعى
 .4?810/?1/:0 في

 الدستكر بمكجب إال يككف ال لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة إنشاء أف مف كبالرغـ
 أنشاىا دستكرية مؤسسة ىي السابقة اإلنتخابية العممية عمى المشرفة الييئة أف أساس عمى

 كلمخركج الجزائر، عاشتيا التي الطارئة لظركؼ كنظرا أنو إال الدستكر، إال يمغييا كال الدستكر

                                                             
، 10المجمد  ،ـ، دكر القضاء في ضبط العممية اإلنتخابية بالجزائر، مجمة الكاحات لمبحكث كالدراساتيكسفات عمي ىاش - 1

  . 255/256.ص ص ،جامعة غرداية ،2017، سنة 01عدد 
  .348.، صتكفيؽ بكقرف، المرجع السابؽ -  2
 .المذككر سابقا ، المتضمف تعديؿ الدستكر،2016مارس  06 المؤرخ في 16/01قانكف  -3
  .5.ص ،المذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة المستقمةيت، 19/07قانكف العضكم رقـ  -4



 

41 

 

 

 

 

 الدستكر في عمييا المنصكص لسمطتو الشعب ممارسة إقترحت الحكار لجنة فإف األزمة مف
 سمطة مف كدستكريتيا قكتيا السمطة ليذه منح كالذم الدستكر، مف ?1 <1 =1 لممادة طبقا

 الدستكر صياغة لجنة إلى الجميكرية رئيس ميمتو أككؿ الذم الدستكر تعديؿ حيف ،إلى الشعب
 كالذم 8181 مام الدستكر لتعديؿ التمييدم المشركع مف نسخة كقدمت بكاجبيا قامت ،كالتي

 نجد عميو اإلطالع خالؿ كمف السنة، نفس مف أكتكبر أك سبتمبر في اإلستفتاء عمى سيعرض
 مياميا جانب إلى تتمتع دستكرية كمؤسسة لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة دستر أنو

 .    اإلنتخابية العممية عمى الرقابة بسمطة
 كمنحيا الدستكر أكجدىا التي المؤسساتية األجيزة مف الدستكرم المجمس كذلؾ كيعتبر

 أف إال ،9>?0 سنة لمجميكرية دستكر أكؿ إنشاء منذ كذلؾ اإلنتخابية العممية عمى الرقابة حؽ
ا المخكلة الدستكرية الصالحيات ممارسة ليا يتح كلـ يتـ لـ المؤسسة ىذه تنصيب  ،1لي
 السابؽ الدستكر مف أىـ بصالحيات ?<?0 دستكر مع أخرل مرة المؤسسة ىذه ركح كتجسدت

 يمارس كىك >810  سنة لو تعديؿ آخر غاية إلى الدستكر عمى الكاقعة التعديالت كتكالت ،
 سنة البالد بيا مرة التي السياسية لظركؼ كنتيجة أنو ،غير الصفة بيذه ىذا يكمنا إلى الرقابة
لغاء الحكـ نظاـ إسقاط إلى أدت التي ?810  إلى الدكلة قيادة كتكلي الرئاسية اإلنتخابات كا 
 مف لمحكار كطنية لجنة تشكيؿ في أسرع الذم صالح بف القادر عبد الدستكرم المجمس رئيس
 إلى نادل منصبو تبكف المجيد عبد الجميكرية رئيس تكلي كمع رئاسية، إنتخابات إجراء أجؿ

 أنجزت كالتي قبمو مف المكمفة الخبراء لجنة ذلؾ ميمة كتكلى دستكرم تعديؿ بإجراء اإلسراع
 إدراج ىك فيو المضمنة اإلقتراحات بيف كمف الدستكر لتعديؿ التمييدم المشركع كقدمت الميمة
 المجمس تسمية إستبداؿ مع الدستكر ديباجة في كمبدأ الدستكر سمك ضماف الدستكرية العدالة

 التي كالقضائية القانكنية الرقابة نكعي إلى بالنظر ذلؾ مسببا الدستكرية بالمحكمة الدستكرم
 .1 -2 المؤسسة ىذه بيا تمتاز

                                                             
، سا 13/05/2020، ت إ.  aljazeera.net.www الجزيرة نات، المجمس الدستكرم الجزائرم. أنظر المكقع اإللكتركني: -1

16:51 . 
 . 9المذككر سابقا، ص.المشركع التمييدم لتعديؿ الدستكر،  -2
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( المستقبؿ في الدستكرية المحكمة) الدستكرم كالمجمس المستقمة السمطة مف كؿ إدراج إف
 الميمة إلى باإلضافة بالتعييف، المكمفة كالجية منيما كؿ تشكيمة إلى نظرا الدستكر صمب في

 الدستكر المؤسس عالج كيؼ  حكؿ التساؤؿ يثير الرقابة، آلية خاصة منيما كاحد بكؿ المنكطة
 الرقابة؟ ىذه

 خاللو مف نتطرؽ األكؿ الفرع فرعيف، إلى الدراسة ىذه نقسـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة
 .         الدستكرم لممجمس نخصصو الثاني الفرع أما المستقمة، السمطة إلى

نتفاضة الحاكـ نظاـ إسقاط إلى أدت سياسية أحداثا مؤخرا الجزائر عاشت لقد   شعبية كا 
 الدستكرم المجمس رئيس كتكلي الرئاسية اإلنتخابات تأجيؿ إلى أدل مما الخامسة العيدة ضد
 حكار فتح إلى عجؿ األزمة ىذه مف كلمخركج الدكلة، رئيس منصب صالح بف القادر عبد

 كالحكار لمكساطة الكطنية الييئة إلى الميمة ىذه كأككمت كنزيية شفافة رئاسية إنتخابات إلجراء
 اإلنتخابات لتنظيـ مستقمة كطنية سمطة إستحداث ضركرة األزمة ىذه مف لمخركج إقترحت كالتي
 .اإلنتخابات قانكف مراجعة مع

 البمد سيادة إلستعادة المستقمة، السمطة بإنشاء خالص كثبة في الجزائرم الشعب قرر لقد
 مف <ك = المادتيف بمكجب لو المخكلة السمطة بحكـ السيادة، ىذه يجسد الذم الكحيد بصفتو

 في اإلنتخابية لمممارسة أخالقيات ميثاؽ في المستقمة السمطة بو صرحت ما ىذه الدستكر،
 كالفعاليات السياسية األحزاب طرحت البالد بيا مرت التي لألزمة تكافقي حؿ كإليجاد ،2ديباجتو
 مستقمة كطنية سمطة إنشاء ضركرة إلى باألغمبية إىتدت الحكار خيار تبنت التي المدنية

 اإلنتخابي النظاـ كترقية الدستكرية الديمقراطية كتعميؽ تجسيد أجؿ مف كذلؾ لإلنتخابات،

                                                                                                                                                                                                    
ككالة األنباء الجزائرية، مسكدة تعديؿ الدستكر تقترح إقرار المحكمة الدستكرية بدال مف المجمس الدستكرم. أنظر المكقع  -2

     .16:39، سا 13/05/2020، ت إ. www.aps.dz/ar/algerie/76110-2019اإللكتركني: 
أنظر المكقع اإللكتركني:  اؽ أخالقيات لمممارسة اإلنتخابية. ميث، المستقمة لإلنتخابات السمطة الكطنية -2

elections.dz/index.html-https://www.ina .16:44، سا 13/05/2020، ت إ . 
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 طريؽ عف الشعب سيادة لمبدأ يحتكـ الذم السمطة عمى كالديمقراطي السممي لتداكؿ المؤدم
 .1الشعب إرادة عف تعبر كنزيية شفافة، حرة، إنتخابات
 قانكف بمكجب لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة الجزائرم المشرع إستحدث لقد
 كاإلستقالؿ المعنكية الشخصية كمنحيا ،2 ?810/?1/:0 في المؤرخ =1/?0 رقـ العضكم
 الشعب إرادة أكجدتيا دستكرية مؤسسة كىي المستقمة، السمطة تسمية تحت كالمالي اإلدارم
 التمييدم المشركع في الدستكرم المؤسس كجسدىا الدستكر، صمب في المضمنة كسمطتو
 مف أكتكبر أك سبتمبر في الشعبي اإلستفتاء عمى سيعرض كالذم ،8181 مام الدستكر لتعديؿ
 ?81 المادة مف الرقابة مؤسسات بعنكاف الرابع الباب مف الثالث الفصؿ في بذكرىا السنة، نفس
 .      الدستكر لتعديؿ التمييدم المشركع مف :80 المادة إلى

 مف المنجز اإلنتخابية لمممارسات أخالقيات ميثاؽ في كذلؾ المستقمة السمطة صرحت كقد
 ليا أككؿ لإلنتخابات مستقمة كطنية سمطة إنشاء يتـ البالد، تاريخ في مرة كألكؿ أنو طرفيا،
 ككذا كتعميقيا الدستكرية الديمقراطية تكريس يخص فيما سيما ال كاسعة، صالحيات القانكف
 .3السمطة ممارسة عمى كالديمقراطي السممي بالتداكؿ يسمح بما اإلنتخابي النظاـ تعزيز

دارتيا كتنظيميا اإلنتخابات تحضير المستقمة السمطة ىذه كتتكلى  عمييا كاإلشراؼ كا 
 العممية تحضير عمميات بكؿ مركرا كمراجعتيا اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ عممية مف إبتداءا

 السارم لتشريع طبقا اإلنتخابية النزاعات في كالبث كالفرز التصكيت كعمميات اإلنتخابية
 التي اإلنتخابية السمطات جميع ،فإف اإلطار ىذا كفي ،4األكلية النتائج إعالف غاية إلى المفعكؿ

                                                             
الييئة  نتخابات في صمب تقريرككالة األنباء الجزائرية، إستحداث سمطة مستقمة لتنظيـ اإلنتخابات كمراجعة نظاـ اإل -2

، سا 13/05/2020، ت إ. www.aps.dz/ar/algerie/76110-2019 اإللكتركني: مكقعال. أنظر الكطنية لمحكار
16:44. 

  .5 .ص ،55عدد المذككر سابقا،  ،عمؽ بالسمطة المستقمةيت ،19/07قانكف العضكم رقـ  -2
  المرجع السابؽ. ،قيات لمممارسة اإلنتخابيةخالالسمطة الكطنية، ميثاؽ أ -3
، الممتقى الدكلي -تنظيـ كصالحيات -نتخابات في الجزائركبي، السمطة الكطنية المستقمة لإلسامة قيطأ –فايزة جركني  -4

 .  211 .، ص2019ديسمبر  09 -08 ة الكادم،جامع ،كؽ كالعمـك السياسية،كمية الحق -القضاء كالدستكر-العاشر 
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 اآلف أصبحت التي المستقمة السمطة إلى القانكف، بمكجب تحكيميا تـ ،قد اإلدارة بحكزة كانت
جراءىا كتنظمييا كمراقبتيا اإلنتخابية العممية عمى اإلشراؼ سيما كال حصريا، تحكزىا  .كا 

 المدني المجتمع فعاليات كمختمؼ السياسية الطبقة لمطالب الجزائرم المشرع مسايرة إف
 اإلنتخابية العمميات كنزاىة شفافية عمى بالسير تكمؼ لإلنتخابات مستقمة كطنية سمطة بتشكيؿ

بعاد كمراقبتيا كتنظيميا إدارتيا خالؿ مف  إستدعاء منذ كمي بشكؿ ذلؾ عف التنفيذية السمطة كا 
 شأنو ،مف إيجابيا أمرا يعد اإلنتخابية، لمعممية النيائية النتائج إعالف غاية إلى الناخبة الييئة
 .1اإلنتخابية العممية عمى فعالة رقابة تحقيؽ

 سمك كأعطاىا الشعب أكجدىا كأنو خاصة المستقمة لسمطة كبير إىتماـ المشرع أكلى لقد
 خالؿ لمقانكف السميـ تطبيؽ عمى دستكرية رقابة تمارس بتالي المنشأ، دستكرية مؤسسة فيي

 الرقابة ىذه كنكجز لنتائج، الرسمي إعالف غاية إلى مرحمة أكؿ مف إنطالقا اإلنتخابية العممية
 : التالية النقاط في

 كالحياد اإلدارة حياد عمى الرقابة اإلقتراع عممية قبؿ المستقمة السمطة تمارس، 
 لشفافية ضمانا كذلؾ ،2>810 دستكر مف 9?0ك ;8 المادة نص خالؿ  مف دستكريا مكرس
 .3اإلنتخابات كنزاىة

 إلنتخاب الترشح ممفات الناخبة الييئة إستدعاء بعد المستقمة السمطة تستقبؿ 
 بإعالف فييا كالفصؿ الترشح، لشركط إستيفائيا مف كتحقؽ بدراستيا كتقـك الجميكرية، رئيس
 خالؿ كذلؾ ترشيحاتيـ، بممفات مرفقة الدستكرم لممجمس ،كتسميميا لممترشحيف األكلية القائمة
 فيو يطعف أف الحؽ لو المترشحيف، أحد ممؼ رفض حالة كفي صدكرىا، تاريخ مف ساعة :8

                                                             
   .170 .، صالمرجع السابؽ ،شاكش حميد –عبد الرحماف فطناسي  -1

  "دارة يضمنو القانكف"عدـ تحيز اإل .09.ص المذككر سابقا، يتضمف تعديؿ الدستكر،، 16/01مف القانكف رقـ  25المادة  - 2
مطات العمكمية . " تمـز الس34 .، صالمذككر سابقا يتضمف تعديؿ الدستكر، ،16/01مف القانكف رقـ  193/01ادة الم -  

 حاطتيا بالشفافية كالحياد".المكمفة بتنظيـ اإلنتخابات بإ
لى سمطة التنظيـ العممية اإلنتخابية مف ىيئات الرقابة إ -رضا، السمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات في الجزائرشاللي  - 3
الجمفة  ،، جامعة مزياف عاشكر2020مارس  ،ماعية، المجمد الخامس، العدد األكؿجتمـك القانكنية كاإلراؼ، مجمة العشاإلك 
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 كيبمغ الدستكر، المجمس فييا كيفصؿ قانكنا، المحدد اآلجاؿ ضمف الدستكرم المجمس أماـ
 كيبمغ لممترشحيف، النيائية القائمة في يسجؿ طعنو قبكؿ حالة ففي الطاعف، إلى فكرا القرار
لى الجميكرية رئيس مف كؿ إلى القرار  .لإلنتخابات المستقمة الكطنية السمطة رئيس كا 

ف اإلجراء ىذا إف  يمس أنو إال المستقمة، لسمطة الممنكحة الصالحيات أبرز مف كاف كا 
ف حتى الدستكرم، لممجمس خاضعة كيجعميا إستقالليتيا مف  ممارسة أف البعض يرل كاف كا 

 السمطة تضمف كحتى درجتيف، عمى التقاضي مبدأ يدعـ المستقمة السمطة قرارات في الطعف
 رفض قرارات في الطعف كجعؿ المادة ىذه تعديؿ مف فالبد نتائجيا، كتحقيؽ كجكدىا المستقمة
 .        1النيائية القائمة عف إعالف صالحية تتكلى كأف أماميا، الترشح
 كالمراكز لمبمديات اإلنتخابية كالقكائـ الناخبة لمييئة الكطنية البطاقة تعد 

 :0 كالمادة مكرر 09 لممادة طبقا ،2 عمييا الرقابة كتمارس الخارج في كالقنصمية الديبمكماسية
 .3باإلنتخابات المتعمؽ <1/?0 بالقانكف المعدؿ 01/>0 القانكف مف يمييا كما

 اإلنتخابية القكائـ كدقة مصداقية مدل عمى تتكقؼ اإلنتخابي النظاـ كسالمة صحة إف
 في التسجيؿ يعد إذ القانكنية، الشركط إستكفكا الذيف المكاطنيف أسماء كتضـ رسمية تعد التي

 قانكني قصكر ظير أنو إال ،4 كالتصكيت الترشح حؽ لممارسة إلزاميا شرطا اإلنتخابية القكائـ
 األمانة بإدارة كمؼ الذم البمدم المكظؼ عمى اإلبقاء في كذلؾ المحمية اإلدارة تدخؿ في تمثؿ
 في كالكالية البمدية أعكاف عمى تعتمد أنيا كما القكائـ، مراجعة في لسمطة مساعد ككسيط العامة

                                                             
نتخاب رئيس الجميكرية نمكذجا"، بات في الجزائر ضمانة لنزاىة اإلتخابات "إنتخارقابة السمطة المستقمة لإل رشيد عتك، - 1
  . 194 .، ص2020سنة  ،01العدد  ،06المجمد  ،جمة الدراسات القانكنية المقارنةم
 .  215 .شاللي رضا، المرجع السابؽ، ص -2
 .13 .، صالمذككر سابقاكف اإلنتحاب، يعدؿ كيتمـ القان ،19/08كرر مف القانكف العضكم رقـ م 13المادة  -3
 .   11 .، صالمذككر سابقات، ، المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابا16/10ييا مف القانكف العضكم رقـ كما يم 14المادة  -  
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 السياسية األحزاب خاصة طرؼ مف المستقمة لسمطة الذع إنتقاد في ساىـ ،مما الحممة تنظيـ
 . 1المحمية اإلدارة عف مستقميف مكظفيف بتككيف

عتماد المستقمة، السمطة عمؿ لتسييؿ المتاحة الكسائؿ  محدكدية في األمر كذلؾ  ىذا كا 
 يكحي بؿ اإلستقاللية عمى يؤثر الذم األمر المحمية، لمجماعات الممنكحة الكسائؿ عمى األخير
 المأطرة البشرية لإلمكانيات بالنسبة كذلؾ كاألمر المحمية، لمجماعات المستقمة السمطة بالتبعية
  .   2السابقة اإلنتخابية العمميات أطرت التي نفسيا ىي اإلنتخابية لمعممية
 السارم لمقانكف مطابقتيا عمى كالسير كتمكيميا اإلنتخابية الحممة عمى الرقابة 
 المستقمة السمطة منح خالؿ مف ،=1/?0رقـ العضكم القانكف مف 0:3/<1 لممادة طبقا المفعكؿ
 نزاىة تعزيز شأنو مف إيجابيا أمرا يعد لممترشحيف، اإلنتخابية الحممة حساب مراقبة صالحية
 .4اإلنتخابية العممية صكرة تشكه أف يمكف التي الفساد أشكاؿ كؿ كمحاربة اإلنتخابات كمصداقية
 ختتاـ إلفتتاح القانكنية المكاقيت إحتراـ كمدل التصكيت عممية مراقبة  كا 

 كصناديؽ كاألكراؽ كالعتاد التجييزات كؿ تكفر مف المستقمة السمطة تتأكد كما التصكيت،
 كاإلحتجاجات اإلعتراضات كتستقبؿ التصكيت، مكاتب مستكل عمى الالـز كالتأطير اإلقتراع

 أثناء بنظاـ إخالؿ أك خمؿ أم حكؿ كالمترشحيف، السياسية األحزاب مف كالتبميغات كالشكاكم
 .5القانكف كفؽ فييا كتفصؿ التصكيت عممية

 المستقمة السمطة الجزائرم المشرع مكف إذ األصكات، الفرز عممية عمى الرقابة 
 اإلنتخابات نزاىة تكريس عف يعبر ما كىك الناخبيف، أصكات فرز عممية عمى اإلشراؼ مف

                                                             
كنية المنظمة لمسمطة المستقمة لإلنتخابات كمأخذ ىمكب حفيظة، المكازنة بيف تثميف القكاعد القان -بف عطية لخضر -1

 .   491.، ص 2020سنة  ،العدد األكؿاسية، المجمد الرابع، المجمة األكاديمية لمبحكث القانكنية كالسي ،ممارستيا العممية
  . 492 .، صىمكب حفيظة ،المرجع السابؽ -بف عطية لخضر -2
" ....مراقبة تمكيؿ .07.ص ،المذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة المستقمةيت ،19/07مف القانكف العضكم رقـ  08/14المادة  -3

 ."نتخابية كالسير عمى مطابقتو لمقكانيف سارية المفعكؿالحمالت اإل
 .  490 .، صىمكب حفيظة، المرجع السابؽ -لخضربف عطية  -4
  .195 .رشيد عتك، المرجع السابؽ، ص -5
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 كاإلبتعاد الناخبة، الييئة عمى تأثير بغرض جية ألم األشكاؿ مف شكؿ بأم تدخؿ عدـ بضماف
عالف األصكات فرز عند كالتحريؼ التزكير أشكاؿ كؿ عف  .  1النتائج كا 

 ذا مخالفة، أم كتسجيؿ البصرم، السمعي المجاؿ عمى الرقابة  أف رأت ما كا 
 المختص العاـ النائب إخطار فعمييا جنائيا، كصفا تحمؿ بيا أخطرت التي أك المسجمة األفعاؿ
 .إقميميا

 اإلنتخابية بالعممية متعمؽ إحتجاج أك تبميغ أك عريضة كؿ المستقمة السمطة تتمقى 
 سارم التشريع ألحكاـ طبقا فييا كتفصؿ مترشح أك اإلنتخابات في المشاركة األحزاب مف كارد

 الخاضعة المسائؿ في تفصؿ ،2=1/?0 رقـ العضكم القانكف مف 08 لممادة طبقا المفعكؿ
 ::ك 9: لممادة طبقا كسيمة بكؿ المعنية لألطراؼ كتبمغيا قرارات بمكجب إختصاصيا لمجاؿ

 ضركرية تراىا التي كالكثائؽ المعمكمات كؿ المستقمة السمطة تطمب الداخمي، نظاميا مف
 .المعنية العمكمية المؤسسات مف مياميا لتجسيد
 العممية تنظيـ في بالمساىمة المكمفة العمكمية لسمطات المستقمة السمطة إخطار 
 ، اإلنتخابية العممية عمى التأثير شأنو مف مسجؿ نقص أك خمؿ أك مالحظة بأم اإلنتخابية

 العضكم القانكف مف 09 لممادة طبقا النقائص كتدارؾ الخمؿ إلصالح فكرا تتحرؾ أف كعمييا
 .   3=1/?0 رقـ

 كالمترشحيف اإلنتخابات في المشاركة السياسية األحزاب المستقمة السمطة تخطر 
 في المعاينة ىذه كتصميح تدارؾ كعمييـ ،4 عاينتو تجاكز ،بأم قانكنا المؤىميف ممثمييـ أك

 .5=1/?0 رقـ العضكم القانكف مف :0 لممادة طبقا ذلؾ في المحدد األجؿ

                                                             
مياميا كتنظيميا، مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية،  –نظاميا القانكني  -نتخاباتريؼ، السمطة الكطنية المستقمة لإلقدكر ض -1

  .249 .ص، ، جامعة عباس لغركر، خنشمة2020ي ، جانف13العدد 
  .7 .ص ،لسمطة المستقمة، المذككر سابقاالمتعمؽ با ،19/07مف القانكف العضكم رقـ  12المادة  -2
   .8 .ص ،المذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة المستقمةالمت، 19/07مف القانكف العضكم رقـ  13المادة  -3
 . 214 .ص المرجع السابؽ،شاللي رضا،  -4
  .8 .ص، المذككر سابقا ،عمؽ بالسمطة المستقمةالمت ،19/07مف القانكف العضكم رقـ  14المادة  -5
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 السممي لتداكؿ مخرج إيجاد في الجزائرم المشرع طرؼ مف المبذكلة الجيكد مف بالرغـ
 تنظيـ بذلؾ محاكال مؤخرا، الكطف عاشيا التي السياسية األكضاع في خاصة السمطة عمى

 مستمقة سمطة بإنشاء كذلؾ الناخبة، لمييئة السميمة اإلرادة عف تعبر كنزيية، شفافة إنتخابات
شراؼ تنظيـ مف الصالحيات كامؿ المشرع ليا أعطى  اإلنتخابية العممية عمى كرقابة كتسيير كا 

 عف التنفيذية السمطة إبعاد بذلؾ محاكال لإلنتخابات، األكلية النتائج إعالف غاية إلى بدايتيا منذ
 لحداثتيا نتيجة سمبياتيا عمى كالكقكؼ السمطة ىذه تقييـ الصعب مف أنو إال اإلنتخابية، العممية

 إستحداثيا طريقة خاصة، القانكف رجاؿ مف الكثير مف النقد إلى تعرضت ذلؾ مف كبرغـ ،
 إيطار كفي الشعب بإرادة منشأة أنيا عمى المشرع تأكيد مف بالرغـ الحالي الدستكر خارج

 كيعينيا المجتمع في الفاعميف طرؼ مف تختار التي التكافقية الشخصية حيث مف كذلؾ سمطتو،
 . المستقمة السمطة رأس عمى الجميكرية رئيس

 التي المعايير أك أساس أم عمى رئيسيا يبيف فمـ المستقمة السمطة أعضاء يخص فيما أما
 كالبشرية المادية اإلمكانيات عمى المستقمة السمطة إعتماد كذلؾ عضكيتيـ، أساسيا عمى إختار
 العممية في مرحمة أىـ في العامة باألمانة يختص بمدم مكظؼ بكجكد خاصة المحمية لإلدارة

 عمى بإعالنيا ميمتيا تنتيي المستقمة السمطة أف ذلؾ مف كأكثر القكائـ، إعداد كىي اإلنتخابية
 السمبيات ىذه كؿ الجميكرية، رئيس يعينو الذم الدستكرم المجمس رقابة تحت األكلية النتائج
 الديمقراطية تحقيؽ خاصة ليا المككمة المياـ مع السمطة يتكافؽ حتى تداركيا المشرع عمى

 .        كنزيية شفافة إنتخابية إستحقاقات إيطار في السمطة عمى السممي كالتداكؿ

 تـ حيث ،9>?0 سنة لمجزائر دستكر أكؿ صدكر بعد الجزائرم الدستكرم المجمس أنشأة
 مف بطمب التشريعية كاألكامر القكانيف دستكرية في الفصؿ سمطة كمنحو إنشائو عمى النص
 في نص مجرد كبقي فعميا النكر يرل لـ أنو غير الكطني، المجمس رئيس أك الجميكرية رئيس
 ،;>?0 جكاف ?0 في حدث الذم اإلنقالب كبفعؿ السياسية الصراعات نتيجة الدستكر، متف
 كعمى القكانيف، دستكرية عمى الرقابة مبدأ تبني عمى النص يتـ لـ >=?0 دستكر كضع كعند



 

47 

 

 

 

 

 دستكر في تأكيده تـ ما كىك ،?<?0دستكر في الرقابة فكرة تبني تـ <<?0أكتكبر أحداث إثر
 .    2الدستكرم التعديؿ المتضمف 10/>0 القانكف بمكجب عدؿ كالذم ،1 >??0

 كمراقب الدكلة، في الديمقراطية حارس كبإعتباره مستقمة، دستكرية ىيئة الدستكرم المجمس
 البرلماف لغرفتي الداخمية كاألنظمة العضكية القكانيف مطابقة في دكره يقتصر ال لمدستكرية،

 اإلنتخابات عمى الرقابة بينيا مف أخرل، مياـ إلى ذلؾ يتعدل بؿ صدكرىا، قبؿ كجكب لدستكر
 ميمة ىي إنتخاب كقاضي الدستكرم المجمس ميمةك  ،3اإلنتخابية المنازعات قاض يعتبر فيك
 كبضمانات التصكيت لحرية القانكنية بالمبادئ يتعمؽ فاألمر اإلنتخابات قانكف عمؽ في

 كجكده أف غير كتكريسيا، المبادئ ىذه حماية في دكر الدستكرم كلممجمس كصحتيا اإلنتخابات
 كقد لو، القانكنية الطبيعة تحديد مسألة يثير لو المرفكعة الطعكف في بالنظر مختصة كييئة

 سياسية طبيعة الدستكرم لممجمس أف إعتبر مف فمنيـ المسألة ىذه حكؿ الفقياء أراء إختمفت
 عمؿ أف إعتبار إلى ثالث إتجاه ذىب حيف في ، القضائية الطبيعة عميو أضفى مف كمنيـ

 األىمية بالغة الدستكرم المجمس ميمة أف تظير كعميو مختمطة، طبيعة ذك الدستكرم المجمس
 المجمس يظير كليذا الكطنية، كالسيادة الديمقراطي التطبيؽ مسار تطبيؽ إطار في تدخؿ ألنيا

 الكظيفة ىذه كلممارسة كالتشريعية، الرئاسية لإلنتخابات بالنسبة إنتخاب قاضي بمثابة الدستكرم
 المجمس أماـ الطعف تقديـ بصدد إتباعيا الكاجب اإلجراءات ليحدد اإلنتخابي المشرع تدخؿ

 الطعف بمكضكع منيا تعمؽ ما أك الطعف تقديـ كميعاد الطاعف بصفة منيا تعمؽ سكاء الدستكرم
 .4إيداعو ةيفيكك

                                                             
 . المذككر سابقا يتضمف التعديؿ الدستكرم،، 16/01القانكف رقـ  -1
 تصادية ،ققضاء الدستكرم الجزائرم، مجمة اإلجتياد لمدراسات القانكنية كاإل، تفسير النصكص القانكنية في المحمد حمكدم -2

  .66 .ص ،2019، سنة 05العدد  ،08المجمد 
  .151 .،ص المرجع السابؽ ،جيماكم نبيمة -3
نيؿ شيادة  نتخابية في الجزائر، مذكرة مقدمة تكممة لمتطمباتالدستكرية كالقانكنية لإلدارة اإلالمنظكمة  ،بف لطرش البشير -4

، سنة ة، جامعة محمد خيضر، بسكرةالحقكؽ كالعمـك السياسيكمية  ،الماجستير في القانكف، تخصص قانكف دستكرم
 . 219 .، ص2014/2015
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 المجمس يسير كما" :عمى الدستكر مف  182المادة مف 3 ك 8 الفقرتيف أحكاـ تنص   
نتخاب اإلستفتاء عمميات صحة عمى الدستكرم  كيعمف التشريعية كاإلنتخابات الجميكرية رئيس كا 

 لإلنتخابات المؤقتة النتائج حكؿ يتمقاىا التي الطعكف جكىر في كينظر العمميات، ىذه نتائج
 الفقرة في عمييا المنصكص العمميات لكؿ النيائية النتائج كيعمف التشريعية كاإلنتخابات الرئاسية
 القرارات مف العديد القانكنية لصالحياتو ممارستو عند الدستكرم المجمس كيصدر ،1"السابقة
عالف كالبرلمانية الرئاسية اإلنتخابات صحة عمى الرقابة يخص منيا  كتكتسي النيائية، نتائجيا كا 

 تفرض حيث الطعف، أشكاؿ مف شكؿ ألم خضكعيا كعدـ النيائية، كالصبغة اإللزامي الطابع
 كيمارس ،2القضائية أك التشريعية أك التنفيذية سكاء الدكلة في العامة السمطات جميع عمى

 :التالية لنقاط كفقا الدستكرية رقابتو الدستكرم المجمس
 لإلنتخابات العضكم القانكف دستكرية عمى الجزائرم الدستكرم المجمس رقابة 
 دستكر مف 8/><0 لممادة طبقا ،3لإلنتخابات المستقمة الكطنية لسمطة المنظـ العضكم كالقانكف
 قبمية كقائية رقابة كىي ،4الدستكرم المجمس عمؿ لقكاعد المحدد نظاـ مف 18 كالمادة >810
 التي الدستكرية لممبادئ المشرع إحتراـ مدل مف التأكد إلى تيدؼ ألنيا اإلنتخابية العممية عمى

                                                             
 المجمس نكاب نتخاباتإ بمناسبة الدستكرم المجمس تطكر ممارسة في قراءة -نتخاباتاإل نتائج كنشر لياس، إعالفصاـ إ -1

 التعديالت ضكء عمى نتخابيةاإل يةالعمم عمى الرقابة"حكؿ الكطني ، أشغاؿ الممتقى -2017 مام 04 في الكطني الشعبي
 .199 .ص ،2019سنة  ، منشكر ،01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–مجمة القانكف ، "2016 لسنة الدستكر

  .162 .، صالمرجع السابؽ ،شاكش حميد –عبد الرحماف فطناسي  -2
عضكم المتعمؽ بالسمطة يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانكف ال ،14/09/2019مؤرخ في  19/ـ.د/ ع ؽ. /ر. 01م رقـ رأ -3

 . 04 .، ص15/09/2019، المؤرخ 55ج ر،العدد  ،الكطنية لإلنتخابات لدستكر
المعدؿ كالمتمـ لمقانكف يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانكف العضكم  14/09/2019مؤرخ في  19.د/ /ر.ؽ.ع/ـ 02م رقـ رأ - 

 15/09/2019، المؤرخ 55مدستكر،ج ر،العدد لكالمتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات  25/08/2016المؤرخ في  16/10العضكم رقـ 
 .11 .، ص

  .32 .، صالمذككر سابقا يتضمف تعديؿ الدستكرم، ،16/2016مف القانكف رقـ  186/2المادة  -4
، المؤرخة في 42الذم يحدد قكاعد عمؿ المجمس الدستكرم، ج ر، العدد  12/05/2019مف النظاـ المؤرخ  02 المادة -

، 65، ج ر، العدد 2019/ 17/10، المعدؿ كالمتمـ بمكجب مداكلة المجمس الدستكرم المؤرخة في 3، ص.30/06/2019
 . 24/10/2019المؤرخة 
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لغاء اإلنتخابات، لقانكف إعداده عند اإلنتخابية العممية تحكـ  ىذه يخالؼ قانكني نص أم كا 
 ستصبح الكقائية الرقابة ىذه ،1كفعاؿ عادؿ إنتخابي قانكني كضع إلى الكصكؿ ،بيدؼ المبادئ

 بمكجب العضكية القكانيف فئة ضمف اإلنتخابية الدكائر تقسيـ قانكف إدراج حالة في فعالية أكثر
 نظرا الدستكرم لممجمس كاإلجبارية السابقة لرقابة القانكف ىذا يخضع لكي الدستكر، أحكاـ
 . 2الرئاسية اإلنتخابات صحة عمى كتأثيرىا اإلنتخابية الدكائر تقسيـ عممية ألىمية
 الترشح برفض القاض المستقمة السمطة قرار عمى الدستكرم المجمس رقابة 

 قرار في الدستكرم المجمس أماـ الطعف رفع لرئاسيات المترشح بمنح كذلؾ الرئاسية، لإلنتخابات
 المترشحيف عمى مقتصرا األمر ىذا كاف بعدما الترشح، برفض القاض المستقمة السمطة

 كنزاىة شفافية كيكرس الديمقراطية مبدا يعمؽ ما كىك التعديؿ، قبؿ فقط البرلمانية لإلنتخابات
 إلعداد لممعني غير الطعف لرفع ساعة <: ب الطعف أجؿ تحديد أف إال اإلنتخابية، العممية
 .3العاصمة عف نائية منطقة مف كاف إذا خاصة طعنو ممؼ

 لإلنتخابات المستقمة السمطة قرار ضد المرفكعة الطعكف في الدستكرم المجمس فصؿ إف
عالنو الترشيحات بصحة المتعمؽ  الطعف حؽ ىؤالء منح دكف لممترشحيف النيائية القائمة عف كا 

 نظرا اإلنتخابية العممية كنزاىة بمصداقية يمس أف شأنو مف القضائية السمطة أما القرار ىذا في
 المجمس لرئيس الجميكرية رئيس تعييف خالؿ مف كذلؾ الدستكرم، المجمس تشكيؿ لطريقة

 كالذم التنفيذية، السمطة عف الدستكرم المجمس إستقاللية عمى سمبا يؤثر قد مما الدستكرم،
 لمناخب إستبعاده الجزائرم المشرع عمى يؤخذ كما التنفيذية، السمطة عف إلستقاللو شبية يعطي
 عمى األمر إقتصر حيث الرئاسية، اإلنتخابات في التصكيت عمميات صحة عمى اإلحتجاج مف

 المجالس أعضاء إلنتخاب بالنسبة صراحة ذلؾ أقر بينما القانكني، ممثمو أك نفسو المترشح

                                                             
كالقكانيف العضكية المتعمقة باإلنتخابات كأثرىا عمى صحة العممية  لقكانيف، الرقابة عمى دستكرية ابكمصباح ككسيمة -1
كز العربي الديمقراطي ، المر 2018، فبراير 07، العدد 02كالقانكف ، المجمد  نتخابية في الجزائر، مجمة العمـك السياسيةاإل

  . 316 .، صلدراسات اإلستراتيجية  ك السياسية  ك اإلقتصادية، ألمانيا، برليف
 . 326.، صبكمصباح ككسيمة، المرجع السابؽ -2
  .171.، صشاكش حميد، المرجع السابؽ -طناسيعبد الرحماف ف -3
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 كالمصداقية الديمقراطية بمبدأ يمس الذم األمر اإلستفتاء، حالة كفي كالكالئية البمدية الشعبية
 . 1الكضعية ىذه لتدارؾ المشرع مف التدخؿ ،كيتطمب
 المجمس أف إذ اإلنتخابية، لمعممية النيائية النتائج عف الدستكرم المجمس يعمف 
 الطعكف في الفصؿ خالؿ مف الرئاسية لإلنتخابات المؤقتة النتائج عمى برقابة يختص الدستكرم
 األمر النيائية، النتائج عمى الرقابة مف نكع أم المشرع إقرار دكف النتائج، ىذه حكؿ المقدمة
 المفيـك تجسيد إلى تؤدم التي الرئاسية اإلنتخابات صحة عمى فعالة رقابة ممارسة يعيؽ الذم

 تدخؿ يقضي مما اإلنتخابية، العممية عمى المصداقية مف نكع كتضفي لمديمقراطية الحقيقي
 حؽ القانكني ممثمو أك مترشح كؿ لمنح 0/9?0 كالمادة 8/9<0 المادة بتعديؿ الجزائرم المشرع
 الديمقراطية لمبدأ الحقيقي لممفيـك تكريسا الرئاسية لإلنتخابات النيائية النتائج في الطعف
 .2اإلنتخابية العممية كمصداقية لشفافية كضمانا
 البرلمانية اإلنتخابات عمى الدستكرية الرقابة فعالية مدل لفحص بالنسبة أما 
 لكؿ الحؽ بمنح كذلؾ الجزائرم، المشرع أقرىا التي اآلليات مختمؼ مف ذلؾ إستقراء فيمكف
 أف إال التصكيت، العممية صحة في الطعف فييا مشارؾ حزب أك التشريعية لإلنتخابات مترشح

 يقدـ ،التصكيت مرحمة فقط شممت الرقابة أف أساس عمى الشفافية لضماف كاؼ غير ىذا
 المجمس لدم كيكضع اإلنتخابية الحممة حساب التشريعية أك الرئاسية لإلنتخابات سكاء المترشح
 مف >?0 لممادة طبقا المعني يعكض ال الحساب رفض حالة كفي الدستكرم، كمجمس الدستكرم
 األحزاب تمكيؿ كمراقبة تنظيـ خالؿ مف خاصة ضركرية الرقابة ىذ إف ،<1/?0 القانكف

 يد في السياسي العمؿ حصر لمنع دستكرية أطرا ضمف كضبطيا يةاإلنتخاب كحماالتيا السياسية
 ،مما السياسية األحزاب مع المكجو كاإلعالـ الماؿ تحالؼ خالؿ مف المجتمع مف معينة فئة

 . 3الحقيقة الديمقراطية صفك يعكر
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 العممية صحة عمى الرقابة تمارس دستكرية، مؤسسة أنو مف بالرغـ الدستكرم المجمس إف
 كظيفتيا مصداقية يمس الجميكرية، رئيس قبؿ مف رئيسيا كتعييف تشكيمتيا أف ،إال اإلنتخابية
ختالؼ طبيعتيا، تحديد صعكبة أف كما التنفيذية، لسمطة تنحاز كيجعميا الرقابية  الفقياء كا 
ستحداث اإلنتخابات قانكف تعديؿ بعد خاصة الدستكرم، بالمؤسس أدل حكليا  الكطنية السمطة كا 

 في الدستكرية المحكمة كتبني الدستكرية المجالس نظاـ عمى التخمي إلى لإلنتخابات المستقمة
 فييا بما العالـ دكؿ جؿ ذلؾ في مكاكبة ،8181 مام الدستكرم لتعديؿ التمييدم المشركع
 .كلبناف مكريطانيا بإستثناء العربية الدكؿ

 الدستكر، لتعديؿ التمييدم لمشركع طرحو خالؿ مف عاـز الدستكرم المؤسس إف
ستحداث  المستقمة الكطنية السمطة دعـ عمى الدستكرم، المجمس مكاف الدستكرية المحكمة كا 
 اإلنتخابي النظاـ كترقية الدستكرية الديمقراطية كتعميؽ تجسيد عمى التعاكف أجؿ مف لإلنتخابات

 بكضياؼ لدكتكر مداخمة فيك  أنو إال السمطة، ممارسة عمى كالديمقراطي السممي لتداكؿ المؤدم
 مكاف دستكرية محكمة إستحداث ثمنو الدستكر، لتعديؿ التمييدم المشركع مناقشة بمناسبة عمار

 عمى الرقابة، عنكاف مف الدستكرية المحكمة إخراج أساس عمى رافعا أنو إال الدستكرم، المجمس
 كالدليؿ العميا، المحكمة مف أسمى أنيا حتى بكثير أسمى مقاميا الدستكرية المحكمة أف أساس
 ممـز كقرارىا الدكلة مجمس مف أسمى ىي كذلؾ العميا، لممحكمة ممزمة قرارتيا أف ىك ذلؾ عمى

 بإحتراـ القضائية السمطة تحت إدراجيا أك مستقال، عنكاف ليا تخصيص كبتالي الدكلة، لمجمس
 .1األخرل القضائية الييئات باقي إلى ننزؿ ثـ الدستكرية شرعية عمى بالرقابة نبدأ الترتيب

                                                             
، منشكر عمى صفحة ، المحكمة الدستكرية2020تكر مام بكضياؼ عمار، مناقشة المشركع التمييدم لتعديؿ الدس -1
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إف إىتماـ المشرع الجزائرم بالعممية اإلنتخابية يظير مف خالؿ اإليطار القانكني المنظـ 
 خاصة الضمانات التي منحيا المشرع لمييئة الناخبة في حماية األصكات المدلى بيا، ليا،

الميـ جدا في تعزيز  كمف بينيا الرقابة القضائية كدكرىا إلييا في الفصؿ األكؿ، كالتي تطرقنا
مصداقية كشفافية العممية اإلنتخابية مف خالؿ قمع مرتكبي األفعاؿ المجرمة التي تمس 
باإلنتخابك التعرض لمختمؼ أشكاؿ التالعب كالطرؽ غير مشركعة لمفكز بأصكات الناخبيف، 

كعمى غرار  ممية اإلنتخابية كمنو تغيير نتائجيا عكس إرادة الناخبيف،مما قد يمس بسالمة الع
باقي التشريعات إتجو المشرع الكطني إلى تكفير الحماية القانكنية الالزمة لضماف نزاىة كشفافية 
اإلنتخابات، كذلؾ بتجريـ كؿ فعؿ يقع بيدؼ المساس بسالمة ىذه العممية عبر جميع مراحميا، 

عقابية كفيمة بحماية ىذه العممية كنتائجيا مف التالعب،مما يزيد مف  كذلؾ مف خالؿ نصكص
 ثقة المكاطف في النظاـ االنتخابي.

كأماـ خطكرة ظاىرة الغش اإلنتخابي كتعدد أساليبو بإختالؼ النظـ السياسية لمدكؿ كشيكع 
جرائـ حرص المشرع الجنائي عمى حصر كتحديد ال األساليب الديمقراطية لبمكغ السمطة فييا،

سكاء بإدراج ىذه  اإلنتخابية كبياف العقكبات المقررة عمى مختمؼ أشكاليا ك أشخاص مرتكبييا،
الجرائـ في قانكف خاص غالبا ما يصطمح عمى تسميتو بالنظاـ اإلنتخابي أك بإدراج بعض 

ؿ لما تكفره التشريعات العقابية _العامة أك الخاصة_ مف ردع يجع أحكاميا في قانكف العقكبات،
 .1النظاـ االنتخابي أكثر مالئمة لمكاقع

 16/10إف الجرائـ اإلنتخابية متعددة فقد نظميا المشرع الجزائرم في قانكف العضكم رقـ 
في الباب السابع بعنكاف أحكاـ 19/08المنظـ لالنتخابات المعدؿ كالمتمـ بالقانكف العضكم رقـ 

المؤرخ في  66/156رقـ ، ككذا قانكف 223حتى المادة  197جزائية مف المادة 
المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ، في القسـ األكؿ بعنكاف_ المخالفات  08/06/1966

                                                             
دة الدكتكراه في العمكـ ، مذكرة مقدمة لنيؿ شياجرائـ اإلنتخابية _دراسة مقارنة_كاكم، المسؤكلية الجزائية عف الطيفكرم ز  -1

 .  102/103، ص ص.2015/2016،سيدم بمعباس، سنة جامعة الجياللي اليابس ،الجنائية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية
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الخاصة بممارسة االنتخاب_ مف الفصؿ الثالث _الجنايات كالجنح ضد الدستكر _مف الباب 
حتى المادة  102كذلؾ مف المادة  األكؿ مف الكتاب الثالث في الجزء الثاني المتعمؽ بالتجريـ،

 .06/01،كبالمكجب قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ 106
 تختمؼ الغالبية العظمى مف الدكؿ في الجية التي تسند ليا النظر في الجرائـ اإلنتخابية،

في شكؿ المجمس الدستكرم لدل بعض الدكؿ،أك محكمة  -فالبعض يككميا لقاض اإلنتخاب
ف يككميا البعض اآلخر كمنيا المشرع الجزائرم إلى القاض ،في حي-دستكرية لدل دكؿ أخرل

مف  03كفقا لممادة  الجنائي لككنو صاحب اإلختصاص العاـ في معاقبة األفعاؿ المجرمة،
، يككف اإلجراء الجنائي المتبع مع الجرائـ اإلنتخابية ىك نفسو المتبع 1قانكف العقكبات الجزائرم

مر إلى النيابة العامة أك السمطة القضائية المعادلة ليا كيرجع األ في حالة أية جريمة أخرل،
إذ ينظر القضاء  لمتحقيؽ في إحتماؿ كقكع الجريمة، كىذا ما ىك مكرس في القانكف الجزائرم،

الجزائي في الجرائـ اإلنتخابية مف خالؿ تدخؿ النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية سكاء 
كل مف طرؼ الشخص المضركر أك بناءا عمى تبميغ مف مف تمقاء نفسيا أك بناءا عمى شك

أما بعض الدكؿ  السمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات كما سبؽ تكضيحو في الفصؿ األكؿ،
لدييا نيابة متخصصة بالمسائؿ اإلنتخابية كجزء مف المؤسسة القضائية المسؤكلة عف مالحقة 

ص المختص بالجرائـ اإلنتخابية جزءا مف فمثال في المكسيؾ يمثؿ مكتب المدعي الخا الجرائـ،
مكتب النائب العاـ، أما في بنما فإف مكتب المدعي العاـ المعني بالجرائـ اإلنتخابية ىك مكتب 

كما قد يحصؿ  كىك مسؤكؿ عف متابعة التحقيؽ في الجرائـ كالجنايات اإلنتخابية، مستقؿ بذاتو،
يئات المختصة بفصؿ في الطعكف اإلنتخابية أف تتكلى الي في بعض البمداف مثؿ برازيؿ كبنما،

 .2المرفكعة ليا تككف مخكلة أيضا بالكالية القضائية بشأف الجرائـ اإلنتخابية

                                                             
نكنة بميؿ، عالقة قاضي اإلنتخاب بالقاضي الجنائي في المادة اإلنتخابية ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ، العدد  -1

 . 317، ص. 2015السابع، سبتمبر 
 ، العدالة اإلنتخابية،ات الفصؿ في النزاعات اإلنتخابيةأندرك إليس، آلي -إينريكيث، تعريب أيمف أيكب -خيسكس أكركثكك-2
 : المكقع اإللكتركنيأنظر  .47، ص. 2012الدكلية لمديمقراطية كاإلنتخابات، ط. يؿ المؤسسة دل

https://www.idea.int/uid .10:32،سا06/06/2020، ت إ  . 
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كذلؾ بداية مف  كتتعدد الجرائـ اإلنتخابية بتعدد المراحؿ التي تمر بيا العممية اإلنتخابية،
نتخابية، كمرحمة التصكيت كالفرز، مرحمة قيد الناخبيف في الجداكؿ اإلنتخابية مركرا بالحممة اإل

إلى غاية مرحمة إعالف النتائج، كتعددت تقسيمات مراحؿ العممية اإلنتخابية لدل الفقو، فيناؾ 
بؿ كىناؾ فريؽ آخر يقسميا  مف يقسميا إلى مرحمتيف فقط كىناؾ مف يتجو إلى التقسيـ الثالثي،

شيا مع تكازف خطة العمؿ المبنية عمى إلى أربع مراحؿ، إال أننا نأخذ بالتقسيـ الثنائي تما
كما أف ىذا التقسيـ مبني عمى أف العممية اإلنتخابية أصال تمر  مبحثيف لكؿ فصؿ مف الدراسة،

 بمرحمتيف _مرحمة التصكيت ك المرحمة التي تسبقيا كىي المرحمة التمييدية_.
لممراحؿ التي تمر لذلؾ سنتناكؿ في ىذا الفصؿ تحديد الجرائـ اإلنتخابية كتصنيفيا كفقا 

نتطرؽ في  بيا العممية اإلنتخابية، األمر الذم يستدعي منا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف،
المبحث األكؿ إلى الجرائـ اإلنتخابية الماسة بالمرحمة التمييدية لمعممية اإلنتخابية، أما المبحث 

 رز.كالف الثاني نعالج فيو الجرائـ اإلنتخابية المتصمة بمرحمة التصكيت

كنقصد بيذا النكع مف الجرائـ تمؾ األفعاؿ التي ترتكب في فترة تسبؽ قياـ الناخبيف 
النزاىة كالنظاـ العاـ باإلقتراع، كخالؿ ىذه الفترة يعمد البعض إلى إرتكاب أفعاؿ مخالفة لقكاعد 

مما يكلد جكا مف الشؾ في عقيدة الناخبيف كالمكاطنيف بعدـ حيادية  لمعممية اإلنتخابية،
إذ أنيا  المرحمة السابقة لإلقتراع ليا أىمية بالغة في تقرير مصداقية اإلنتخابات،اإلنتخابات، ك 

ككؿ، فكمما كانت العمميات تمثؿ البنية التحتية التي يتأسس عمييا عماد البنياف اإلنتخابي 
المميدة لإلنتخابات سميمة كمشركعة كنزيية كمما كاف ذلؾ مؤشرا إيجابيا عمى تكفر كافة 

الشركط الضركرية لكي يمر اإلقتراع في أحسف الظركؼ كأفضميا.
لذلؾ أبدت التشريعات اإلنتخابية إنشغاال كبيرا بيذه المرحمة حيث أكلتيا عناية خاصة مف 

كؿ اإلنحرافات التي ترتكب قبؿ عممية اإلقتراع، إذ ال تقتصر عمى الخركقات التي  خالؿ تجريـ
 تطاؿ القكائـ اإلنتخابية، بؿ تتسع لتشمؿ كؿ أعماؿ الغش التي تمارس خالؿ الحممة االنتخابية.
حرص المشرع عمى كضع ضمانات التي تكفؿ صحة كنزاىة ىذه الجداكؿ 

تخابية عمى األفعاؿ الماسة بسالمة القيد بغض النظر عف اإلنتخابية،فأصبغ كصؼ الجريمة اإلن
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فاعميا سكاء الناخب أك المرشح أك المكظؼ المعيكد لو بيا، إال أف جرائـ المرحمة التمييدية ال 
تقتصر عمى جرائـ القيد بؿ تتعداه إلى جرائـ الترشح كالجرائـ التي تصاحب عممية الدعاية 

كالتي تفكؽ خطكرتيا عمى السير الحسف لمعممية  ف كأنصارىـ،اإلنتخابية التي يقـك بيا المرشحك 
، كالتحضير لمعممية اإلنتخابية يتككف مف مرحمتيف ىامتيف في اإلنتخاب 1اإلنتخابية سابقتيا

بصفة عامة، أكلى ىذه المراحؿ ىي القيد في الجدكؿ اإلنتخابي كتككؿ ىذه الميمة إلى المجنة 
السمطة المستقمة بمساعدة مكظؼ بمدم، الثانية ىي  اإلدارية حسب كؿ بمدية تحت إشراؼ

مرحمة الترشيح كالحممة اإلنتخابية التي يقـك بيا المترشحيف، كلمعالجة الجرائـ اإلنتخابية 
نخصص المطمب األكؿ لمحديث  نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، المتعمقة بالمرحمة التمييدية،

اإلنتخابية، أما المطمب الثاني يخص  اجعة القكائـكمر  الجرائـ اإلنتخابية المتعمقة بإعدادعف 
 الترشيح كالحممة اإلنتخابية. الجرائـ اإلنتخابية المتعمقة بمرحمة

ياف شركط التقييد لمقكائـ اإلنتخابية، كب لقد إىتـ المشرع بتحديد النصكص القانكنية المنشأة
كضبطيا، كضكابط الطعكف المتعمقة بيا كحاالت فقداف األىمية، فإنو في  فييا، ككيفية مراجعتيا

بحيث نظـ المشرع الجزائرم  مقابؿ ذلؾ أبرز مختمؼ الخركقات التي قد تطاؿ ىذه العممية،
اإلنتخابية مف  القكائـكمراجعة  األحكاـ الجزائية المتعمقة بالجرائـ اإلنتخابية المتعمقة بإعداد

، فإما أف ترتبط بالقيد في القكائـ كالسجالت 16/102مف القانكف العضكم 202إلى  197المادة 
ستعماؿ  اإلنتخابية، كقد تمس بعممية مراجعة ىذه القكائـ، أك التسجيؿ فييا عف طريؽ التزكير كا 

في الفرع األكؿ بعنكاف جرائـ المزكر، أك إخفاء حالة مف حاالت فقداف األىمية كالتي نتطرؽ ليا 
كجرائـ  مف الجرائـ المرتبطة بالقكائـ اإلنتخابية، كىناؾ نكع آخر القيد في الجداكؿ اإلنتخابية،

تزكير شيادة التسجيؿ أك الشطب أك جريمة إعتراض ضبط القائمة اإلنتخابية ككذا جريمة 

                                                             
 .104، ص.طيفكرم زكاكم، المرجع السابؽ -1
المذككر  ،، المتعمؽ باإلنتخاب المعدؿ كالمتمـ16/10رقـ مف القانكف العضكم  202لى غاية المادة إ 197مف المادة  -2

 .35ص.  سابقا،
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ائـ المرتبطة ببطاقة الناخب، كالتي إضافة إلى الجر  إتالؼ أك إخفاء أك تزكير القكائـ اإلنتخابية،
 جرائـ ضبط القكائـ كالكثائؽ المرتبطة بيا. نعالجيا في الفرع الثاني بعنكاف

إف مرحمة القيد في الجداكؿ اإلنتخابية تعد الحجر األساس في العممية اإلنتخابية كىي 
فسالمة الجداكؿ اإلنتخابية تعني سالمة العممية  قي العمميات التي تمييا،بداية المسار السميـ لبا

اإلنتخابية مف الغش كالتزكير، إال أف معظـ القكانيف اإلنتخابية لمختمؼ الدكؿ لـ تتطرؽ إلى 
تعريؼ القائمة اإلنتخابية، بؿ إقتصرت عمى تبياف مختمؼ جكانبيا التنظيمية القانكنية فقط، كما 

أك  أك الالئحة اإلنتخابية، سميات،فيناؾ مف يطمؽ عمييا إسـ الجدكؿ اإلنتخابي،أنو تعددت ت
 مصطمح القائمة اإلنتخابية. أما المشرع الجزائرم إستعمؿ السجؿ اإلنتخابي،

لقد تكلى الفقو الحديث ميمة تعريؼ القائمة اإلنتخابية بحيث إختمفت كتعددت التعريفات 
مف ليـ الحؽ في التصكيت كىك قكائـ قاطعة الداللة يـك  منيا، بأنو" كشؼ يحتكم عمى أسماء

كحتى يتمكف الناخب مف أف يككف عضكا في ىيئة ، 1اإلنتخاب عمى إكتساب صفة الناخب"
كالتي تعني مجمكع المكاطنيف البالغيف سف الرشد السياسي كالمقيديف في جداكؿ  -الناخبيف

الحقكؽ السياسية_، البد مف أف يقع تسجيمو اإلنتخاب كالذيف ال يحظر عمييـ قانكنا مباشرة 
، كقد أخضع المشرع التسجيؿ في القائمة اإلنتخابية 2بصفة رسمية في إحدل القكائـ اإلنتخابية

كما يمييا مف القانكف  03إلى مجمكعة مف الشركط كالقكاعد القانكنية كمسطرة طبقا لممادة 
كردىا في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ أ تتعمؽ بالناخب كالتسجيؿ في القائمة، ،3اإلنتخاب

بعنكاف الشركط المطمكبة في الناخب كفي القسـ األكؿ مف الفصؿ الثاني مف نفس الباب بعنكاف 
                                                             

دراسة تحميمية لمكضع التشريعي كاألمني بمممكة  –سعد ناصر المراف، المكاجية القانكنية كاألمنية لمجرائـ اإلنتخابية  -1
.أنظر المكقع اإللكتركني : 49، ص. 2019،سنة  1متنمية السياسية، ط.ريف ل، معيد البح2019، سمسمة دراسات  -البحريف

bipd.orgwww.،.12:19،سا09/05/2020 ت إ. 
، -دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر كفرنسا في اإلنتخابات الرئاسية كالتشريعية  –المنازعات اإلنتخابية سماعيف لعبادم،  -2

أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه عمـك في الحقكؽ، تخصص قانكف عاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر 
 .    12، ص.2012/2013، بسكرة، سنة 

 .  10 .ص ،المذككر سابقا ،المعدؿ كالمتمـنتخابات ، المنظـ اإل16/10كما يمييا مف القانكف العضكم رقـ  03المادة  -3
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ك  شركط التسجيؿ في القكائـ االنتخابية، متى تمتع الفرد بيا لو الحؽ أف يسجؿ ضمف القائمة،
( سنة كاممة، أف 18مكغ السف ثامنة عشر)مكتسبة، بعمؽ بالجنسية الجزائرية أصمية أك منيا ما ت

كمف شركط التسجيؿ في القائمة يككف  غير فاقد لألىمية، يككف متمتع بحقكقو المدنية كالسياسية
كبالرغـ  أم ال يقبؿ أف يسجؿ نفس الشخص في عدة قكائـ إنتخابية، في قائمة إنتخابية كاحدة،

ب مف لو مصمحة كمستكفي لشركط مف أنو كاجب إال أف المشرع ربط عممية التسجيؿ بطم
 سابقة الذكر.

أم يترؾ أمر المبادرة بالتسجيؿ في  لقد أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ التسجيؿ الشخصي،
كيقتصر  القكائـ اإلنتخابية لممكاطف متى تكافرت فيو الشركط المكضكعية لممارسة حؽ اإلقتراع،

عداد القكا ئـ عمى التدقيؽ فقط في تكافر الشركط دكر اإلدارة أكالجية المكمفة بالتسجيؿ كا 
كصالحية المكاطف لممساىمة في اإلنتخابات، إال أف العديد مف الفقياء أعابكا عمى المشرع 
 الجزائرم األخذ بنظاـ التسجيؿ الشخصي، لما يترتب عميو مف إنخفاض حجـ الييئة الناخبة،

لة اإلخالؿ بو كبتالي تحكؿ إلى كبالرغـ مف ككنو كاجب إال أنو يخمكا مف إيقاع الجزاء في حا
كالتي تؤثر بشكؿ أك بآخر عف التصكيت  ،1حؽ، كفتح الباب أماـ ظاىرة اإلمتناع عف التسجيؿ

بالنسبة لقمة القميمة المسجمة في حالة غياب الجزاء العقابي، كلتجنب ذلؾ أصبح مف الضركرم 
رم، يعد القيد في الجداكؿ األخذ بالتسجيؿ التمقائي مسايرة في ذلؾ المشرع الفرنسي كالمص

كبدكف ىذا القيد ال يحؽ لمناخب أف يمثؿ أماـ صندكؽ اإلقتراع مف  اإلنتخابية خطكة ضركرية،
ف كانت كؿ الشركط متكفرة فيو ، كتظير 2أجؿ ممارسة حقو بالمشاركة في اإلنتخابات، حتى كا 

خابية فيتحديد حجـ كنطاؽ أىمية عممية القيد كالتسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية في كؿ بمدية إنت
حصائيا، ككيفية تكزيعيـ عمى الدكائر  المشاركة اإلنتخابية مف خالؿ حصر الييئة الناخبة كا 

تحديد مراكز اإلقتراع كتكزيع الناخبيف عمييا بناءا عمى عدد أعضاء و ،اإلنتخابية المختمفة
الييئة الناخبة المسجميف، كحساب األغمبية العددية كتحديد النسب المئكية لممشاركة، كتساعد 
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بحيث يسيؿ التحقؽ في ما إذا كاف المصكت في اإلنتخاب مسجؿ  عمى ضبط الييئة الناخبة،
ذا صكت أكثر مف مرة. أـ ال  كا 

كما حرصت التشريعات اإلنتخابية عمى كضع ضكابط لمنع التالعب في صحة القائمة 
كيقصد بالمبدأ كحدة القائمة اإلنتخابية أنيا ، اإلنتخابية،مف حيثكحدة القكائـ االنتخابية كدكاميا

صالحة لإلستخداـ في جميع أك كؿ المحطات اإلنتخابية المحمية أك الكطنية، ذلؾ أف المشرع 
مف القانكف  08ـ التسجيؿ في القائمة اإلنتخابية ألكثر مف مرة كاحدة في المادة ألـز بعد
،حرصا مف المشرع عمى منع أم تزييؼ لعدد الناخبيف المسجميف كتجنب التضخيـ 1اإلنتخاب

فييا،األمر الذم دفع غالبية التشريعات اإلنتخابية إلى تجريـ عممية تكرار التسجيؿ بالقكائـ 
 .2و بعقكبات جزائيةاإلنتخابية كردع

ستمرارية القائمة اإلنتخابية، فيقصد بيا أف القكائـ اإلنتخابية  ثابتة ال تتغير كال  أما دكاـ كا 
أك زكاؿ أحد المكانع المفركضة لتسجيؿ بيا،أك  تمس إال في المكاعيد التي يحددىا القانكف،
أحد الشركط المحددة قانكنا أكحذؼ أكشطب مف فقد  بإضافة أسماء جدد إستكفكا السف القانكني،

كيتـ مراجعتيا خالؿ  ، كقد نص المشرع الجزائرم عمى أف القائمة اإلنتخابية دائمة،3لتسجيؿ
الثالثي األخير مف كؿ سنة،كما يمكف مراجعتيا إستثنائيا بمقتضى المرسـك الرئاسي المتضمف 

ختتاميا كيتـ إستدعاء الييئة الناخبة، اإلعداد كالمراجعة مف طرؼ  الذم يحدد فترة إفتتاحيا كا 
مف القانكف اإلنتخاب  15ك 14الجنة البمدية لمراجعة القكائـ اإلنتخابية حسب نص المادة 

، كقد تعددت الجرائـ المرتبطة بيذه المرحمة،فقد يككف التسجيؿ إماعف طريؽ 4المعدؿ كالمتمـ
خفاء حالة مف حاالت فقداف األىمية القانكنية لإل ما عف طريؽ  نتخاب،التكرار القيد، أكا  كا 

                                                             
 .10، ص. المذككر سابقا نتخابات المعدؿ كالمتمـ،،المنظـ لإل16/10مف القانكف العضكم رقـ  08المادة  -1
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عتمدنا في تعداد الجرائـ  التسجيؿ أك الشطب لشخص مف القائمة اإلنتخابية دكف كجو حؽ، كا 
المتعمقة بيذا الفرع كترتيبيا حسب كركدىا في النص القانكني كعمى سبيؿ المثاؿ فقد ذكر 

ألىمية القانكنية  المشرع جريمة القيد المتكرر قبؿ جريمة القيد بإخفاء حالة مف حاالت فقداف ا
 أك القيد المخالؼ لمقانكف.   

 – :عمى خالؼ بعض التشريعات العربية التي لـ تجـر فعؿ  جريمة القيد المتكرر
القيد في أكثر مف الئحة إنتخابية كالتشريع المصرم، كالتشريع الككيتي، فإف المشرع 
الجزائريتبنى نيج نظيره الفرنسي مف خالؿ تجريـ فعؿ القيد بأكثر مف الئحة إنتخابية بمقتضى 

سجؿ الشخص في أكثر مف جدكؿ إنتخابي ،كيقصد بو أف ي1مف قانكف اإلنتخاب 197المادة 
في دكائر إنتخابية مختمفة،ألف القاعدة التي تحكـ التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية ىي كحدة 

كتتحقؽ ىذه الجريمة بكقكع القيد بالفعؿ في أكثر مف قائمة إنتخابية بناءا عمى أسماء أك ، 2القيد
لتسجيؿ المتكرر تحديدا كاضحا مف خالؿ صفات مزيفة، ك حدد المشرع الركف المادم لجريمة ا

الكسائؿ التي يقع بيا الفعؿ المككف لمجريمة، كيسمى بالتسجيؿ اإلنتحالي بإستعماؿ إحدل 
مثال  إسما غير إسمو التي نص عمييما المشرع كىما إنتحاؿ طالب التسجيؿكسيمتي اإلنتحاؿ 

قدـ شيادة إقامة كأف يأك إنتحالو صفة غير صفتو  ،تقديـ شيادة ميالد تخصو شخص آخر
، فيجب 3لغير البمدية التي يقيـ بيا فعال، كىي جريمة عمدية يمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي

عمـ الجاني بعناصر الجريمة كما ىي محددة في القانكف، كأف تتجو إرادتو لتحقيؽ ىذه العناصر 
ا يعمـ أنو مقيد في ، بحيث تظير ىذه الجريمة نية الغش لدل فاعميا، أم أنو 4كقبكلي

                                                             
 .   35المعدؿ كالمتمـ، ص.  ، المنظـ اإلنتخاب16/10مف القانكف العضكم رقـ  197المادة  -1
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إحدىالقكائـ، كمع ذلؾ يطمب تسجيمو لممرة الثانية في قائمة إنتخابيةأخرل،أما إذا أثبت المعني 
 فإف ىذه الجريمة ال تقـك في حقو. عدـ عممو بتسجيمو مرة ثانية بقائمة إنتخابيةأخرل،

عمى طمب  بناءانظام القيد الشخصي في القائمة اإلنتخابية كنظرا إلعتماد المشرع عمى 
، كىك ما يستشؼ بصريح السموك اإلجرامي يقع من المعني أي طالب التسجيل المعني فإف

كيفترض فيو ركف العمـ لديو عمى أنو  "....كل من سجل نفسو...."العبارة مف نص المادة 
مسجؿ مسبقا،إال إذا أثبت عكس ذلؾ،مثال أنو تقدـ بطمب شطبو مف القائمة اإلنتخابية 

خابية السابقة إال أف اإلدارة أغفمت شطبو، كيعاقب المشرع الجزائرم مقترؼ السمكؾ لدائرتياإلنت
اإلجرامي لمقيد المتكرر في أكثر مف قائمة إنتخابية بعقكبة سالبة لمحرية مف ثالثة أشير 

دج،كلمقاض 40000دج إلى 4000( إلى جانب غرامة مالية مف 03(إلى ثالثة سنكات)03)
ديد مدة الحبس كقيمة الغرامة، أما محاكلة القيد المتكرر أك الشركع فيو السمطة التقديرية في تح

نما إشترط أف يقع القيد المتكررفعال.  لـ يجرمو المشرع،كا 
 –:تعتبر  جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان األىمية القانونية

الناخب حتى يتمكف مف األىمية اإلنتخابية مجمكعة مف الشركط التي أكجب المشرع تكفرىا في 
فأىمية المجنكف  إلى جانب األىمية المدنية، ممارسة حقو في التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية،

، بمفيكـ 2تعتبر أىمية ناقصة ال تسمح لمفرد بممارسة حقو اإلنتخابي 1كالمعتكه كالسفيو كالصبي
الفا إحدل ىذه الشركط تقـك المخالفة نرل بأنو كؿ مف قاـ بتسجيؿ نفسو بالقكائـ اإلنتخابية مخ

 . 3في حقو جريمة التسجيؿ بإخفاء حالة مف حاالت فقداف األىمية اإلنتخابية
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كقد عدد المشرع الجزائرم المكانع القانكنية التي تمس األىمية اإلنتخابية لطالب التسجيؿ 
السف  –ةالجنسية الجزائري -:كىي كتالي071ك 05ك 03في قانكف المنظـ لإلنتخابات في المادة 

 –كؿ مف سمؾ سمككا معاديا لمثكرة -تمتعو بالحقكؽ المدنية كالسياسية –(18ثمانية عشرة سنة )
حكـ عميو بجنحة بعقكبة حبس مع حرمانو مف ممارسة حؽ  –حكـ عميو بجناية كلـ يرد إعتباره

 الحجر عميو.       –الحجز القضائي –أشير إفالسو كلـ يرد إعتباره –اإلنتخاب
رع الجزائرم كاقعة التسجيؿ بإخفاء حالة مف حاالت فقداف األىمية القانكنية في جـر المش

بإخفاء حالة مف  مف القانكف اإلنتخاب بقكلو:".........، أك قاـ عند التسجيؿ، 197المادة 
حاالت فقداف األىمية التي ينص عمييا القانكف."، نالحظ مف خالؿ قراءتنا لممادة أف الفعؿ 

كذلؾ بتقديـ المعني طمب  يصدر مف طرؼ المعني بالتسجيؿ )طالب التسجيؿ(،المجـر يقع أك 
كبذلؾ  التسجيؿ في القائمة اإلنتخابية مع عممو أنو فاقد لألىمية اإلنتخابية إال أنو قاـ بإخفائيا،

فيي جريمة عمدية تامة، تتكفر عمى القصد الجنائي كىك العمـ بفقدانو األىمية كالذم يثبت 
تجاه  باإلضافة إلى إرادتو إلى تحقيؽ التسجيؿ في القائمة كحصكلو عمى صفة الناخب، الغش كا 

أف ىذه  جريمة مبنية عمى التدليس ك تتحقؽ بمجرد إمتناع طالب التسجيؿ عف التصريح بمكانع 
قانكنية يعمـ أف التصريح بيا يترتب عنو عدـ قبكؿ تسجيمو في القائمة اإلنتخابية، كأف يتقدـ 

اإلنتخابية رغـ عممو بصدكر  بعقكبة جنائية نيائية بطمب تقييده ضمف القائمةالمحكـك عميو 
الحكـ النيائي ضده، أك بالرغـ مف أنو محجكر عميو، أك لـ يبمغ السف القانكني لإلنتخاب،أك أنو 

أف المشرع ال يعاقب عمى الشركع أكالمحاكلة إتياف الجريمة، تخمى عمى الجنسية الجزائرية، كما 
تكتشؼ الحقا بعد قيامو بتسجيؿ بيذه الصفة، فيي جريمة تامة تتحقؽ فعال بالتسجيؿ ألنيا 

المخالؼ بتكفر حالة مف حاالت فقداف األىمية في القائمة اإلنتخابية بغية التأثير في نزاىة 
 العممية اإلنتخابية، كلقد أقر ليا المشرع نفس العقكبة المقررة في جريمة القيد المتكرر.

 –سجيل أو الشطب لشخص من القائمة اإلنتخابية دون وجو حق:جريمة الت 
مف  لقد إمتدت حماية المشرع لمقكائـ اإلنتخابية إلى قطع جميع سبؿ التالعب كالمساس بيا،
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خالؿ معاقبة كؿ مف سجؿ أك حاكؿ تسجيؿ شخص أك شطب إسـ شخص مف القائمة 
كجرميا المشرع  ادات مزكرة،اإلنتخابية بدكف كجو حؽ، ك بإستعماؿ تصريحات مزيفة أك شي

، كيتطمب التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية أك 1مف القانكف إالنتخاب 200الجزائرم ضمف المادة 
الشطب منيا مجمكعة مف الشركط المنصكص عمييا قانكنا مف بينيا تحديد المكطف اإلنتخابي 

ككذلؾ  طمب مف المعني، كيككف ب3-2مف القانكف اإلنتخاب 09ك 04لكؿ فرد كقد حددتو المادة 
فقد ألـز القانكف الناخب الذم غير مكاف  األمر بالنسبة لطمب شطب مف القائمة اإلنتخابية،

إقامتو )مكطنو(، أف يقـك بطمب شطب إسمو عف طريؽ تقديـ طمب خالؿ األشير الثالثة 
 مبدأ كحدة القيد .المكالية ليذا التغيير،حتى يتسنى لو التسجيؿ في بمدية إقامتو الجديدة إحتراما ل

إال أنو قد يحدث أف يتـ التسجيؿ في القائمة اإلنتخابية أك الشطب منيا بدكف كجو حؽ 
بناءا عمى تصريحات مزيفة أك شيادات مزكرة، كىنا يرل جانب مف الفقو أف الجاني قد يككف 

مستدال  ،أكالفرد المعني بالقيد أك الشطب،كقد يككف الغير المكظؼ اإلدارم المكمؼ بالتسجيؿ،
إال أننا ال نكافؽ ىذا الطرح كحجتنا في ذلؾ أف  "،كل من سجل في ذلؾ صيغة الجمع " 
كل من سجل شخص أو شطب إسم شخص من القائمة اإلنتخابية المشرع إستعمؿ عبارة "

كالتي يفيـ أك يقصد بيا أف السمكؾ اإلجرامي يصدر مف الغير بغية تحقيؽ  "،بدون وجو حق
ح أف يككف ىذا الغير ىك اإلدارة ألنيا ىي مف تشرؼ عمى عممية التسجيؿ ىدؼ معيف، كاألرج

ألف لك  إال أف اإلحتماؿ األخير مستبعد جدا، كقد يككف شخص خارج عف اإلدارة، أك الشطب،
كل من طمب كاف المعني باألمر أك الغير ىـ مف قصدىـ المشرع لكاف المشرع إستعمؿ عبارة " 

كىك األقرب لمحقيقة، ذلؾ أف تقديـ طمب  "، شخصتسجيل شخص أو طمب شطب إسم 
التسجيؿ أكطمب الشطب يككف بطمب المعني شخصيا عمال بمبدأ القيد الشخصي أم ال يمكف 
لإلدارة إستقباؿ ممؼ طمب التسجيؿ شخص ما مف طرؼ الغير، أما لك قصد المشرع المعني 

 " في إشارة إلى المعني.نفسوشخصيا كاف ذكر كممة " 
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ف المشرع الجزائرم لـ يحدد بدقة صفة الجاني مثمما فعمت معظـ التشريعات كنالحظ أ
كل من تعمد بنفسو أو بواسطة غيره قيد إسمو منيا المشرع المصرم بإستعماؿ عبارة كاضحة" 

كبالرغـ مف ذلؾ فأف بعض الفقو يرل أف جميع النظـ اإلنتخابية المقارنة إتجيت  "،أو إسم غيره
إرتكاب ىذه الجريمة سكاء مف قبؿ الناخب أك المكظؼ القائـ بالقيد، أك  نفس اإلتجاه في تصكر

بما فييـ المشرع الجزائرم، فمـ يشترط أم مشرع منيـ أم صفة معينة في  مف قبؿ الغير،
ة ، كيككف ىذا الفعؿ منافيا لشركط المنصكص عمييا 1الجاني يتكقؼ عمييا قياـ الجريم
ككسع المشرع مف نطاقيا لتشمؿ جميع  شيادات مزكرة،قانكنا،بإستعماؿ تصريحات مزيفة أك 

 الكسائؿ الرسمية أك اإلدارية، كإستعمالشيادة مزكرة مثال،)ميالد أك إقامة أك شطب(.
كيككف لسمكؾ اإلجرامي أثر مادم مممكس يحقؽ نتيجة التكصؿ إلى التسجيؿ أك الشطب 

كلكف  الغش كالتزكير في محرر،تتحقؽ معو جريمة التسجيؿ أك الشطب، كأف يعمد الجاني إلى 
لفائدة الغير مثال، حتى يتمكف مف قيد الناخبيف غير مكجكديف إما متكفيف أك مقيميف بالخارج أك 
خارج البمدية أك خارج الكطف، ككذلؾ قيد أسماء أشخاص كىمييف،أك قيد أشخاص دكف السف 

ـ مف إغفاؿ المشرع ذكر كممة ، كىي مف الجرائـ العمدية بالرغ2القانكني بتزكير شيادة الميالد
 عمى خالؼ نظيره المصرم كالككيتي، المبني عمى العمـ كاإلرادة. العمد في النص القانكني،

المذككرة أعاله  200كقد حدد المشرع الجزائرم العقكبة المقررة ليذه الجريمة في المادة 
 60000إلىدج 6000( كبغرامة مف 03( إلى ثالث سنكات )03بالحبس مف ثالثة أشير )

نما تكقع العقكبتيف معا، كلو  دج، كليس لمقاض السمطة التقديرية في تكقيع إحدل العقكبتيف، كا 
( 02لمدة سنتيف ) 3بالحرماف مف ممارسة حقكقو المدنية كؿ السمطة في إتباعيا بعقكبة تكميمية

 ( سنكات عمى األكثر.     05عمى األقؿ، كخمس )
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إف جؿ قكانيف اإلنتخاب لمختمؼ دكؿ تقضي بإعداد كضبط القكائـ اإلنتخابية كمنيا 
الجزائر،كتعتبر ىذه العممية مف األعماؿ اليامة كالضركرية التي تسبؽ عممية المشاركة في 

بالشركط الالزمة لممارسة اإلقتراع،كىي الكسيمة لمتحقؽ مف إستمرار تمتع الناخبيف المسجميف 
حؽ التصكيت، باإلضافة إلى تسجيؿ الناخبيف الجدد، مع إعادة تسجيؿ مف زاؿ عنيـ المانع 

أك شطب لمناخبيف الذيف لحقيـ مانع قانكني مف المكانع المنصكص عمييا في  القانكني،
يات الخاصة تضمف عممية مراجعة كضبط القكائـ اإلنتخابية التدقيؽ في صحة المعط، ك 1القانكف

كتتـ عممية مراجعة القكائـ اإلنتخابية خالؿ الثالثي  بالييئة الناخبة كصحة المسجميف بيا،
األخير مف كؿ سنة،كما يمكف مراجعتيا إستثنائيا بمقتضى مرسـك رئاسي بإستدعاء الييئة 

ختتاميا الناخبة المتعمؽ بإقتراع ما، ييئة الناخبة ك ذلؾ بإعالـ ال ،2كالذم يحدد فترة إفتتاحيا كا 
بمراجعة القكائـ اإلنتخابية في كؿ بمدية مف طرؼ المجنة بمديةلمراجعة القكائـ اإلنتخابية تحت 

كلكؿ مف غير مكاف  كعمى غير المسجميف بيا التقدـ لمقيد بيا، ،3إشراؼ السمطة المستقمة
دية مكاف اإلقامة اإلقامة أف يطمب شطبو مف القائمة اإلنتخابية لمبمدية السابقة كالتسجيؿ بالبم

كشطب كؿ مف لحقو مانع، كما أنو يحؽ ألم  الجديد، كذلؾ بتسجيؿ كؿ مف زاؿ عنو المانع،
ناخب اإلطالع عمى القائمة اإلنتخابية المعمقة بالبمدية التابع ليا كتحقؽ إف كاف مسجؿ أـ 

ية كما ال،كيفيد نشر القكائـ كذلؾ في تقديـ أم شخص حؽ اإلعتراض عمى القائمة اإلنتخاب
تطرقنا إليو في الفصؿ األكؿ، إال أف إعداد كضبط القكائـ اإلنتخابية لـ تسمـ ىي األخرل مف 

                                                             
أحمد بينيني، اإلجراءات المميدة لمعممية اإلنتخابية في الجزائر، أطركحة دكتكراه مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في العمكـ  -1
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التجاكزات كالخركقات بكؿ األساليب،كالذم يمس بنزاىة كشفافية العممية اإلنتخابية، التي دعت 
 إلى ضركرة تدخؿ المشرع لفرض حماية قانكنية شديدة تميؽ بأىمية ىذه المرحمة.

كتتمثؿ في جريمة تزكير شيادة التسجيؿ أك  تعددت الجرائـ المتعمقة بيذه المرحمة،كقد 
كجريمة إعتراض ضبط القائمة اإلنتخابية، جريمة إتالؼ أك  الشطب في القكائـ اإلنتخابية،

 إخفاء أك تزكير القكائـ اإلنتخابية.
 –القكائـ  تحكـ شيادات التسجيل والشطب في القوائم اإلنتخابية: جريمة تزوير

تمثمت في مبدأ كحدة القائمة اإلنتخابية كمبدأ دكاـ القائمة  اإلنتخابية مجمكعة مف المبادئ،
حتى يتسنى لمناخبيف  اإلنتخابية، فيي قابمة لممراجعة كمما دعت الضركرة لذلؾ ككفقا لمقانكف،

نع التسجيؿ كشطب الناخبيف إما لفقدىـ األىمية أك لحصكؿ مانع مف المكا الجدد التسجيؿ بيا،
أكالحجر....، كىك ما يعرؼ بمراجعة  المنصكص عمييا قانكنا، مثال  بتغيير مكاف اإلقامة،

ة شيادات التسجيؿ ك الشطب في القكائـ  ، كجـر المشرع جريمة تزكير1القكائـ اإلنتخابي
لتي أما الركف المادم يتحدد بالكسائؿ ا ،2مف القانكف اإلنتخاب 198اإلنتخابية، بمكجب المادة 

يقع فييا الفعؿ المككف لمجريمة تزكير في شيادة تسجيؿ أك في تقديميا أك في شطب مف 
القائمة اإلنتخابية ،بغية تغيير الحقيقة في المحرر بإحدل الطرؽ التي نص عمييا القانكف تغييرا 

بينيا  ، كمف4، كجـر قانكف العقكبات فعؿ التزكير كبيف صكره 3مف شأنو أف يسبب ضررا 
المبني عمى تصريحات كبيانات مغمكطة أك كثائؽ  في شيادة التسجيؿ بالقائمة اإلنتخابية، تزكير
كيتـ تقديـ ىذه الشيادة إلستعماليا في الحصكؿ عمى بطاقة الناخب مثال فنحف أماـ  مزكرة،

ستعماؿ المزكرة، ستعماليا في ككذلؾ األمر بالنسبة لتزكير شيادة ال جريمة التزكير كا  شطب كا 
 كىي مف الجرائـ العمدية البد لقياميا مف تكفر القصد الجنائي العاـ كالخاصالمتكرر، القيد 

تجاه اإلرادة إلى تحقيؽ الغاية المرجكة، إال أف المشرع عاقب عمى المحاكلة  الذم يتحقؽ بالعمـ كا 
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كما أف السمكؾ اإلجرامي يقع مف اإلدارة ككذلؾ مف  كالشركع بنفس عقكبة الجريمة التامة،
المعني باألمر، كأف يقدـ شيادة شطب مزكرة حتى يتمكف في التسجيؿ في قائمة إنتخابية لبمدية 

أك أف اإلدارة تسمـ الناخب شيادة شطب مزكرة في حيف مزاؿ مقيد في نفس  غير بمدية اإلقامة ،
 كذلؾ بغية التصكيت مرتيف كلتضخيـ القكائـ اإلنتخابية. القائمة اإلنتخابية ،
كغرامة مالية  ( ،03( إلى ثالث سنكات)06شرع عقكبة الحبس مف ستة أشير)كقد أقر الم

كأف يكقع العقاب بمكجب العقكبتيف معا، كما أف المشرع أقر  دج، 60000دج إلى  6000مف 
 تكقيع العقاب عمى المحاكلة كالشركع في الجريمة بالنفس العقكبة المدرجة لمجريمة التامة .

 – تتـ عممية ضبط القكائـ  اإلنتخابية: القوائمضبط  جريمة إعتراض عممية
اإلنتخابية في نياية ثالثي األخير مف السنة أكبصفة إستثنائية، كبعدما يتـ اإلعالف عف مراجعة 

كخالؿ ىذه المرحمة تستقبؿ الييئة  كضبط القكائـ كنشرىا في كؿ بمدية تابعة لدائرة اإلنتخابية،
ككذلؾ طمبات  في إستقباؿ طمبات تسجيؿ جديدة، يةالمكمفة بذلؾ كالمتمثمة في لجنة البمد

فيحؽ ألم ناخب أف يعترض عمى إغفاؿ ذكر  الشطب،ككذلؾ طمبات اإلعتراض عف القكائـ،
مثال كأف يثبت أف أحد  إسمو أك بعض أسماء المسجمة بالقائمة اإلنتخابية لمبمدية المسجؿ بيا ،

أك أنو غير مكاف إقامتو، أك طرأت عميو  المسجميف مقيد بالقائمة إنتخابية تخص بمدية أخرل،
لـ يبمغ بعد السف أك  أك يقيـ بالخارج، أحد مكانع التسجيؿ، أك تخمى عف الجنسية الجزائرية،

نتخاب، فمو أف يقدـ إعتراضو عمى القائمة اإلنتخابية المنشكرة، لـ يحدد المشرع القانكني لإل
، كنظرا لغمكض مصطمح " 1اإلنتخابية الطرؽ التي مف شأنيا أف تعترض سبيؿ ضبط الجداكؿ

"، كىؿ قصد منو المشرع حؽ اإلعتراض الممنكح لمناخب بمكجب المادة كل من يعترض
إغفاؿ المشرع ذكره الكسائؿ كالطرؽ المنشأة  كمع ،2مف القانكف اإلنتخاب21ك 20ك19ك18

 إنقسـ الفقو إلى قسميف: لجريمة إعتراض ضبط القكائـ اإلنتخابية،
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،جانب مف ا كنتيجة  لفقو يرل أف جريمة إعتراض عممية ضبط القكائـ اإلنتخابية تقـك
أكمف طرؼ القائميف عمى  لمجمكعة مف األفعاؿ تصدر مف المكاطنيف طالبي التسجيؿ،

فيككف باإلمتناع عف التسجيؿ أك  السجالت اإلنتخابية، كيككف ىذا الفعؿ، إما إيجابيا أك سمبيا،
، أما الفريؽ الثاني خمص إلى أف 1الشطب المخالؼ لمقانكفالشطب، أكعف طريؽ التسجيؿ ك 

جريمة إعتراض عمميات ضبط القكائـ اإلنتخابية تتـ بعرقمة عمؿ اإلدارة اإلنتخابية بالبمدية أك 
الممثمية الدبمكماسية أكالقنصمية أكعرقمة عمؿ المجنة اإلدارية اإلنتخابية)حاليا لجنة البمدية( أك 

مة لمراقبة اإلنتخابات)حاليا السمطة المستقمة( مف خالؿ التعرض لمقائميف الييئة العميا المستق
عمييا سكاء بمنعيـ مف مزاكلة مياميـ أك تعطيميـ أك التعدم عمييـ أكعمى الكسائؿ المستعممة 

، كىك الرأم األقرب إلى الصكاب حسب رأم ألف المقصكد مف 2مف طرفيـ أثناء ممارسة عمميـ
 أعاؽ أك عرقمة عممية ضبط القكائـ اإلنتخابية. كممة يعترض ىك كؿ مف 

مف القانكف  199كجـر المشرع كؿ السمككات كاألفعاؿ المشكمة ليذه الجريمة في المادة 
كفي حالة إرتكاب ىذه المخالفة مف طرؼ األعكاف المكمفيف بالعمميات اإلنتخابية  ،3اإلنتخاب

ىك السمكؾ اإلجرامي المتمثؿ في إعتراض تضاعؼ العقكبة "، أما الركف المادم ليذه الجريمة 
عممية ضبط القكائـ اإلنتخابية، بيدؼ التأثير عمى حسف سير عممية المراجعة كالضبط النيائي 

، كىي جريمة عمدية تتكفر عمى القصد الجنائي في 4لمقكائـ اإلنتخابية،كالعممية اإلنتخابية ككؿ
تجاه اإلرا دة إلى تأثير عمى العممية اإلنتخابية، كتصدر ىذه العمـ بإتياف أفعاؿ مخالفة لمقانكف كا 

كبتشديد العقكبة في  أكمف قبؿ العكف المكمؼ أك الماسؾ لعممية الضبط، األفعاؿ مف قبؿ الغير،
حالة إرتكاب الجريمة مف طرؼ األعكاف المكمفيف بعممية، كأقر المشرع لمرتكب ىذه الجريمة 

                                                             
 .208/ 207، ص ص.المرجع السابؽ ،خنتاش عبد الحؽ -1
ثابتي سعيد، الجرائـ اإلنتخابية في التشريع الجزائرم، مذكرة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر حقكؽ تخصص إدارة  -2

 . 35، ص.2016/2017كمالية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة زياف عاشكر، الجمفة، سنة 
 . 35ص.  المذككر سابقا، عدؿ كالمتمـ،المنتخابات، ـ اإل، المنظ16/10القانكف العضكم رقـ من 199المادة  -3
 .210، ص. خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ -4
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 199مف القانكف اإلنتخابكأحاؿ عمييا في المادة  198نفس العقكبة المنصكص عمييا في المادة 
 مف نفس القانكف.

 – :خفائيما أو تزويرىما  جريمة إتالف القوائم اإلنتخابية أو بطاقات الناخبين أوا 
تتعرض كؿ مف القكائـ اإلنتخابية كبطاقات الناخبيف إلى مجمكعة مف الجرائـ، بيدؼ 

اإلنتخابية، فقد تتعرض القكائـ اإلنتخابية لإلتالؼ أكاإلخفاء التأثير عمى سالمة كنتائج العممية 
أكتتعرض لمتزكير، عف طريؽ القيد المتكرر أك  حتى ال يتمكف الناخبيف مف اإلدالء بأصكاتيـ،

القيد المخالؼ لمقانكف أكعدـ شطب المتكفيف أكمف غيركا عنكاف إقامتيـ، كذلؾ إلستخداميا 
إلقتراع، كأمر كذلؾ بالنسبةلبطاقة الناخب التي ىي بمثابة كأصكات إضافية لحشك الصناديؽ ا

دليؿ عمى قيد صاحبيا بالجدكؿ اإلنتخابي، كىذا ما يسمح لو باإلدالء بصكتو بعد إجراء 
خفاء، كذلؾ بحرماف أصحابيا مف أداء  المطابقة مع القكائـ اإلنتخابية، مما يعرضيا لإلتالؼ أكا 

منع التصكيت، أما تزكيرىا يككف بإستعماؿ بيانات مزيفة أك ي ألف في غيابيا كاجبيـ اإلنتخابي،
شيادة إقامة، أك غير مسجؿ أصال في القكائـ اإلنتخابية كحاصؿ  كثائؽ مزكرة كشيادة ميالد،

األعماؿ  عمىالقائميف األفراد أك  عمى بطاقة الناخب، كتصدر ىذه التصرفات مف طرؼ
 .1اإلنتخابية

خفائيما أك كقد نظـ المشرع جريمة إتالؼ ال قكائـ اإلنتخابية أك بطاقات الناخبيف أكا 
مف قانكف اإلنتخاب، نالحظ أف المشرع أعطى كصؼ مخالفة  199تزكيرىما ضمف المادة 

ف جنحة، لألفعاؿ المجرمة، إال أنالنص بالفرنسية في الفقرة الثانية مف المادة  في حيف أنيا تككا
كالتي تعني جنحة كليس  l’infractionإستعمؿ المشرع كممة 2مف القانكف اإلنتخاب 199

مخالفة، كيتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في كؿ فعؿ إجرامي متمثؿ في اإلخفاء أك اإلتالؼ 
أك التزكير بإستعماؿ كؿ كسيمة لتحقيؽ النتيجة لتأثير عمى سالمة العممية اإلنتخابية، ك ىي مف 

العمـ مرتكبيا بالفعؿ المجـر كالمخالؼ لمقانكف كأف تتجو إرادتو إلى العمدية تامة تتحقؽ ب الجرائـ
                                                             

 .216 215خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص ص. -1
2-Article n° 199/2 de la loi organique n° 16-10 du 25/08/2016 relative au régime électoral,J.O.R.A, n° 50,  du 

28/08/2016, p. 31.  

 - "Lorsque l’infraction est commise par des agents charges des opérations électorales, la peine est portée au double. 
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أك بتضخيـ كحشك  بنية الغش سكاء بحرماف الناخبيف مف اإلدالء بأصكاتيـ، تحقيؽ النتيجة،
 صناديؽ اإلقتراع باألصكات.

مف القانكف  198كقد أقر المشرع ليذه الجريمة نفس العقكبة المنصكص عمييا في المادة 
يعاقب بالعقوبة مف نفس القانكف:"  199تخاب كأحاؿ عمييا، كىذا ما يستفاد مف المادة اإلن

 مف ىذا القانكف العضكم .....". 198المنصوص عمييا في المادة 
عداد كمراجعة القكائـ اإلنتخابية أف  مف خالؿ دراسة الجرائـ اإلنتخابية المتعمقة بالتسجيؿ كا 

كلمحد مف ىذه الجرائـ عميو تدارؾ العديد مف النقائص  المشرع خص جؿ الجرائـ بكصؼ جنحة،
منيا، تجريـ اإلمتناع عف التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية ككنو كاجب كطني، مع تشديد العقكبة 
كالعقاب عمى المحاكلة أك الشركع في الجريمة في كؿ الجرائـ التي تمس ىذه المرحمة، كاألمر 

ظرالدكر كأىمية التسجيؿ كتأثيره عمى صحة العممية اإلنتخابية كذلؾ بالنسبة لمعقكبة التكميمية، ن
ختالفيا عف  سكاء عقكبة سالبة لمحرية أكقيمة الغرامة، كبالنظر إلى خصكصية ىذه الجرائـ كا 

 إلرتباطيا بمستقبؿ المجتمع ككؿ كليس الفرد.   باقي الجرائـ العادية،

إف الركيزة األساسية ألم نظاـ ديمقراطي ىي اإلنتخابات، إذ تعد مف أبرز مظاىر ىذا 
النظاـ،كتتكقؼ نزاىة العممية اإلنتخابية كسالمتيا في إيصاؿ المرشح األصمح كاألنسب لتمثيؿ 

بدكره عمى درجة كعي كىذا يعتمد  الشعب كلتكلي المناصب اإلدارية كالسياسية في البالد،
المكاطنيف كثقافتيـ كشعكرىـ بمسؤكلية إتجاه بمدىـ مف جية كعمى كفاءة الجية التي تتكلى 

 .1ميمة إجراء اإلنتخابات كحيادىا كنزاىتيا كشفافية عمميا مف جية أخرل
كيقتضي إجراء أية إنتخابات حرة اإلعالف في البداية عف فتح باب الترشح أماـ كافة 

بعد إستدعاء الييئة الناخبة كفتح مراجعة  ، كذلؾ2أك باألحرل الناخبيف المؤىميفالمكاطنيف 
                                                             

، 25إسراء محمد عمي، الجرائـ الماسة بالدعاية اإلنتخابية ،مجمة أىؿ البيت عمييـ السالـ، العدد  –محمد عمي سالـ  -1
 .18:13، سا 25/07/2020 ت إ.،www.iasj.netني:أنظر المكقع اإللكترك  .183ص.

. 52، ص. 2019، ب د ط ، ب د د ف ، سنة  -بيف النظرية كالتطبيؽ  –محمد حسف عبد السالـ، جغرافية اإلنتخابات  -2
 .09:53، سا 26/07/2020 ت إ.، /:pdf.net-/www.kutubhttpsأنظر المكقع اإللكتركني:

http://www.iasj.net/
https://www.kutub-pdf.net/
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تأتي مرحمة إبداء الترشيحات لمف يرغـ في تمثيؿ المكاطنيف في  كضبط القكائـ اإلنتخابية،
ليظير بعد ذلؾ  أكعمى مستكل البمديات كالكاليات كحتى عمى مستكل الدكلة، الدكائر اإلنتخابية،

ممة اإلنتخابية في محاكلة لكسب ثقة الشعب مف خالؿ عرض برنامجيـ السياسي، إنطالؽ الح
إال أنو قد تتأثر ىاتيف المرحمتيف بعديد مف األفعاؿ كسمككيات مخالفة لمقانكف يعاقب عمييا 
المشرع اإلنتخابي،لما ليا مف تأثير عمى نزاىة كصحة العممية اإلنتخابية، قد تمس عممية 

التكقيع ألكثر مف مرشح أك الترشيح المتكرر، كقد تأثر عمى مرحمة  الترشح مف خالؿ منح
 أكاإللتزاـ باألماكف المخصصة ليا، الدعاية في حالة تجاكز األكقات المحددة لبدء الحممة،

نخصص الفرع  أكتجاكز حدكد اإلنفاؽ، كلدراسة ىذه الجرائـ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف،
 ع الثاني نتطرؽ فيو لمجرائـ الماسة بالحممة اإلنتخابية.أما الفر  األكؿ لمجرائـ الترشح،

مف أىـ المبادئ الدستكرية التي تحرص الدكؿ عمى إرسائيا يعتبر حؽ في الترشيح 
 62، كىك ما إلتـز بو المؤسس الدستكرم في المادة 1ككضعيا مكضع التطبيؽ كاإللتزاـ بتحقيقيا

ب"           20162مف دستكر بقكليا:" لكؿ مكاطف تتكفر فيو الشركط القانكنية أف يانتاِخب كُينتخا
، يتـ بمقتضاه فتح باب الترشح عمى مصراعيو كعمى أساس مف المساكاة أماـ كؿ المكاطنيف 
الذيف يرغبكف في الحصكؿ عمى أصكات الناخبيف لمفكز بعضكية البرلماف، أك الكصكؿ إلى 

ؾ يعرؼ الفقو الترشح بككنو" عمؿ قانكني يعرب بو الشخص صراحة كبصفة ، لذل3مقعد الرئاسة
" ، في حيف تتكلى القكانيف 4رسمية أماـ الجية المختصة عف إرادتو في التقدـ إلقتراع ما

 اإلنتخابية بياف شركط ممارستو كتتحدد مختمؼ المكانع التي تحكؿ دكف التمتع بو.
شح في المكاعيد المحددة قانكنا بالنسبة لإلنتخابات تبدأ عممية الترشيح بسحب إستمارة التر 

التشريعية كالمحمية تسحب اإلستمارة مف مصالح الكالية أكمف الممثميات الدبمكماسية أكالقنصمية 
                                                             

 .18سماتي يكسؼ، المرجع السابؽ، ص. -بف يمينة سيد عمي -1
 .13المذككر سابقا، ص. يتضمف التعديؿ الدستكرم،، 16/01القانكف رقـ مف  62المادة  -2
 .131سماعيف لعبادم، المرجع السابؽ، ص. -3
 . 160أحمد البنيني، المرجع السابؽ، ص. -4
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إذا كانت قائمة الترشح تنتمي إلى الحزب السياسي  لمترشحي الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
 .1الحرة ترفؽ مع إكتتاب التكقيعات الشخصيةيشترط كضع ختـ الحزب كالقكائـ 
المتعمؽ باإلنتخابات المعدؿ كالمتمـ في الباب الثاني  16/10تطرؽ القانكف العضكم رقـ 

المتضمف األحكاـ المتعمقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية كالكالئية كالمجمس الشعبي 
ة األحكاـ المتعمقة بإنتخاب رئيس  ككذا الباب الثالث المتضمف ،2الكطني كمجمس األم

القانكف  ، فقد ضبط3الجميكرية إلى شركط الترشح في كؿ منيا كال يمكف الترشح بمخالفتيا
اإلنتخاب شركط أىمية الترشح كمكانعو كأكضح إيداع الترشيحات كتسجيميا، كما نظـ كيفية 

باإلشارة إلى بعض الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم، كلكنو عمى المستكل الزجرم إكتفى 
الجرائـ التي قد يرتكبيا المرشحكف بعد إكتسابيـ الصفة، كىي خركقات تصنؼ ضمف جرائـ 

 الحممة اإلنتخابية.
كتتسـ شركط الترشح بالشداة كاألىمية نظرا لجسامة كخطكرة المسؤكلية كالمياـ الممقاة عمى 

رية حيث ترفض الجية عاتؽ المرشح في حالة الفكز، كتخضع عممية الترشيح لرقابة إدا
المختصة بفحص الممفات كؿ ممفات المرشحيف الذيف ال تتكفر فييـ الشركط المطمكبة قانكنا، 
كما حظيت بحماية جنائية كذلؾ بتجريـ األفعاؿ التي تؤثر عمى عممية الترشح كتفقدىا 

الضكابط يجعمو ، أم أف اإلخالؿ بيذه 4مصدقيتيا التي تؤثر عمى العممية اإلنتخابية برمتيا
 212كالمادة  202/02تحت طائمة المتابعة المتابعة الجزائية كالعقكبات المقررة بأحكاـ المادتيف 

مف قانكف اإلنتخاب المحدد ألركاف جنحة مخالفة أحكاـ جمع التكقيعات كجنحة الترشح 
 كالتي نبينيا كما يمي: 5المتكرر

                                                             
 .2، المرجع السابؽ، ص.مزياف فريدة -1
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 – :مشرع عمى المرشح إشترط ال جريمة مخالفة أحكام جمع التوقيعات
،أف 19/081مف قانكف اإلنتخاب المعدلة بالقانكف العضكم رقـ  142لرئاسةالدكلة في المادة 

تكقيع فردم، عمى األقؿ لناخبيف مسجميف في القائمة اإلنتخابية،  50000يقدـ قائمة تتضمف 
يعات كينبغي أال يقؿ العدد األدنى مف التكق كالية عمى األقؿ، 25كيجب أف ُتجمع عبر 

تكقيع، إال أف المشرع كفي نفس  1200المطمكبة في كؿ كالية مف الكاليات المقصكدة عف 
القانكف منع الناخب مف تقديـ تكقيعو ألكثر مف مرشح كاحد تحت طائمة إيقاع العقكبة الجزائية 

كقد أقر المشرع نفس الحكـ عمى إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية ، 1432طبقا لممادة 
مف نفس  03ؼ  73بمكجب المادة  الكالئية كالمجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة،ك 

 .034ؼ  94، ككذلؾ في المادة ك3القانكف
مف  212كالركف الشرعي لجريمة تكقيع الناخب ألكثر مف مرشح أكرده المشرع في المادة 

ة اإلجرامية كالعالقة ، أما الركف المادم ىك الفعؿ أك السمكؾ اإلجرامي،كالنتيج5قانكف اإلنتخاب
 –، كبالرجكع إلى المكاد المذككرة أعاله ترتكب الجريمة مف طرؼ الناخب 6السببية بينيما

بإرتكاب فعؿ التكقيع ألكثر مف مرشح مع  –تكتسب ىذه الصفة بالتسجيؿ في القائمة اإلنتخابية 
، إال أف 7إنتخابية تحقؽ النتيجة اإلجرامية في كجكد أكثر مف تكقيع ألكثر مف مرشح أك قائمة

المشرع أغفؿ تجريـ التكقيع الُمنتاخاب في المجالس اإلنتخابية الذم يمنح تكقيعو الشخصي 
، ك 8كمنتخب ألكثر مف مرشح، في حيف المشرع المصرم كاف صريحا كلـ يغفؿ عف تجريمو

تعد جريمة تكقيع الناخب ألكثر مف مرشح كاحد جريمة عمدية مبنية عمى العمـ كاإلرادة،فيجب 
                                                             

 .19،ص. المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلنتخاب، المذككر سابقا ،19/08العضكم رقـ مف القانكف  142المادة  -1
 .       28، ص. ، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم  143المادة  -2
 . 19، ص. ، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم  3/ ؼ73المادة  -3
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كأف التكقيع المتعدد يعاقب عميو  أف يككف الناخب عالـ بأنو يكقع ألكثر مف مرشح كاحد ،
مف مرشح أك قائمة  مع إتجاه إرادتو إلى تحقيؽ النتيجة كىي منح التكقيع ألكثر القانكف،

سابقة الذكر أعاله مف  212لمرتكبي ىذه الجريمة في المادة  ابية، كأقر المشرع العقابإنتخ
، كعمى 200.000دج إلى  50.000( كبغرامة مف 01( أشير إلى سنة )06الحبس مف ستة)

 القاض أف يقرر العقكبتيف سالبة لمحرية كغرامة المالية في منطكؽ كاحد، كىي مف الجرائـ
 المشرع الشركع في ىذه الجريمة ككنو مرتبطة بتحقؽ نتيجة. التامة، بحيث لـ يجـر

 – :نظرا لخطكرة كجسامة جريمة الترشح المتعدد في جريمة الترشح المتكرر
عمدت التشريعات اإلنتخابية بما  إنتخاب كاحد ك أثارىا عمى سالمة كنزاىة العممية اإلنتخابية،

كذلؾ بكضع شركط  ماية لمبدأ كحدة الترشح،فييا المشرع الجزائرم إلى تجريـ الترشح المتكرر ح
، ك يككف الترشح المتكرر في إقتراع كاحد في نفس الدائرة،كلكف في قائمتيف 1تحكؿ دكف ذلؾ

مف  1ؼ 76كما قد يككف الترشح متكررا في دائرتيف إنتخابيتيف، طبقا لنص المادة  مختمفتيف،
 97البمدية كالكالئية، أما المادة ؽ ع ـ إ، تخص الترشح إلنتخاب أعضاء المجالس الشعبية 

 202مف ؽ ع ـ إ، تخص ترشح إلنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني، ك المادة  1ؼ
 .2مف ؽ ع ـ إ 2ؼ

كبيف القانكف الركف الشرعي لجريمة الترشيح المتكرر في إقتراع الكاحد، بمناسبة إنتخاب 
نتخاب أعض اء المجمس الشعبي الكطني، كقرر أعضاء المجالس الشعبية البمدية كالكالئية، كا 

، في المكاد سابقة الذكر، كنالحظ أف المشرع أحاؿ  لذلؾ عقكبات لردع كؿ مف يقـك بيذا الجـر
كتقع جريمة  المتضمنة العقكبات المقررة ليذه الجريمة، 3مف نفس القانكف 202عمى المادة 

قائمة إنتخابية أك دائرة الترشح المتكررمف قبؿ المرشح بعدما يكتسب ىذه الصفة كيسجؿ في 
إنتخابية، إال أنو يعمد بيذه الصفة كبمناسبة إنتخاب كاحد إلى ترشيح نفسو في قائمتيف لدائرة 

 أك في دائرتيف إنتخابيتيف، مما يعرضو لمعقاب. إنتخابية كاحدة،
                                                             

 .190طيفكرم زكاكم، المرجع السابؽ، ص. -1
 .36،ص.، المذككر سابقا16/10القانكف العضكم مف  2/ؼ202المادة  -2
 .36 35.ص ،ص، المذككر سابقا16/10القانكف العضكم  مف 202المادة  -3



 

74 

 

 
 

كتعدد  كحدة اإلستحقاؽ اإلنتخابي فقياـ جريمة الترشح المتكرر يتطمب التحقؽ مف أمريف،
رشيحات في عدة دكائر إنتخابية أك قكائـ معينة، كيتحقؽ الركف المادم لمجريمة بمجرد إتياف الت

الجاني لسمككو المادم كالمتمثؿ في القياـ بترشيح نفسو في دائرة إنتخابية معينة أك قائمة 
، 1إنتخابية، رغـ إستيفاء إجراءات الترشح أماـ دائرة إنتخابية أخرل في إستحقاؽ إنتخابي كاحد

فيناؾ مف  أما الركف المعنكم إختمفت فيو اآلراء حكؿ ضركرة تكفره حتى تتـ المسائمة الجنائية،
أم عمـ الجاني أنو رشح  يرل ضركرة تكفر القصد الجنائي العاـ الذم يقـك عمى العمـ كاإلرادة،

أنو  نفسو أكثر مف مرة مع إتجاه إرادتو إلى تحقيؽ الترشح المتكرر، غير أف إتجاه آخر يرل
يكفي لقياـ أركاف الجريمة كتكقيع الجزاء المقرر ليا ثبكت المادم ليا كالمتمثؿ في كاقعة الترشح 

 .2المتكرر أم عدـ إثبات القصد الجنائي كىذا ما خمص إليو القضاء الفرنسي
عاقب المشرع مرتكبي جريمة الترشح المتكرر بنفس عقكبة جريمة التصكيت المتكرر في 

( سنكات كبغرامة مف 03( أشير إلى ثالث)03المذككرة أعاله بالحبس مف ثالثة ) 202المادة 
 كال مجاؿ لمخيار بينيما. أم يكقع القاض العقكبتيف معا ، دج، 40.000دج إلى  4.000

المرشحيف في حممتيـ فقد أكلى المشرع حرص شديدعمى ضماف التكازف كالمساكاة بيف 
اإلنتخابية، مف خالؿ إعتماده مجمكعة ضكابط لتسيير مرحمة الدعاية اإلنتخابية المبنية عمى 
التنافس مف خالؿ عرض البرامج كاألفكار، بشكؿ ُيمكف األطراؼ الفاعمة في العممية اإلنتخابية 

يصاؿ تكجياتيا بإستقاللية كحرية، بع يدا عف كافة صكر القيد مف إبداء آرائيا كشرح برامجيا كا 
فقد تعددت التعاريؼ الدعاية أك الحممة إصطالحا لدل  ،3كالرقابة المخمة بمبدأ العدالة كالمساكاة

الباحثيف فمنيـ مف يعرفيا عمى" أنيا مجمكعة األنشطة التي يقـك بيا الحزب أك المرشح 

                                                             
 .191/192طيفكرم زكاكم، المرجع السابؽ، ص ص. -1
 .236خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص. -2
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ستو ك أىدافو، كمحاكلة السياسي بيدؼ إمداد الجميكر كالناخبيف بالمعمكمات عف برنامجو كسيا
التأثير فييـ بكؿ الكسائؿ كاألساليب كاإلمكانيات المتكفرة مف خالؿ جميع قنكات اإلتصاؿ 

كتعرؼ ، 1كاإلقناع، كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى أصكات الناخبيف كتحقيؽ الفكز في اإلنتخابات"
الجماىير عف طريؽ ( أيضا: "بأنيا محاكلة التأثير في Electioneeringالحممة اإلنتخابية)

عكاطفيـ كمشاعرىـ كالسيطرة عمى سمككيـ لتحقيؽ أىداؼ معينة قد تككف سميمة أك غير سميمة 
 . 2أك ذات قيمة مشككؾ فييا مع التضحية بكؿ شيء في سبيؿ إنجاحيا"

كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا "طريقة تحضير المرشحيف كاألحزاب السياسية ألفكارىـ كمكاقفيـ 
فيستخدـ المرشحكف  كعرضيا عمى الناخبيف في الفترة السابقة ليـك اإلنتخابات،بشأف القضايا، 

مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ  مجمكعة متنكعة مف التقنيات لبمكغ الناخبيف كنقؿ رسائميـ إلييـ،
كمحاكلة التأثير فييـ بكؿ الكسائؿ كاألساليب  التقميدية ككسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي،

بيدؼ الحصكؿ عمى أصكات  ف خالؿ جميع قنكات اإلتصاؿ كاإلقناع،كاإلمكانيات المتكفرة م
كبما أف الدعاية اإلنتخابية ، 3الناخبيف كتحقيؽ الفكز كفؽ خطة كحممة تسكيقية منظمة كمدركسة

كحتى  مضبكطة بفترة زمنية حددىا قانكف اإلنتخابات، كىذا ما لـ تشر إليو التعاريؼ السابقة،
فيصبح تعريؼ الحممة اإلنتخابية"  تمـز إدخاؿ عنصر المدة الزمنية،تتحقؽ الدقة في التعريؼ يس

ىي مجمكعة الكسائؿ كاألساليب اإلتصاؿ المتاحة التي يستعمميا حزب أك مرشح في فترة زمنية 

                                                             
، 1صفكت العالـ، الدعاية اإلنتخابية، المكسكعة السياسية لمشباب، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، د ف نيضة مصر، ط -1
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محددة بمناسبة إنتخابات معينة قصد إستمالة عدد أكبر مف الناخبيف لمحصكؿ عمى أصكاتيـ 
 .1اإلنتخابية"

كتفى بتعريفات الفقياء كالباحثيف، إال أف بعض  تعريفا لمحممة،لـ يعطي المشرع  كا 
كمنيا التشريع العراقي بقكلو"حممة  التشريعات اإلنتخابية أعطت تعريفا لمحممة اإلنتخابية،

اإلعالـ كاإلقناع المشركعة التي يديرىا كياف سياسي أك مرشح إلقناع الناخبيف إلدالء بأصكاتيـ 
المعدؿ كالمتمـ، في الباب السادس تحت عنكاف الحممة  ف اإلنتخابتضمف القانك ، 2لصالحو"

 173األكؿ يتعمؽ بالحممة اإلنتخابية مف المادة  مقسـ إلى فصميف، اإلنتخابية كاألحكاـ المالية،
 . 196إلى المادة  187، أما الفصؿ الثاني تحت عنكاف أحكاـ مالية مف المادة 186إلى المادة 

بكافة القكاعد المنظمة لمحممة اإلنتخابية،أقر عقكبات جزائية مف  كحتى يمتـز المشاركيف
خالؿ تجريـ بعض األفعاؿ التي تخؿ بالضكابط الحممة، نقسميا إلى جرائـ المتعمقة بتنظيـ 

 الحممة اإلنتخابية ،كجرائـ متعمقة بمكضكع الحممة اإلنتخابية.
 – :مف مبادئ الحممة اإلنتخابية  الجرائم المتعمقة بتنظيم الحممة اإلنتخابية

كأىميا،مبدأ المساكاة بيف جميع المرشحيف، في القكاعد المتعمقة باإلجراءات ككسائؿ الدعاية 
المسمكح بيا في قانكف اإلنتخابات منيا ما تعمؽ بعرض قكائـ المرشحيف، الالفيتات كالممصقات 

تعماؿ كسائؿ الدعاية عبر كالمساكاة في تحديد األماكف المخصصة لذلؾ، كالمساكاة في إس
 التشريعية، التمفزيكف كاإلذاعة الكطنية كالمحمية لكؿ المرشحيف،سكاء في اإلنتخابات المحمية،

، كلسمطة المستقمة دكر كبير في حماية 3لتمكيف المرشح مف تقديـ برنامجو لمناخبيف الرئاسية،
كالذم قد يؤثر بالسمب عمى  ـ،نظرا لتفاكت في اإلمكانيات بيني مبدأ المساكاة بيف المرشحيف،

فتشرؼ السمطة المستقمة عمى التكزيع المنصؼ لكسائؿ الحممة كفقا لقانكف  الحممة اإلنتخابية،
 اإلنتخابات.
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مما يشكؿ الخركج عف الضكابط المرسكمة  إال أنو قد تخرج الحممة عف إيطارىا القانكني،
ختمفة، منيا ما تعمؽ بتجاكز المدة ليا،كيعرض مرتكبي ىذه التجاكزات إلى عقكبات جزائية م

ككذلؾ فيما يخص  الزمنية المحددة قانكنا، كمنيا ما تعمؽ بإشيار خارج األماكف المخصصة،
 مصادر تمكيؿ الحممة كتسقيفيا.

لمحممة اإلنتخابية فترة زمنية  الجريمةعدم اإللتزام بمدة الزمنية لمحممة اإلنتخابية: -
الرسمية كالمشركعة بيف المرشحيف، بإستعماؿ كسائؿ الدعاية  محددة،تجرم مف خالليا المنافسة

 173المحددة قانكنا،لتعبير عف آرائيـ كعرض برامجيـ،كقد حددىا المشرع الجزائرم في المادة 
( أياـ 3( يكما قبؿ تاريخ اإلقتراع، كتنتيي قبؿ ثالثة)25ب خمسة كعشركف ) 1مف ؽ ع ـ إ

( يكما 12ثاني قمص المشرع مف مدة الزمنية ب إثني عشر)مف تاريخ اإلقتراع، أما في الدكر ال
( مف تاريخ اإلقتراع، بمعنى أف المشرع حدد مكاعيد 2قبؿ تاريخ اإلقتراع، كتنتيي قبؿ يكميف)

 بدء ك إنتياء القياـ بأعماؿ الحممة اإلنتخابية.
اإلنتخابية كيتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة بقياـ الجاني بفعؿ يندرج في مفيـك الحممة 

قامة إجتماعات سكاءا مف طرؼ المرشح أك قاـ بيا غيره لصالحو، كأف  كإلصاؽ اإلعالنات أكا 
يرتكب الفعؿ قبؿ بدء مدة المحددة لمحممة أكبعد إنتياء المدة المحددة ليا أكخالؿ المدة المحددة 

ة اإلنتخابية كلكف بتجاكز األكقات المسمكح فييا، مما يأثر عمى السير الحسف لمعممي لذلؾ ،
يتكفر ركف العمـ  كيخؿ بمبدأ المساكاة كتكافؤ الفرص بيف المترشحيف، كىي مف الجرائـ العمدية،

أم أنو يعمـ المدة القانكنية المحددة لمحممة اإلنتخابية إال أنو تعمد بإرادتو  ك اإلرادة لدل مقترفيا،
ألعماؿ المتعمقة بالدعاية إلى مخالفة النص القانكني عف طريؽ نشر أك إذاعة أم عمؿ مف ا

 . 2اإلنتخابية في غير المدة الزمنية المحددة قانكنا
كتنقسـ التشريعات اإلنتخابية مف حيث تنظيميا لمفترة الزمنية المخصصة لمحممة 
اإلنتخابية إلى إتجاىيف، اإلتجاه األكؿ يحدد الفترة الزمنية كيقرر جزاءات جنائية في حالة 
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قيا الزمني، أما اإلتجاه اآلخر يكتفي بالنص عمى تنظيـ زمف الحممة مكاصمة الحممة خارج نطا
 .1اإلنتخابية دكف تقرير أم جزاء جنائي عمى مخالفتيا

إف المشرع الجزائرم كاحد مف المشرعيف الذيف أخذكا باإلتجاه الثاني، أيف نظـ زمف الحممة 
المدة الزمنية المحددة ليا، إال أنو كبالرغـ مف تطرقو إلى إستحالة مكاصمة الحممة خارج  ،

إال أنو أغفؿ تجريـ األفعاؿ التي تشكؿ مساسا  مف نفس القانكف، 174بصريح العبارة في المادة 
ككاف قصد المشرع مف كراء ىذه المادة، ىك إلزاـ  بالحممة اإلنتخابية مف حيث نطاقيا الزمني،

كليس اليدؼ مف كراءىا تكقيع  ،المرشحيف بإحتراـ المدة الزمنية المحددة لمحممة اإلنتخابية
الجزاء عمى مخالفتيا بالرغـ مف مساسيا بالمبدأ المساكاة بيف المرشحيف، فقانكف اإلنتخابات لـ 

سابقة الذكر مف طرؼ المرشحينأك األحزاب  174يدرج أم حكـ جنائي عند مخالفة المادة 
 السياسية أك مف طرؼ الغير لصالح أحد المرشحيف أك أحد األحزاب.

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم سبؽ لو كأف أقر جزاء في حالة مخالفة اإلطار 
إال أنو أسقط العقكبة  ،97/072مف األمر 210الزمني المحدد لفترة الحممة اإلنتخابية في المادة 

 .16/10كالقانكف الحالي سارم المفعكؿ رقـ  12/013السابؽ رقـ  في القانكنيف العضكييف
إف تحديد األماكف  عدم اإللتزام باألماكن المخصصة لمحممة اإلنتخابية:جريمة  -

كالتي تحظى بعناية التشريع كالفقو  المخصص لمحممة اإلنتخابية مف المكضكعات الميمة،
ليمارسكا حمالتيـ كدعاياتيـ  كذلؾ بتخصيص مساحات متساكية لكؿ المرشحيف، كالقضاء،

ا لتشريعات عف إبعاد بعض األماكف عف الدعاية لذا حرصت مختمؼ ا ،4اإلنتخابية فيي
نتيجة لنفكذ العامميف بيذه  خاصة األماكف التي ليا صفة رسمية أك دينية أك تعميمية، اإلنتخابية،

                                                             
 .121ضياء عبد اهلل عبكد ، المرجع السابؽ، ص. -1
يتضمف القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ لإلنتخابات، ج ر، ع  06/03/1997المؤرخ في  97/07مف األمر  210المادة  -2

 .  27، ص.06/03/1997، المؤرخة في 12
يتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات، ج ر، ع األكؿ، مؤرخة في  12/01/2012المؤرخ في  12/01القانكف العضكم رقـ  -3

 .09، ص.14/01/2012
 . 57المرجع السابؽ، ص.د ناصر المراف، سع -4
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كالرئيس عمى المرؤكس كرجؿ الديف عمى أتباعو، كالمعمـ  األماكف كالمؤسسات عمى اآلخريف،
ككذلؾ حماية األمالؾ العامة  ة الييئة الناخبة ،كأستاذ عمى طالبو، لما لو مف تأثير عمى إراد

، فقد منع المشرع الجزائرم إستعماؿ أماكف العبادة كالمؤسسات كاإلدارات 1مف العبث كاإلعتداء
نتماؤىا، ألغراض الدعاية  العمكميةكمؤسسات التربية كالتعميـ كالتككيف ميما كاف نكعيا أكا 

 .16/102مف القانكف العضكم رقـ  184دة اإلنتخابية بأم شكؿ مف األشكاؿ طبقا لمما
كما منع المشرع عمى المرشحيف مف إستعماؿ خالؿ حممتيـ اإلنتخابية ممتمكات أك 
الكسائؿ التابعة لمشخص المعنكم الخاص أكالعمكمي أكمؤسسة أكىيئة عمكمية إال إذا نصت 

األمر الذم دفع ، 3مف ؽ ع ـ إ 183األحكاـ التشريعية صراحة عمى خالؼ ذلؾ طبقا لممادة 
حماية منو لمبدأ  بالمشرع إلى تحديد كتخصيص األماكف التي تباشر فييا الحممة اإلنتخابية،

الحياد كالمساكاة بيف كافة المرشحيف، فاإلحصائيات األخير الخاصة باإلنتخابات الرئاسية لسنة 
اصيؿ إىتمامو بالتف إضافة إلى ،4مكاف خاص باإلجتماعات كالتجمعات3111أحصت 2019

حيث خصص لكؿ  المتعمقة بتحديد أماكف كضع الالفتات أك الممصقات الحممة اإلنتخابية ،
مرشح مكاف يخصص لو كحده داخؿ نطاؽ المكاف العاـ المعد لكضع تمؾ الالفتات أك 

، حرصا مف 5مكقع إلشيار الترشيحات 21344الممصقات فقد خصص في الرئاسيات األخيرة 
المعدلة  182،طبقا لممادة 6بيف المرشحيف كحماية منو لمبدأ المساكاةالمشرع عمى عدـ التداخؿ 

                                                             
عمي محمد الدباس، دكر الحماية الجزائية لإلنتخابات في تعزيز النظاـ النيابي الديمقراطي، مجمة  –صالح أحمد الحجازم  -1

 . 136، ص.2016، سنة 08، السنة 29، العدد 03جامعة تكريت لمحقكؽ، المجمد 
 .34، ص.، المذككر سابقا16/10 مف القانكف العضكم رقـ 184المادة  -2
 .34، ص.، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم رقـ  183المادة  -3

قاعات  1255مكاف خاص باإلجتماعات كالتجمعات مكزعة كتالي) 3111األماكف المخصصة لمحممة اإلنتخابية -4
أنظر المكقع  (.ساحات عمكمية 696ب، المركبات الرياضية كالمالع 511قاعات متعددة الرياضات،  649اإلجتماعات، 

 . 15:49، سا 13/05/2020، ت إ.  elections.dz-www.inaاإللكتركني لسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات: 
 .  15:49، سا 13/05/2020، ت إ.  elections.dz-www.inaأنظر المكقع اإللكتركني لسمطة المستقمة:  -5
 ، 2018جكاف  السابع عشر، عشعيب محمد تكفيؽ، الحماية الجنائية لمحممة اإلنتخابية النيابية في الجزائر، مجمة المفكر،  -6

 . 355، ص.بسكرة سياسية ، جامعة محمد خيضر،كمية الحقكؽ كالعمـك ال

http://www.ina-elections.dz/
http://www.ina-elections.dz/
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، كاليدؼ مف تحديد األماكف التي تمارس فييا الدعاية 19/081مف القانكف العضكم رقـ 

، 2اإلنتخابية،ىك ضماف مبدأ المساكاة،حيث يتـ تكزيع ىذه األماكف بالتساكم بيف المرشحيف
 اكف في كؿ دائرة إنتخابية السمطة المستقمة.كيسير عمى تخصيص كتحديد ىذه األم

كيتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة بقياـ أحد المرشحيف بتنشيط حممتو اإلنتخابية في 
ستعماليا لمحممة اإلنتخابية  184ك183ك182أماكف ممنكع قانكنا طبقا لممكاد مف ؽ ع ـ إ كا 

رج المكاف المخصص لذلؾ، ات خاأك بإلصاؽ المنشكر  كالمؤسسات العمكمية ك أماكف العبادة،
كبمجرد مخالفة المكاد  أك مف أحد أنصاره ك لحسابو، الفعؿ مف المرشح نفسو،سكاء صدر 

تقـك في حقو جريمة الخركج عف النطاؽ المكاني لمحممة اإلنتخابية، إف ىذه  المذككرة أعاله،
بتكافر ركف  دل الجاني،يمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي ل الجريمة ىي مف الجرائـ العمدية،

تجاه عمى سالمة العممية  إرادتو إلى تحقيقو بغية التأثير العمـ بمخالفة النص القانكني كا 
 اإلنتخابية.

كخالفا لمجريمة عدـ إحتراـ المدة المحددة لمحممة التي لـ يكقع ليا المشرع أم عقكبة في 
امة مالية في حالة تنشيط المرشحيف حالة مخالفتيا، فإف المشرع أكقع عقكبتيف سالبة لمحرية كغر 

لقكليا:"  3مف ؽ ع ـ إ 215لحممتيـ اإلنتخابية في األماكف الممنكعة بقكة القانكف طبقا لممادة 
دج إلى 50.000( سنكات كبغرامة مف 5( إلى خمس )2يعاقب بالحبس مف سنتيف )

مف ىذا  184ك  183كؿ مف يخالؼ األحكاـ المنصكص عمييا في المادتيف  دج ،200.000
القانكف العضكم"، إال أنو يالحظ أف المشرع الجزائرم لـ يعاقب المرشحيف في حالة عدـ 

 مف قانكف اإلنتخاب، 182المنصكص عمييا في المادة حتراميـ لألماكف المخصصة لإلشيار إ
كتفى بالحظر مثمو مثؿ المشرع المصرم، عمى عكس بعض التشريعات التي أخذت بتكقيع  كا 

 يا المشرع السكرم.  العقاب كمن
                                                             

 .21، ص.، المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلنتخاب19/08مف القانكف العضكم رقـ  182المادة  -1
، 25إسراء محمد عمي، الجرائـ الماسة بالدعاية اإلنتخابية، مجمة أىؿ البيت عمييـ السالـ، ع  –محمد عمي سالـ  -2

 .187ص.
 .37، ص.المذككر سابقا، 16/10مف القانكف العضكم رقـ  215المادة  -3
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ُتكمؼ جريمة المخمة بتمويل واإلنفاق المالي غير مشروع لمحممة اإلنتخابية : -
الحمالت اإلنتخابية نفقات كبيرة،لتنكع كسائميا ككثرة أساليبيا، كىذه النفقات تختمؼ بإختالؼ 

، فقد أكد 1المرشحيفنكع اإلنتخاب، كحجـ الدائرة اإلنتخابية كدرجة المنافسة، فضال عف مكارد 
ذلؾ أف تبايف  الميتمكف باإلعالـ السياسي عمى أىمية الجانب المالي في الحمالت اإلنتخابية،

في المراكز المالية لممرشحيف يجعؿ مف فرصيـ في الفكز غير متكافئة، ليذا تعمؿ التشريعات 
اة بيف جميع المترشحيف الحديثة عمى تنظيـ تمكيؿ الحمالت اإلنتخابية تنظيما دقيقا يكفؿ المساك 

أكلى إىتماـ كبير  ، ك المشرع الجزائرم كعمى غرار باقي التشريعات،2بإتاحة فرص متكافئة ليـ
بشأف التمكيؿ كاإلنفاؽ المالي في الحممة اإلنتخابية،مف خالؿ الضكابط القانكنية المنظمة 

إ، كالمرسـك التنفيذم  مف ؽ ع ـ 196إلى المادة  190كفقا لممكاد مف  لمجانب المالي لمحممة،
 .3المحدد لكيفيات تمكيؿ الحمالت اإلنتخابية 17/118رقـ 

مف القانكف  190لقد بّيف المشرع المكارد القانكنية الممكلة لمحممة اإلنتخابية في المادة 
كالمتمثمة في مساىمة األحزاب  17/1185مف المرسـك التنفيذم رقـ  02، كالمادة 4اإلنتخاب

كمداخيؿ المرشح، كمف  اعدة المحتممة مف الدكلة تقدـ عمى أساس اإلنصاؼالسياسية،كالمس
أجؿ الحد مف التفاكت المالي بيف المرشحيف في اإلنفاؽ عمى الدعاية اإلنتخابية، خاصة في 
حالة التمكيؿ المخالؼ لمقانكف، إنتيجت العديد مف التشريعات كمنيا المشرع الجزائرم إلى كضع 

أك  ككضع حد أقصى لقيمة اإلنفاؽ، يؿ الحممة اإلنتخابية كاإلنفاؽ عمييا،قيكد قانكنية عمى تمك 
ما يتمقاه مف تبرعات، مع ضركرة تقديـ كشكفات بحساب الحممة اإلنتخابية لممرشح خالية مف 

                                                             
 .141ضياء عبد اهلل عبكد، المرجع السابؽ، ص. -1
معيد العمكـ ، 2011(، جكاف 3،نظاـ الحممة اإلنتخابية في التشريع الجزائرم، مجمة العمـك القانكنية، ع)ركرةمحمد نع -2

 . 175،المركز الجامعي بالكادم، ص.القانكنية كاإلدارية
، 19، ج ر، ع المحدد لكيفيات تمكيؿ الحمالت اإلنتخابية 22/03/2017المؤرخ في  17/118المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .03، ص.26/03/2017المؤرخة في 
 .34، ص.المذككر سابقا، 16/10مف القانكف العضكم رقـ  190المادة  -4
 .  03، ص.المذككر سابقا ،17/118مف المرسـك التنفيذم رقـ  02المادة  -5



 

82 

 

 
 

،كيأخذ السمكؾ اإلجرامي الذم يأتيو 1التزكير خالؿ فترة زمنية إال تعرض لممساءلة القانكنية
مبياعدة صكر، في الصكرة األكلى يتحقؽ الركف المادم عندما يقـك الجاني الجاني إيجابيا أك س

بتمكيؿ الحممة اإلنتخابية مف جية ال يسمح القانكف بتمقي التمكيؿ منيا، كىذه الجية قد يككف 
، أك 2مف ؽ ع ـ إ 191طبقا لممادة  شخصا طبيعيا أك معنكيا أجنبيا، أك حتى منظمات دكلية،

المبمغ المحدد لتمكيؿ الحممة مف مصادر مشركعة حددىا القانكف، ككذلؾ  قبكؿ مبالغ تزيد عمى
 .3مف قانكف العقكبات 95المادة 

إف مف شأف ىذه األفعاؿ المساس بأمف الدكلة ك إستقرار مؤسساتيا كسالمة كحدتيا، مما 
 المعدؿ لقانكف العقكبات إلى تجريـ تمقي أمكاؿ أك 20/06دفع المشرع بمكجب القانكف رقـ 

 95ىبات أك مزية مف داخؿ الكطف أك خارجو كمف أم جية كانت طبقا لممكاد مف المادة 
، أما الركف المادم لصكرة الثانية يتمثؿ في السمكؾ اإلجرامي الذم يقـك 45مكرر 95مكرر إلى 

بو الجاني كىك اإلنفاؽ عمى الدعاية اإلنتخابية بمبالغ تتجاكز الحد األقصى المحدد قانكنا 
مف المرسـك التنفيذم  07ك 06، كالمادة 5مف ؽ ع ـ إ 194كالمادة  192ص المادةبمكجب ن

، فال يمكف أف تتجاكز نفقات الحممة اإلنتخابية لممترشح إلنتخاب رئيس 17/1186رقـ 
دج( في الدكر األكؿ، كمائة ك عشريف 100.000.000الجميكرية سقؼ مئة مميكف دينار)

لدكر الثاني، أما فيما يخص اإلنتخابات التشريعية فقد دج( في ا 120.000.000مميكف دينار)
 دج(عف كؿ مترشح. 1.500.000حدد المشرع الحد األقصى ب مميكنا كخمسمائة ألؼ دينار)

                                                             
 .142عبكد، المرجع السابؽ، ص.ضياء عبد اهلل   -1
 .34، ص.المذككر سابقا ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  191المادة  -2
 .711ص. المذككر سابقا، ،المتضمف قانكف العقكبات ،66/156مف األمر رقـ  95المادة  -3
، المؤرخة في 25، ج ر، عدد 28/04/2020مؤرخ في  20/06مف قانكف رقـ  5مكرر 95مكرر إلى المادة  95 المادة -4

، المؤرخة 49، عدد 08/06/1966المؤرخ في  66/156، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 10/11، ص ص.29/04/2020
 المتضمف قانكف العقكبات.  11/06/1966في

 .34/35 .ص، صالمذككر سابقا ،16/10رقـ  مف القانكف العضكم 194ك 192المكاد  -5
 .  03/04، ص ص.المذككر سابقا ،17/118مف المرسـك التنفيذم رقـ  07ك 06المادة  -6
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كيتمثؿ الركف المادم في الصكرة الثالثة في عدـ تقديـ كشكفات عف حساب الحممة 
المعدلة مف ؽ ع ـ إ رقـ  196 اإلنتخابية لمجية المسؤكلة عف ذلؾ ،مخالفا بذلؾ نص المادة

، فقد أكجب المشرع إعداد حساب 17/1181مف المرسـك التنفيذم رقـ  08، كالمادة 19/08
الحممة يتضمف مجمكع اإليرادات المحصؿ عمييا كالنفقات المصركفة حسب مصدرىا كطبيعتيا 

لتشريعية، كيعد ، كيككف بإسـ المرشح في اإلنتخابات الرئاسية كبإسـ الحزب في اإلنتخابات ا
 مف طرؼ خبير محاسب تحت رقابة المجمس الدستكرم كالسمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات.

كأف يقـك بتمكيؿ نفقاتو بأمكاؿ  كفي حالة إقتراؼ المرشح إلحدل الصكر المذككرة أعاله،
قـك في أك يتجاكز السقؼ المحدد ليا ففي ىذه الحالة ت مف الخارج أك ال يقدـ حساب في حممتو،

، كجرائـ التمكيؿ كاإلنفاؽ غير مشركع لمحممة اإلنتخابية 2حقو الجرائـ المالية لمحممة اإلنتخابية
أم عمـ الجاني بأف  مف الجرائـ العمدية تتحقؽ بتكافر القصد الجنائي المبني عمى العمـ كاإلرادة،

أكتجاكز الحد  ،أفعاؿ تمقي األمكاؿ أكقبكليا لتمكيؿ حممتو اإلنتخابية مف جيات محظكرة
فبرغـ عممو إال أف  األقصى المسمكح بو لإلنفاؽ، أك أنو رفض تقديـ حساب لحممتو اإلنتخابية،

 .      3إرادتو تتجو إلى إرتكاب ىذه المحظكرات أكاإلمتناع عف القياـ باإللتزامات المقررة قانكنا
ص قانكنية، كحدد إف السمكؾ اإلجرامي بصكره المبينة أعاله، جّرمو المشرع بمكجب نصك 

لو مجمكعة مف العقكبات تطبؽ ضد مقترفييا لمحد مف ىذه الجرائـ الخطيرة، كأف المتابعات 
القضائية األخيرة لكثير مف رجاؿ السياسة مف بينيـ متابعة عبد الغاني زعالف مدير حممة 

دعيمو مف كت 2014المرشح عبد العزيز بكتفميقة بالتمكيؿ غير مشركع لمحممة االنتخابية لسنة 
مما خمؽ فرص غير متكافئة بيف المرشحيف مف حيث الجانب المالي  طرؼ رجاؿ األعماؿ،

الذم أثر بسمب عمى نتائج اإلنتخابات، كأقر المشرع اإلنتخابي عقكبات جزائية في حالة مخالفة 
مف ؽ ع ـ إ المتعمؽ بمنع تمقي التبرعات مف جيات أجنبية، كذلؾ بالحبس  191أحكاـ المادة 

                                                             
 .21، ص.المذككر سابقا ،19/08مف القانكف العضكم رقـ  196المادة  -1
 . 04، ص. المذككر سابقا ،17/118المرسـك التنفيذم رقـ مف  08المادة  -
 .257عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص.خنتاش  -2
 .257، المرجع السابؽ، ص.طيفكرم زكاكم -3
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،أم تكقيع 1دج 200.000دج إلى 40.000( سنكات كبغرامة مف 5( إلى خمس )1ف سنة )م
( أشير 06مف قانكف العقكبات رتب عقكبة الحبس مف ستة) 95العقكبتيف معا، أما في المادة 

دج، مع مصادرة الكسائؿ أك 36000دج إلى 3600( سنكات كبغرامة مف 05إلى خمس)
مف قانكف العقكبات. 14رماف مف الحقكؽ الكاردة في المادة إتالفيا، يجكز عالكة عمى ذلؾ الح

غير أف المشرع الجزائرم لـ يشدد في العقكبة المالية عكس نظيره المشرع التكنسي خاصة أف 
التمكيؿ أجنبي يمس بسيادة ك أمف الدكلة، فكاف عمى المشرع جعؿ الغرامة المالية خمسة 

ارؾ األمر كجـر ىذه األفعاؿ بكؿ صكرىا متى مست ، إال أنو تد2أضعاؼ قيمة التمكيؿ األجنبي
 95مكرر إلى  95باألمف كسالمة البالد في تعديؿ األخير لقانكف العقكبات في المكاد مف 

، أيف رفعمف العقكبة سالبة لمحرية كالعقكبة المالية، إال أف ىذه 20/06مف قانكف  5مكرر
 األجنبي.األخيرة غير كافية ك ال تتناسب مع حجـ قيمة الماؿ 

أما في حالة اإلمتناع المرشح عف تقديـ حساب الحممة تحت رقابة المجمس الدستكرم 
المعدلة مف قانكف اإلنتخاب، فيعاقب طبقا  196كالسمطة المستقمة، مخالفا بذلؾ نص المادة 

دج ،كبحرمانو مف حؽ 200.000دج إلى 40.000، بغرامة مف 3مف ؽ ع ـ إ 219لممادة 
 ( سنكات عمى األكثر، أم تكقيع العقكبتيف معا.6شح لمدة ست)التصكيت كحؽ التر 

لـ يرّتب أّم جزاء في حالة  ،16/10كالمالحظ أف القانكف العضكم لإلنتخابات رقـ 
كتفى المشرع بحرماف المرشح مف  تجاكز المرشح لمحّد األقصى لنفقات الحممة اإلنتخابية، كا 

، في 4المعدلة 196تج مف الفقرة األخيرة مف المادة كىذا ما يستن التعكيض الجزافيمنفقات الحممة،
حيف نجد الكثير مف التشريعات المقارنة، رتبت الجزاء العقابي في حالة مخالفة ىذا القيد منيا 

 التشريع األمريكي كالفرنسي كالمصرم.
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 – :تحرص التشريعات اإلنتخابية  الجرائم المتعمقة بموضوع الحممة اإلنتخابية
مشركعية مكضكع الدعاية اإلنتخابية مف خالؿ تجريميا لجممة مف األفعاؿ التي عمى ضماف 

كنشر أك إذاعة  تؤثر عمى حسف سير العممية اإلنتخابية كنتائجيا، كتقرر عقكبات رادعة ليا،
قد تصؿ إلى المساس بحياة الخاصة لممرشح قصد تشكيو سمعتو  األقكاؿ أك األخبار الكاذبة،

حتى ال يتـ التصكيت لو، أك نشر ما يمس الكحدة الكطنية أك بث الفرقة لدل الييئة الناخبة 
 .1كالخالفات الطائفية أك القكمية أك اإلقميمية

فقد أطرا جميع مشرعكا الدكؿ الديمقراطية ىذه المرحمة ككضعكا أسس كقكاعد عامة قانكنية 
كفي  ا جميع المرشحكف،يخضع لي لإللتزاـ بقكاعد السمكؾ المنظمة لمكضكع الحممة اإلنتخابية،

لمحفاظ عمى القيـ ك آداب التنافس بيف  حالة اإلخالؿ بيذه القكاعد يترتب عنو جزاءات قمعية،
المرشحيف بعيدا عف السب كالقذؼ كعدـ المساس بحقكؽ الناخبيف في أداء كاجبيـ بحرية 

لمغة األجنبية في ، كغيرىا مف السمككات المؤثرة عمى الييئة الناخبة بما فييا إستعماؿ ا2تامة
ستعماؿ إعالنات أك إستغالؿ رمكز الدك  تنشيط الحمالت أكعمى ممصقات اإلشيارية، لة، أكا 

أك حممو عمى اإلمتناع عف التصكيت خالفا  سكاء لدفع الناخب لتصكيت لجية معينة،تجارية، 
تشيد ىذه  إلرادتو، كنظرا إلشتداد المنافسة بيف المرشحيف بغية الظفر بعدد أكبر مف األصكات،

المرحمة تجاكزات تمس باإلطار القانكني المنظـ لمكضكع الحممة، التي تعكس تعدد الجرائـ 
 المتعمقة بيا.

 جريمة عدم التقيد باإلنضباط األخالقي ونشر أخبار كاذبة  خالل الحممة اإلنتخابية: -
المرشحيف،  تشيد الحممة اإلنتخابية الكثير مف المخالفات نتيجة الحماس الذم يطبع سمكؾ

، فقد 3فكثيرا ما تستخدـ األلفاظ األكثر كقعا كمساسا بحرمة المصالح المحمية في ىذه الفترة
كضع المشرع ضكابط مشركعة عمى المرشحيف اإللتزاـ بيا،حماية منو لمييئة الناخبة مف التأثير 

مف بينيا  المباشر أكغير مباشر لألساليب ككسائؿ الالأخالقية المستعممة مف طرؼ المرشح،
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أك تشكيو  نقؿ أك نشر بيانات كاذبة اليدؼ منيا حمؿ الناخبيف إما العدكؿ عف التصكيت،
 صكرة مرشح آخر، أك مف خالؿ إستعماؿ السب كالقذؼ في مكاجية مرشح آخر.
مف ؽ ع ـ  185إف مثؿ ىذه السمككات العدائية كالمشينة جرميا المشرع في نص المادة 

مرشح بإمتناعو عف كؿ حركة أك مكقؼ أك عمؿ أك سمكؾ غير مشركع ،فقد ألـز مف خالليا ال1إ
أم أنو  أكمييف أكشائف أكغير قانكني أكال أخالقي، كأف يسعى إلى حسف سير الحممة اإلنتخابية،

يقع عمى عاتؽ المرشح مسؤكلية  إختياره األلفاظ كالعبارات كالكسائؿ التي مف شأنيا ضماف 
ة، إف تجريـ مثؿ ىذه األفعاؿ سكاءا خطابات أكمنشكرات أكعبر السير الحسف لمحممة اإلنتخابي

مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي التي شيدت مؤخرا تأطير قانكني يجـر خطاب الكراىية أكالتمييز أك 
حتراـ المساكاة  التشيير أكمنشكر كاذب، مف شأف ىذاكمو حماية مقكمات المجتمع األساسية كا 

 ة الخاصة لممرشح.بيف المرشحيف، كخاصة حماية الحيا
كالركف المادم يتمثؿ في فعؿ النشر أك أقكؿ أك تصرؼ، سكاءا شفييا أك كتابيا أك بطريقة 
أخرل مف طرؽ النشر التقميدية أك الحديثة، أما الركف المعنكم المتمثؿ في قصد المرشح ك 

يف فعؿ إرادتو إلى إتياف أفعاؿ مف شأنيا تحقيؽ النتيجة لصالحو، مع كجكد عالقة سببية ب
المرشح اآلثـ كالنتيجة اإلجرامية المرجك، كالقصد ىنا ىك القصد العاـ أم إتياف الفعؿ، كالقصد 
ثارة إضطراب في سير العممية  الخاص كىك تحقيؽ نتيجة التأثير عمى إرادة الناخبيف أكا 

عقكبة المذككرة أعاله، ب 185، كأقر المشرع الجزاء في حالة مخالفة أحكاـ المادة 2اإلنتخابية
دج أك  60.000دج إلى  6.000( أشير كبغرامة مف 6( أياـ إلى ستة )5الحبس مف خمسة )

 . 3مف ؽ ع ـ إ 216بإحدل ىاتيف العقكبتيف، طبقا لممادة 
إال أف المشرع لـ يشدد في  نالحظ أنو قد تمس ىذه األفعاؿ بالحياة الشخصية لممرشح،

 بالرغممف أنيا األكثر إنتشارا بيف المرشحيف. الية،العقكبة سكاء السالبة لمحرية أك العقكبة الم
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إف الحممة اإلنتخابية ىي حجر جرائم اإلخالل بوسائل وأىداف الحممة اإلنتخابية: -
كىي األداة كالكسيمة الكحيدة كالمنطمؽ لممرشح  الزاكية كالركف األساسي في أم عممية إنتخابية،
كقد كضع المشرع مجمكعة مف الضكابط  اسي،لتعريؼ الناخبيف بشخصو كرؤيتو كبرنامجو السي

ألـز مف خالليا المرشح عمى إحتراميا،كبمقابؿ فرض عقكبات في حالة مخالفتيا، كتتمثؿ في 
إستعماؿ المرشح لمغة األجنبية في خطاباتو أك عمى المنشكرات، ككذلؾ تقيد المرشح ببرنامجو 

 .1اؿ إعالنات تجاريةالسياسي، ككذلؾ إستعماؿ السيئ لرمكز الدكلة، أك إستعم
  منع المشرع المرشح مف إستعماؿ المغات األجنبية خالؿ تنشيطو لحممتو

ستعماليا في المنشكرات كالممصقات، بمكجب المادة  ، كيتشكؿ 2مف ؽ ع ـ إ 175اإلنتخابية، أكا 
الركف المادم مف الفعؿ المجـر كىك إستعماؿ المغة الألجنبية مف طرؼ المرشح لتعبير عف 

ذلؾ أف مرحمة الحممة  محققا نتيجة التأثير سير الحسف لمحممة اإلنتخابية، و السياسي،برنامج
كأف إقتصار تنشيط الحممة  اإلنتخابية ليا أىمية كبيرة في تقريب المرشح مف الييئة الناخبة،

بالمغة األجنبية يحـر فئة كبيرة مف التعريؼ بالمرشح كبرنامجو اإلنتخابي،كما أف تنشيط الحممة 
بغير لغة األـ يمس بسيادة الدكلة، كىي مف الجرائـ العمدية كالتي تتحقؽ بتكفر القصد الجنائي 

تجاه إرادة المرشح إلى التأثير عمى السير الحسف العمـ بتجريـ الفعؿ  العاـ كىك العمـ كاإلرادة، كا 
مى الحممة لمحممة اإلنتخابية، كعاقب المشرع كؿ مف يستعمؿ المغات األجنبية بيدؼ التأثير ع

دج باإلضافة إلى حرمانو مف حؽ 800.000دج إلى 400.000اإلنتخابية بغرامة مالية مف 
مف القانكف  214( سنكات عمى األكثر، طبقا لممادة 5التصكيت كحؽ الترشح بخمس )

 .3اإلنتخابي
 ،يمجأ المرشح إلى  كلتأثير عمى الييئة الناخبة ك إستمالة عدد كبير مف األصكات
مف بينيا إستعماؿ الدعاية التجارية  الكسائؿ القانكنية إلى إنتياج كسائؿ غير مشركعة،جانب 

بغية التأثير عمى الييئة الناخبة كضماف عدد كبير مف المناصريف بغية التصكيت لصالحيـ، 
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كحماية لمبدأ المساكاة بيف المرشحيف، منع المشرع طيمة الحممة اإلنتخابية إستعماؿ أم طريقة 
 .1مف قانكف اإلنتخاب 180ة تجارية لغرض الدعاية التجارية في المادة إشياري

كيتحقؽ الركف المادم بإتياف المرشح سمككا إدعائيا بحضكر العب كرة قدـ مشيكر أك 
بقصد التأثير عمى الناخبيف كتفاخر بككنيـ مف مناصريو، كجريمة  ماركة تجارية مشيكرة،

أم العمـ بأف  مبنية عمى القصد الجنائي بالعمـ كاإلرادة، الدعاية التجارية مف الجرائـ العمدية
كبتالي تكجيو  الفعؿ يكصؼ مف قبيؿ اإلشيار أكالتركيج التجارم بغرض التأثير عمى الناخبيف،

، إال أف المشرع كبالرغـ مف حظر الدعاية التجارية لممرشحيف، 2إرادتيـ لتصكيت بإتجاه معيف
ذا الحظر، أما المشرع الفرنسي فقد حظر ىذاالسمكؾ كأقر في لـ يكقع الجزاء في حالة مخالفة ى
عمى عكس المشرع المصرم الذم خالؼ المشرع الجزائرم  حالة مخالفتو لعقكبات جزائية،

 كالفرنسي كلـ يذكر ىذا السمكؾ في قانكف اإلنتخاب.
  كمف األساليب األكثر شيكعا بيف المرشحيف ىك إستغالؿ شعار الدكلة بشكؿ

فقد جّرـ المشرع جميع أشكاؿ اإلساءة أك  ،3غير مباشر ،لكسب عاطفة الناخبيفمباشر أك 
التشكيو التي قد تطاؿ رمكز الدكلة كمقكماتيا أثناء ممارسة المرشحيف لحممتيـ اإلنتخابية طبقا 

مف  06، كمف رمكز الدكلة المنصكص عمييا في المادة 4مف قانكف اإلنتخاب 186لممادة 
كأم إساءة لفظية أك أم سمكؾ مشيف  ، العمـ كالنشيد الكطني ،20165 تعديؿ الدستكرم لسنة

 .6مف قانكف اإلنتخاب 217يعرض المرشح إلى عقكبات جزائية حسب المادة  أكغير أخالقي،
ككنيا  فقد شدد المشرع العقكبة في حالة إساءة إلى رمكز الدكلة ك أعطاىا كصؼ جناية،

محقؽ فييا القصد الجنائي كىك العمـ باإلساءة  يةكىي جريمة عمد تمس بالسيادة الكطنية،
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( سنكات إلى 5ك إتجاه اإلرادة إلى تحقيؽ النتيجة، كذلؾ بالحبس مف خمس ) لرمكز الدكلة،
 دج.500.000دج إلى 100.000( سنكات كبغرامة مف 10عشر)
يمارس المرشح حقو في الجرائم المتعمقة باإلجتماعات أو المقاءات اإلنتخابية:  -

ييدؼ مف خاللو إلى عرض برنامجو  اإلتصاؿ المباشر بالناخبيف في إيطار حممتو اإلنتخابية،
اإلنتخابي، بيدؼ الحصكؿ عمى ثقتيـ، كلكف في بعض الحاالت قد يخرج المرشح عـ مضمكف 

إما بالخركج عف برنامجو اإلنتخابي، أكعدـ إحترامو لمبادئ الدستكر  الحممة اإلنتخابية،
ساس باألمف العاـ كالسكينة العامة، لذا ألـز المشرع المرشحيف بالتقيد ببرامجيـ كالتحريض كالم

، إنجاحا لمعممية اإلنتخابية 1مف قانكف اإلنتخاب 176اإلنتخابية كعدـ الخركج عنيا في المادة 
كتمسؾ المرشح بكعكده في حالة فكزه في اإلنتخاب، كقد أقر المشرع في حالة خركج المرشح 

اإلنتخابي، أك عدـ إحترامو لدستكر نفس العقكبة في حالة إستعماؿ المغة األجنبية، عف برنامجو 
دج باإلضافة إلى حرمانو مف حؽ التصكيت 800.000دج إلى 400.000بغرامة مالية مف 

 مف القانكف اإلنتخابي. 214( سنكات عمى األكثر، طبقا لممادة 5كحؽ الترشح بخمس )

فيما يمثالف مياما إدارية  يعد التصكيت كالفرز عامالف رئيسياف في أم عممية اإلنتخابية،
ضخمة تتسـ بالتحدم عادة، كبالطبع فإف التالعب أك سكء إدارة عمميات اإلقتراع كالفرز قد 

بإىتماـ كبير لدل عناصر مثمث   ، لذا تعنى مرحمة التصكيت كالفرز2يدمراف سالمة اإلنتخابات
دارة  العممية اإلنتخابية، مف مرشحيف يسعكف كراء الفكز، كىيئة ناخبة أمميا نجاح ُمرشحيا، كا 

ة  كنظرا ألىمية كحساسية ىذه المرحمة، ،3إنتخابية لضماف شفافية كنزاىة العممية اإلنتخابي
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، كقانكف العقكبات، كقانكف الكقاية أحاطيا المشرع بحماية جزائية ضمف أحكاـ القانكف إلنتخابات
 مف الفساد كمكافحتو، بغية تحقيؽ إنتخابات عادلة كنزيية بغض النظر عف النتائج كالفائز.

كتكفر ىذه الحماية ضمانات خاصة لكؿ مف الناخبيف ك المرشحيف كحتى القائميف عمى 
يشكب ىذه الفترة  ، فقدسير العممية اإلنتخابية ،كتتمثؿ ىذه الضمانات في تجريـ بعض األفعاؿ

مجمكعة مف الخركقات تطاؿ أصكات الناخبيف بشكؿ خاص، ك بالتالي تؤثر في خيارىـ 
السياسي، ك قد تمتد أعماؿ الغش ك التدليس إلى مرحمة ما بعد االقتراع، ك يتعمؽ األمر بمرحمة 

 كالفرز؟، فماىي الجرائـ التي تمس مرحمة التصكيت الفرز ك إعالف النتائج النيائية
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، األكؿ نتطرؽ فيو إلى الجرائـ 
المتعمقة بمرحمة التصكيت، أما المطمب الثاني نخصصو لدراسة الجرائـ الماسة بمرحمة الفرز 

 األصكات.      

دكف أم تمييز  ىك"حؽ جميع الناخبيف المقبكليف بالمشاركة في اإلنتخاب ، إف اإلقتراع
" ، كيعرؼ التصكيت كذلؾ بأنو" مشاركة جميع 1قائـ عمى الجنس كالممكية كاإلقامة كغيرىا

المكاطنيف ممف تتكفر فييـ الشركط المنصكص عمييا في قانكف مباشرة الحقكؽ السياسية 
، فمف خاللو يعبر الناخب عف إرادتو الحرة في 2ممثمييـ" كالقكانيف المتصمة بو في إختيار

 إختيار مرشح معيف أك قائمة معينة أك إبداء رأيو بخصكص مكضكع ما بالرفض أك بقبكؿ.
، 3في األنظمة الديمقراطية التي تمارس أسمكب اإلنتخابات التنافسيةكيككف التصكيت حرا  

مما يستكجب خمك مرحمة اإلقتراع مف  مبني عمى السرية كفقا إلجراءات تنظيمية خاصة،

                                                             
ز ، مرك2005، أكت 04الحككمات التمثيمية ك آليات اإلنتخاب، العدد  –آريند البيارت ك مف معو، أكراؽ ديمقراطية  -1

، ت إ.  www.iraqdemocracyinfo.org. أنظر المكقع اإللكتركني: 61العراؽ لمعمكمات الديمقراطية، ص.
 .10:24، سا 06/06/2020

المكقع  .أنظر18، ص.2014ياسر العمكم، معجـ المصطمحات السياسية، معيد البحريف لمتنمية السياسية، سنة  -2
 .12:21،سا  09/05/2020ت إ .، .bipd.orgwwwاإللكتركني: 

أندرم ىكريك ، القانكف الدستكرم ك المؤسسات السياسية، الجزء األكؿ، ترجمة عمي مقمد، مطبعة األىمية لمنشر ك التكزيع،  -3
 .265، ص. 1974بيركت، ط سنة 

http://www.iraqdemocracyinfo.org/
http://www.bipd.org/


 

011 

 

 
 

، كلكف إرادة الناخبيف قد ال 2- 1مظاىر الضغط عمى إرادة الناخبيف سكاء بالترىيب أك الترغيب
تسمـ مف إحتماؿ اإلعتداء عمييا إلفراز سمطات تككف رىينة إلرادة أصحاب المصالح، كنظرا 

تيدؼ مف كرائيا إلى  تجريـ  ألىمية ىذه المرحمة فقد أحاطتيا معظـ التشريعات بضمانات
األفعاؿ الماسة بتنظيـ مرحمة التصكيت، كالتصكيت غير مشركع، كاألفعاؿ غير مشركعة التي 

 .3تشكؿ إخالال بصحة التصكيت كمنيتأثر عمىنزاىة كسالمة العممية اإلنتخابية ككؿ
ىذه الجرائـ، نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، الفرع األكؿ نخصصو لجرائـ اإلخالؿ  كلدراسة

بتنظيـ مرحمة التصكيت ك التصكيت غير مشركع، أما الفرع الثاني نعالج فيو جرائـ التأثير عمى 
 حرية التصكيت. 

اإلنتخابية عديدة، منيا ما قد يمس بأمف كنظاـ عممية التصكيت في صكر إف الجرائـ 
مختمفة، منيا حمؿ السالح داخؿ مركز اإلقتراع، أك تعكير صفك أعماؿ مكتب التصكيت، إلى 
غير ذلؾ مف الجرائـ، بما فييا الجرائـ التي تمس بمشركعية التصكيت، مف خالؿ التصكيت 

 ت، أكالتزكير في الكثائؽ اإلنتخابية، إلى غير ذلؾ مف الجرائـ.المتكرر، أك فقداف أىمية التصكي
 – :إف مف بيف المظاىر الحضارية التي  جرائم اإلخالل بتنظيم مرحمة التصويت

نتظاـ العممية اإلنتخابية كسالمة كتأميف كسائميا، لبث  تفتخر بيا معظـ الدكؿ ىك إستقرار كا 
ضماف إقباؿ الييئة الناخبة عمى صناديؽ الطمأنينة في نفكس مؤطرم مكاتب التصكيت، ك 

اإلقتراع، إال أنو يحدث أف ترتكب العديد مف الجرائـ تخؿ بحسف سير ك إنتظاـ التصكيت، إما 
مف طرؼ المرشح أك أنصاره، أك مف طرؼ المعارضيف لنظاـ دكلة، نذكر منيا حمؿ السالح، 

                                                             
دكر القاضي في إنجاح المسمسؿ االنتخابي، مجمة المحاكـ اإلدارية ،منشكرات جمعية نشر المعمكمة  ىشاـ الكازيكي، -1

 .143، ص. 2005القانكنية ك القضائية، أكتكبر 
كؿ شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه، أك العنؼ الجسدم، أك التيديدات التي ترمي إلى منع الناخب مف التصكيت، أك الترىيب: " -2

 ."كيت بإتجاه معيفإجباره عمى التص
 بشير عمي باز، المشاكؿ كالجرائـ اإلنتخابية لممرشح قبؿ إكتساب العضكية كبعد إكتسابيا، المرجع السابؽ، ص. .  -3
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مف الجرائـ التي تأخذ  تعكير صفك مكاتب التصكيت، رفض قرار تسخيرة، ك إلى غير ذلؾ
 صكرا ك أشكاؿ متعددة.

لقد حرص المشرع عمى تكفير ظركؼ آمنة لمييئة الناخبة حتى جريمة حمل السالح:  -
، 1تؤدم كاجبيا اإلنتخابي بالنسبة مشاركة عالية، إلى جانب سالمة مؤطرم عممية التصكيت

مف  204ك  40في مادة  لذلؾ نجد أف المشرع جـر فعؿ الدخكؿ المسمح إلى قاعة التصكيت،
عمى معاقبة كؿ مف دخؿ قاعة اإلقتراع ك ىك يحمؿ سالحا بينا أك مخفيا  2القانكف اإلنتخابي

بإستثناء أعضاء القكة العمكمية المدعكيف قانكنا، كلرئيس مكتب التصكيت سمطة األمف داخؿ 
مف الخركج مف نفس القانكف، كيحؽ لو أمر أم شخص غريب  39مكتب التصكيت طبقا لممادة 

كفي خالة الرفض يحرر محضر بذلؾ، كيصدر ىذا الفعؿ مف قبؿ الناخبيف أك المرشحيف أك 
القائميف عمى العممية اإلنتخابية، كيؤدم إلى التأثير سمبا عمى إرادة الناخبيف، ىذا مف جية كمف 

 .3جية أخرل اإلخالؿ بحرمة مكتب التصكيت
( سنكات كبغرامة مف 03ى ثالث)( أشير إل06كيعاقب الجاني بالحبس مف ستة)

دج، كتضاعؼ العقكبة في حالة ما إذا إرتكبت ىذه األفعاؿ مف طرؼ 40.000دج إلى 4.000
بالمغة  223، كنالحظ أف المشرع في المادة 4مف القانكف اإلنتخابي 223المرشحكف طبقا لممادة 

في حيف أف المشرع  عمى أنو مخالفة، 204العربية كصؼ السمكؾ اإلجرامي المجـر في المادة 

                                                             
مكتب  135مكتب تصكيت منيا  61.014خاص بنساء،  1756مركز مف بينيا  13.181مراكز كمكاتب التصكيت:  -1

مؤطرم مكاتب التصكيت. إحصائيات  427.854مؤطرم مراكز التصكيت،  66.410متنقؿ، أما تأطير العممية اإلنتخابية: 
 . أنظر السمطة المستقمة، المرجع السابؽ.   2019السمطة المستقمة إلنتخابات الرئاسية لسنة ديسمبر 

 . ، المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم رقـ  204ك المادة  40المادة   -2
حناف خذيرم، الحماية الجزائية لممسار اإلنتخابي أثناء مرحمة التصكيت، مجمة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، جامعة  -3

 .    761، ص.2019، سنة 03، عدد 33قسنطينة، الجزائر، المجمد 
 .37ص. المذككر سابقا، ،المنظاـ اإلنتخاب،16/10مف القانكف العضكم رقـ  223المادة  -4
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les infractionsإستعمؿ في النص بالمغة الفرنسية كممة
كالتي يقصد منيا الجرائـ ليس 1

 المخالفات.
يقع عمى عاتؽ السمطة المنظمة لإلنتخابات جريمة تعكير صفو مباشرة التصويت: -

لتكفير ىذا الجك تكفير الجك المناسب لسير الحسف لمعممية اإلنتخابية تسكده الطمأنينة كالسكينة، 
جـر المشرع كؿ األفعاؿ التي تعكر صفك أعماؿ مكتب التصكيت أك منع أم مرشح أك مف 

 206يمثميمف حضكر عممية التصكيت أك أخؿ بحؽ التصكيت أك حرية التصكيت، في المادة 
ب ( 02( أشير إلى سنتيف)06، كرتب المشرع عقكبة الحبس مف ستة)2مف قانكف اإلنتخا

( 01دج كبحرمانو مف حؽ اإلنتخاب كالترشح لمدة سنة)30000دج إلى 3000كبغرامة مف 
( سنكات عمى األكثر، أما إذا إرتبطت ىذه األفعاؿ بحمؿ السالح فيعاقب 05عمى األقؿ كخمس)
 دج.40000دج إلى 4000( كبغرامة مف 03( أشير إلى ثالث)06بالحبس مف ستة)

، إثر خطة 2ك 1فعاؿ المذككرة في فقرة كقد شدد المشرع في العقكبة في حالة إرتكاب الأل
( 10( سنكات إلى عشر)05مدبرة في تنفيذىا في دائرة أك عدة دكائر، بالحبس مف خمس)

 دج.500.000دج إلى 100.000سنكات ك بغرامة مف 
تعتبر جريمة رفض اإلمتثاؿ لقرار تسخيرة  رفض اإلمتثال لقرار التسخيرة: جريمة -

مشاركتو في تنظيـ إستشارة إنتخابية مف الجرائـ الماسة بنظاـ لتشكيؿ مكتب التصكيت أك 
، كعاقب 3مف قانكف اإلنتخاب 220عممية التصكيت، كجـر المشرع ىذه األفعاؿ في المادة 

( 10الجاني كالذم يأخذ ىذه الصفة أحد القائميف عمى اإلدارة اإلنتخابية، بالحبس مف عشرة)
دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، 200.000دج إلى 40.000( كبغرامة مف 02أياـ إلى شيريف)

 أم منح لمقاض السمطة التقديرية في تكقيع العقاب.

                                                             
1-Article n°223 de la loi organique n° 16-10 du 25/08/2016 relative au régime électoral,J.O.R.A, n° 50,  du 

28/08/2016, p. 32.  

 - "Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 204, 205, 206, 207, 209, et 211 de la présente loi 

organique sont commises par des candidats, la peine est portée au double". 
 .36، ص.المنظاـ اإلنتخاب، المذككر سابقا،16/10مف القانكف العضكم رقـ  206المادة  -2
 .37، ص.المنظاـ اإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  220ادة الم -3
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 –  :تتكقؼ شرعية التصكيت عمى مدل تكفر جرائم التصويت غير مشروع
الناخب عمى الشركط المتطمبة قانكنا، كأم غش أك تدليس مف جانب الناخب أثناء اإلدالء 
بصكتو يعد مساسا بشرعية التصكيت يعرض مرتكبو لعقكبات زجرية، كقد حدد المشرع مجمكعة 

 مف الجرائـ التي يشكؿ إقترافيا مساسا بشرعية التصكيت. 
جرائـ التصكيت غير المشركع كثيقة الصمة بقكاعد دان أىمية التصويت: جريمة فق -

التقييد في المكائح اإلنتخابية، إذ أف قاعدة ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ تجد ليا تطبيقا في 
فإذا كاف التسجيؿ في المكائح اإلنتخابية يعتبر قة بيف عممية التصكيت ك التقييد، إطار العال

ألىمية القانكنية، فإف اإلبقاء عمى فاقد األىمية مسجال ضمف القكائـ يشكؿ قرينة عمى التمتع با
 .   2مف قانكف اإلنتخاب 201نص عمييا المشرع في المادة 1جريمة

كيتحقؽ الركف المادم في ىذه الجريمة، في الناخب الذم كاف مقيد في أحد الجداكؿ 
حكؿ دكف ممارسة حؽ التصكيت، اإلنتخابية بصفة صحيحة، ثـ كقع مانع مف المكانع التي ت

كالمتمثمة في الحكـ عميو بعقكبة تكميمية تمنعو مف ممارسة حؽ اإلنتخاب لمدة معينة، أك 
تعرض لشير اإلفالس، كلـ يرد إليو اإلعتبار، أم أف المانع مؤقت، كمع ذلؾ يقـك الجاني 

نائي العاـ، العمـ بالتصكيت غير مشركع، كىيمف الجرائـ العمدية يمـز فييا تكفر القصد الج
( أشير إلى 03كاإلرادة، كيعاقب المشرع متى إرتكب الجاني الفعؿ المجـر بالحبس مف ثالثة)

 دج.40.000دج إلى 4000( سنكات كبغرامة مف 03ثالث)
إف التصكيت جريمة التصويت بناءا عمى التزوير في التسجيل القائمة اإلنتخابية:  -

تخابية بشيادات كتصريحات مزكرة، أك بناءا عمى إسـ غير المبني عمى تسجيؿ في عدة قكائـ إن
إسـ الناخب الحقيقي، أكنتيجة إخفائو لممانع القانكني الذم يجعمو غير متمتعا باألىمية القانكنية، 

، لكف 3فقرة األكلى مف قانكف اإلنتخاب 202يعد جريمة إنتخابية حسب ما نصت عميو المادة 
لمستكل ىك التصكيت بإسـ الغير الذم يعتبر جريمة، ك ما يجب التمييز بينو عمى ىذا ا

                                                             
 .771حناف خذيرم، المرجع السابؽ، ص. -1
 .35، ص.ـ اإلنتخاب، المذككر سابقاالمنظ،16/10القانكف العضكم رقـ  201المادة  -2
 .35، ص ص. المذككر سابقاـ اإلنتخاب، المنظ،16/10القانكف العضكم رقـ مف 202/1المادة  -3
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التصكيت نيابة عف الغير كالذم تجيزه بعض التشريعات اإلنتخابية منيا التشريع الجزائرم مف 
، أكما يسمى بالتصكيت بككالة، كيعاقب المشرع 1مف قانكف اإلنتخاب 64إلى المادة  53المادة 

( سنكات 03( أشير إلى ثالث)03الحبس مف ثالثة)عمى ىذه األفعاؿ بعقكبة سالبة لمحرية ب
دج، ك ذلؾ سعيا مف المشرع  لمحد منيا نظرا 40.000دج إلى 4.000كبغرامة مالية مف 

 لخطكرتيا.
في إطار تكريس مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف في ممارسة  جريمة التصويت المتكرر: -

حقكقيـ السياسية نجد أف جؿ التشريعات اإلنتخابية عمدت إلى منع قياـ الناخبيف بالتصكيت 
 -فقرة ثانية  202ألكثر مف مرة في اإلنتخاب الكاحد، كمف ضمنيا التشريع الجزائرم في المادة 

نظرا ألىمية كخطكرة التصكيت المتعدد رتب المشرع عقكبة المطرة األكلى مف قانكف اإلنتخاب، ك 
زجرية في حؽ الجناة ضمانا لمبدأ المساكاة كنزاىة نتائج اإلنتخابات، كذلؾ بعقكبة سالبة لمحرية 

دج إلى 4.000( سنكات كبغرامة مالية مف03( أشير إلى ثالث)03بالحبس مف ثالثة)
 دج.  40.000

تصدر مف المرشح خالؿ المعركة اإلنتخابية أفعاال تعد جريمة إنتخابية عالجيا المشرع، 
مف بينيا أفعاؿ الترغيب كاإلغراء لمناخب كأفعاؿ الترىيب كاإلكراه تحت الضغط التيديد كاإليذاء 

بصكتو تصاحبو  ، لما ليا مف تأثير في الحد مف إرادة كحرية ك إختيار الناخب، أم أف إدالئو
بقصد  ظركؼ غير عادية كغير مألكفة، كالتي مف شأنيا أف تؤثر عمى الناخب ماديا أكمعنكيا،

إما حمؿ الناخب عمى التصكيت لجية معينة أكحممة عمى اإلمتناع لتصكيت لجية معينة،مقابؿ 
أك المساس كعد بتمقي كظيفة أك تبرعات أك ىبات نقدية أك عينية، أك تيديده بتكقيفو مف العمؿ 
متناع الييئة الناخبة عف التصكيت بسبب إشاعات أخبار كاذبة.  بسالمة عائمتو، أكا 

                                                             
 .ـ اإلنتخاب، المذككر سابقا، المنظ16/10مف القانكف العضكم رقـ   64إلى  53المادة مف  -1
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جريمة إشاعة  كنعالج في ىذا الفرع جرائـ التأثير عمى حرية الناخب في التصكيت، كىي
كجريمة الرشكة اإلنتخابية، كجريمة إستعماؿ التيديد كالقكة كالتجمير كالتعدم ضد  أخبار كاذبة

 الييئة الناخبة.
 –  :إف جريمة إشاعة أخبار كاذبة مف الجرائـ التي جريمة إشاعة أخبار كاذبة

بصكتو، إما بيدؼ حمؿ الناخب عف اإلمتناع  تأثر كذلؾ عمى إرادة الحرة لمناخب في اإلدالء
عف التصكيت، أككسب عطؼ الناخبيف لمرشح معيف كتحكيؿ أصكتيـ لمرشح آخر، كلضماف 

النظاـ العاـ كاآلداب العامة، خاصة ما تعمؽ بالحياة الخاصة لممرشحيف،  عدـ الخركج عف
ستقرار اإلنتخابات كباألخص عممية التصكيت، عاقبت جؿ التشريعات  كضمانا ألمف كا 
اإلنتخابية بما فييا المشرع الجزائرم لظاىرة إطالؽ كنشر شائعات كأخبار كاذبة تستيدؼ مرشح 

 .1المة عممية التصكيتأكعدة مرشحيف، بيدؼ المساس بس
مف ؽ ع ـ إ ، كمف شأف ىذه  205كقد جـر المشرع اإلنتخابي ىذا السمكؾ في المادة  

األفعاؿ أف تمس بسالمة كاألمف العمكمييف، لذا أعاد المشرع في التعديؿ األخير لقانكف 
مكرر  196العقكبات تجريـ نشر كتركيج أخبار أكأنباء تمس بالنظاـ كاألمف العمكمي في المادة 

، إف الركف المادم ليذه الجريمة يأخذ صكرا كأشكاال عديدة خاصة 2 20/06ـ مف القانكف رق
كأف المشرع إستعمؿ كممة مناكرات إحتيالية، كىي كممة كاسعة في مفيكميا، لذا ال يمكف حصر 
األفعاؿ ك السمككات المككنة ليذه الجريمة، كأف ينشر كذبا أف أحد المرشحيف يكف عدائا كبيرا 

تعاطى المخذرات، أكأف دائرة إنتخابية معينة غير مستقرة كتشيد إضطراب لإلسالـ، أكأنو ي
أمني، أك أف زكجتو غير مسممة، أك أنو غير إنتمائو الحزبي ك غيرىا مف المناكرات اإلحتيالية، 
عمى أف تنشر ىذه األخبار عبر اإلعالـ ك تتناقؿ بيف الييئة الناخبة، كيككف ليا أثر في إمتناع 

 لتصكيت، أك تغيير إرادتيـ اإلنتخابية لمرشح آخر.الناخبيف مف ا

                                                             
 .296خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص. -1
 .11ص. المذككر سابقا، ،، المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات20/06مكرر مف قانكف رقـ  196المادة  -2



 

017 

 

 
 

كيجب أف يتكفر في ىذه الجريمة كؿ مف القصد الجنائي العاـ كالخاص، األكؿ يخص 
ركف العمـ كاإلرادة، أم العمـ بأف السمكؾ مجـر إال أف إرادة الفاعؿ تتجو إلى القياـ بو، أما 

ناع أك العزكؼ عف التصكيت أك ضماف القصد الجنائي الخاص يتمثؿ في نية الفاعؿ إلى إمت
أصكات لمرشح معيف ك اإلضرار بمرشح آخر، كيصدر ىذا السمكؾ مف أحد المرشحيف أك 
مندبييـ أك مف لو مصمحة لصالح مرشح معيف، كيعاقب المشرع كؿ مف نشر أقكاؿ أك أخبار 

اإلنتخابية كاذبة عف أحد المرشحيف، أك معمكمات مغمكطة عف الكضع األمني لسير العممية 
بعقكبة سالبة لمحرية ك غرامة مالية، كتكقع كال العقكبتيف معا، مع ترؾ لمقاض السمطة التقديرية 

 في تحديد العقكبة دكف أف تتجاكز أك تقؿ عف الحد المطمكب.
 – :كتعد جريمة الرشكة اإلنتخابية مف أخطر الجرائـ جريمة الرشوة اإلنتخابية

ك ذلؾ لسيكلة المجكء إلييا مف قبؿ المرشحيف أصحاب الماؿ كأكثرىا شيكعا في اإلنتخابات، 
، كىي فعال 1كلصعكبة إثباتيا مف الناحية القانكنية سكاءا بطريقة مباشرة أكعف طريؽ مندكبييـ ،

آفة مف آفات المجتمع، نظرا لخطكرتيا ك إنتشارىا كقكة تأثيرىا، كمف أجؿ ضماف حرية الناخب 
التشريعات اإلنتخابية إلى تجريـ كافة صكر التأثير المادم كالمعنكم في عممية التصكيت، تتجو 

عمى الناخبيف، مف بينيا المشرع الجزائرم الذم جـر الرشكة اإلنتخابية بإعتبارىا أحد طرؽ 
، كال يستبعد إستغالؿ الكظائؼ 2مف ؽ ع ـ إ 211التأثير عمى إرادة الناخبيف في نص المادة 

مف قانكف  25غرض باإلعتماد عمى الرشكة اإلنتخابية، طبقا لممادة العمكمية في تحقيؽ ىذا ال
، كقد أغفؿ المشرع اإلنتخابي تجريـ جريمة الرشكة اإلنتخابية في 3الكقاية مف الفساد ك مكافحتو

 حالة صدكر السمكؾ اإلجرامي مف طرؼ مكظؼ في اإلدارة اإلنتخابية.
الؿ الصكر التي تتخذىا، فيناؾ مف كعرؼ الكثير مف الفقياء الرشكة اإلنتخابية مف خ

عرفيا عمى أنيا "جممة المزايا كالمصالح كاألمكاؿ كالعطايا التي يتـ تقديميا أك الكعد بيا، بقصد 
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التأثير غير مشركع عمى سير العممية اإلنتخابية كنتائجيا"، كتعرؼ أيضا بأنيا "تمؾ الفائدة أك 
بحرية التصكيت عف طريؽ التأثير عمى إرادة  الكعد أك اليبة التي يككف الغرض منيا اإلخالؿ

، كتعرؼ كذلؾ في حالة ما إذا كاف 1الناخب بحممو عمى إنتخاب مرشح أك منعو مف التصكيت"
المرتشي مكظؼ عمكمي بأنيا: "سمكؾ يتنافى مع الثقة التي أكلتيا الدكلة لممكظؼ العاـ، كما 

لى التفرقة الظالمة كالتمييز بيف يجب أف يتصؼ بو مف أمانة كنزاىة كأخالؽ، فيي تؤدم إ
 . 2المكاطنيف"

إف دخكؿ عنصر الماؿ إلى الحياة السياسية كخاصة في إيطار العممية اإلنتخابية، لو أثر 
إلى أحد الكسائؿ الفعالة في صنع الثركة  خطير جدا، حيث تحّكؿ اإلنتخاب مف حؽ ككاجب،

أثيره عمى إرادة الناخبيف بؿ تعدل ذلؾ باإلعتماد عمى بيع األصكات لممرشحيف، كال يقتصر الت
 لتككف إرادة المرشح ذاتو ضحية تمؾ اآلفة، بحيث يخضع المرشح كيديف بالكالء لمف يدفع أكثر.    

ستخداـ الماؿ السياسي مف قبؿ المرشحيف أفرادا أك أحزابا لتأثير في إرادة الناخبيف  كا 
، نذكر منيا تقديـ ىدايا أك مساعدات لضماف كصكليـ لسمطة كتعزيز نفكذىـ، يأخذ صكر كثيرا

مادية أك عينية بصكرة مباشرة لمناخبيف أكبكاسطة غيرىـ أكمنافذ أخرل مثؿ الكعد بتكظيؼ 
 .3كغيرىا مف أشكاؿ الكساطة

الذم يقدـ المقابؿ  الراشيإف لقياـ جريمة الرشكة البد مف كجكد طرفيف عمى األقؿ، ىما 
، الذم يتمقى ذلؾ المقابؿ ألداء عمؿ أك اإلمتناع لمرتشيالتحقيؽ مصمحة ما، التي تككف بيد 

عف عمؿ، لذا إعتمد المشرع نظاـ ثنائية الرشكة، الذم يقـك عمى كجكد جريمتيف األكلى تخص 
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، كالراشي في جريمة الرشكة اإلنتخابية ىك المرشح أكأحد 1المرتشي، كثانية تتعمؽ بالراشي
مف ؽ ع ـ إ، كنفس الشيء في المادة  211ر في المادة مندكبيو أكأنصاره، نتيجة لتعميـ المذكك 

مف ؽ ك ؼ ـ، أما المرتشي غالبا ما يككف الناخب، لكف يحصؿ أف تقع ىذه الجريمة مف  25
طرؼ مكظؼ عمكمي المكمؼ بأداء األعماؿ اإلنتخابية المنكطة بو، كىذا ثابت مف نص المادة 

كف الشرعي لجريمة الرشكة اإلنتخابية ىك أما الر مف ؽ ك ؼ ـ،  25ؽ ع ـ إ كالمادة  مف 211
النص القانكني الذم يجـر السمكؾ ك يرتب عميو العقاب، فقد جـر المشرع الرشكة اإلنتخابية في 

مف ؽ ع ـ إ، كقبؿ التعديؿ قانكف العضكم اإلنتخابات كاف المشرع اإلنتخابي  211المادة 
مف ؽ ك ؼ ـ،  25ص المادة ، ككذلؾ في ن06/01مف ؽ كؼ ـ رقـ  25يحيؿ عمى المادة 

 مف ؽ ع. 106ككذلؾ المادة 
يتمثؿ الركف المادم لجريمة الرشكة اإلنتخابية في السمكؾ اإلجرامي الذم حدده المشرع في 
المكاد سابقة الذكر، كؿ مف قدـ أك كعد أك يبيع أك يشترم، كيتخذ ىذا السمكؾ أشكاال كصكرا 

لمثاؿ، كالرشكة قد تككف نقدية أك عينية كالحصكؿ مختمفة كمتعددة، ذكرىا المشرع عمى سبيؿ ا
عمى كظيفة أك ترقية كغيرىا، كالرشكة اإلنتخابية ىي سمكؾ إجرامي يتمثؿ فيالعرض كىك السمكؾ 
عطاء إلى غير ذلؾ سكاءا مف قبؿ المرشح نفسو أك مندكبو أك  الذم يأتيو الراشي بتقديـ أكا 

عمى كجو معيف أك اإلمتناع، أما الطمب ىك  الغير لصالح مرشح معيف لحمميـ عمى اإلنتخاب
إفصاح المرتشي كىك الناخب عف رغبتو في حث الراشي لتقديـ الماؿ أكالفائدة أكالمنفعة أك 

بغرض اإلخالؿ ، 2العطية أكاليبة أكالكعد مقابؿ منحو الصكت أكحممو عمى عدـ التصكيت
التصكيت أكاإلمتناع عف بحرية التصكيت مف حيث التأثير عمى إرادة الناخب لحثو عمى 
 .3التصكيت لصالح مرشح معيف، بما يشكؿ مساسا بالعممية اإلنتخابية
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تعتبر جريمة الرشكة اإلنتخابية مف الجرائـ العمدية التي يشترط لقياميا القصد الجنائي 
لدل الفاعؿ، إال أف الفقو إختمؼ في نكع القصد الالـز لقياـ ىذه الجريمة، فمنيـ مف أخذ 

الجنائي العاـ القائـ عمى عنصرم العمـ ك اإلرادة، أم عمـ الجاني أف العطايا كاليبات بالقصد 
التي تمقاىا ىي مقابؿ قياـ أكاإلمتناع عف عمؿ يرتبط بأداء كاجبو اإلنتخابي كىك جريمة يعاقب 

يمة عمييا القانكف، إال أف إرادتو تنصرؼ إلى إتياف الركف المادم لمجريمة، كال يشترط لقياـ الجر 
أف تتجو إرادة الجاني إلى تحقيؽ العمؿ المطمكب منو، ألف جريمة الرشكة مف جرائـ الخطر 
كليس الضرر، أما الجانب اآلخر مف الفقو يأخذ بالقصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد 
الجنائي العاـ، المتمثؿ في كجكد نية إجرامية خاصة لدل الفاعؿ تتحقؽ بقياـ الركف المادم 

بغرض التأثير عمى السير الحسف لإلنتخابات مف خالؿ التأثير عمى ناخب أكعدة  لمجريمة
 ناخبيف.

كقد أقر المشرع عقكبات مقررة ليذه الجريمة في المكاد القانكنية المذككرة أعاله، حيث جاء 
( سنكات 10( إلى عشر )02مف ؽ ع ـ إ: "يعاقب بالحبس مف سنتيف ) 211في المادة 

دج....،كتضاعؼ العقكبة إذا أرتكبت الجريمة 1.000.000دج إلى 200.000كبغرامة مف 
كقد أغفؿ المشرع اإلنتخابي إمكانية ، 1مف نفس القانكف 223مف طرؼ المرشحكف طبقا لممادة 

 25مف قانكف اإلنتخاب، مما يحيمنا عمى المادة  211ككف الجاني مكظفا عمكميا في المادة 
، إذ يعاقب بنفس العقكبة التي أقرىا المشرع 06/01و رقـ مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحت

 .2، كؿ مف كعد مكظؼ أككؿ مكظؼ طمب أك قبؿ211اإلنتخابي في المادة 
كما أف المشرع شدد مف العقكبة في الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف كقاية مف الفساد 

المقررة، طبقا لممادة ( سنة كبنفس الغرامة 20( سنكات إلى عشريف )10كمكافحتو مف عشر )
، ككذلؾ يعاقب بالحرماف مف حقكؽ المكاطف كمف كؿ كظيفة أك ميمة لمدة 3مف ؽ ك ؼ ـ 48
( سنكات عمى األكثر، كيعاقب كؿ مف يبيع األصكات 05( عمى األقؿ كخمس)01سنة)

                                                             
 .37، ص.، المذككر سابقا16/10مف القانكف العضكم رقـ  223المادة  -1
 عطكم مريـ، المرجع السابؽ.  –بف شناؼ مناؿ  -2
 .  11، ص.المذككر سابقا ،06/01مف قانكف  48المادة  -3



 

001 

 

 
 

كيشترييا فضال عف ذلؾ بغرامة تكازم ضعؼ قيمة األشياء المقبكضة أكالمكعكد بيا، طبقا 
مف قانكف العقكبات، كيالحظ مف خالليا أف المشرع لـ يستعمؿ مصطمح الناخب  106ة لمماد

نما المكاطف كممة عامة بالرغـ مف أف تصكيت حؽ شخصي ك يتعمؽ فقط بمف لو صفة  كا 
الناخب، إال إذا كاف المشرع يقصد التصكيت بككالة، كما أف المادة أغفمت إمكانية أف يككف 

أف يرتكب الفعؿ مف المرشح، مقارنة بالتشريعات المقارنة فإف المشرع الجاني مكظفا عمكميا، أك 
 شدد مف العقكبات المقررة لجريمة الرشكة اإلنتخابية.

 –  جريمة إستعمال التيديد والقوة والتجمير والتعدي العنف ضد الييئة الناخبة
ر العنؼ كالتيديد الذم ال تخمكا العممية اإلنتخابية مف مظاى و القائمين عمى اإلدارة اإلنتخابية:

يقع عمى الييئة الناخبة قصد اإلضرار بيا، كقد يأخذ شكؿ التجمير، بيدؼ التأثير عمى إرادتيا 
في التصكيت،كما يمكنأف يقع عمى  القائميف عمى اإلدارة اإلنتخابية، لضرب إستقرار اإلنتخابات 

ي األفعاؿ التي تصدر في أك تكقيفيا، فقد جـر كؿ مف التشريع العقابي كالتشريع اإلنتخاب
مكاجية الييئة الناخبة في صكرة تيديد أك إيذاء أك عنؼ، إما مباشرة كاف يمس التيديد الناخب 
شخصيا كتخكيفو بطرده مف عممو، أكغير مباشر كأف يككف التيديد مكجو ألسرة الناخب، قصد 

التأثير عمى إرادتو إكراه الناخب عمى اإلمتناع عف التصكيت أك التصكيت لجية معينة، بغرض 
 الحرة في التصكيت كصحتو. 

 213كجـر المشرع اإلنتخابي إستعماؿ التيديد كعاقب عميو في الفقرة األكلى مف المادة 
حيث بينت السمككات كاألفعاؿ التي تشكؿ الركف المادم لمجريمة كبينت  ،1مف ؽ ع ـ إ

ؼ أكاإلعتداء تضاعؼ العقكبة، دكف العقكبات المقررة ليا، أما إذا إقترف فعؿ التيديد مع العن
 العقكبات، طبقا لمفقرة الثانية لنفس المادة. اإلخالؿ بالعقكبات األشد المنصكص عمييا في قانكف

                                                             
 .37ص. نتخاب، المذككر سابقا،المنظـ لإل ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  213المادة  -1
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كجـر المشرع العقابي كذلؾ أفعاؿ  التجمير أك التيديد أكالتعدم ضد المكاطنيف بيدؼ منعيـ 
نالحظ أف المشرع في ىذه المادة ، 1مف ؽ ع 102مف ممارسة حؽ اإلنتخاب في المادة 

 مواطنكبالرغـ مف أنيا تتعمؽ بالمنع مف ممارسة حؽ إنتخابي، إال أف المشرع إستعمؿ كممة 
، إال أف الرأم المرجح أف المشرع قصد مف كممة مكاطف في ىذه المادة ىك ناخبكليس 

بية كالحامؿ لبطاقة المكاطف الحائز عمى صفة الناخب، أم المكاطف المسجؿ في القائمة اإلنتخا
 الناخب، ك يمس الييئة الناخبة ككؿ كليس ناخب معيف بذاتو.

كيتشكؿ الركف المادم لجريمة إستعماؿ التيديد بعنؼ أك بدكنو، في كؿ أشكاؿ التيديد 
المكجو لمناخب شخصيا أك عائمتو ك قد يصدر الفعؿ مف المرشح نفسو أك مندكبيو أك مف الغير 

لتحقيؽ التأثير عمى إرادة الناخبيف إما بالسمب كذلؾ بمنعيـ مف تصكيت لصالح مرشح معيف، 
يجابا بحمميـ لتصكيت لمرشح آخر، كقد يتمثؿ الركف المادم ليذه  لمرشحيـ المفضؿ، أكا 
الجريمة كذلؾ في إتخاذ سمكؾ التجمير أكالتيديد أك التعدم لمنع الييئة الناخبة مف ممارسة 

مف الذىاب الصناديؽ التصكيت، كجريمة إستعماؿ التيديد لتأثير  حقيا في اإلنتخاب بغية منعيا
عمى حرية تصكيت الييئة الناخبة مف جرائـ الخطر يكفي لحدكثيا صدكر الفعؿ المجـر حتى ك 

 إف لـ تتحقؽ النتيجة.
أما الركف المعنكم ليذه الجريمة يتمثؿ في القصد الجنائي العاـ ك الخاص، كىك أف يعمـ 

ـك بأفعاؿ مجرمة بنص القانكف، كأف تتجو إرادتو إلى تأثير عمى حرية كصحة الجاني أنو يق
تصكيتو، إضافة إلى نية اإلضرار بالييئة الناخبة كتيديد أمنيا، كعاقب المشرع مرتكبي جريمة 
إستعماؿ التيديد لتأثير عمى حرية التصكيت بعقكبة سالبة لمحرية كغرامة مالية، أم جمع بيف 

يعاقب  لمقاض سمطة التقديرية في األخذ بظركؼ التشديد أكالتخفيؼ، كذلؾالعقكبتيف، كترؾ 
دج طبقا 30.000دج إلى 3000( كبغرامة مف 01( أشير إلى سنة )03بالحبس مف ثالثة )

مف ؽ ع ـ إ، كقد أقر المشرع تشديد العقكبة في حالة مصاحبة التيديد بالعنؼ،  213لممادة 
                                                             

، 753، ص.04/07/1975، المؤرخة في 53، ج ر، عدد17/06/1975المؤرخ في  75/47مف األمر رقـ  102المادة  -1
المتضمف قانكف  11/06/1966 ، المؤرخة في49 ، ج ر، عدد08/06/1966المؤرخ في  66/156ؿ األمر رقـ ييتضمف تعد
 العقكبات.
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خاب ك أرجع القاض إلى قانكف العقكبات بتطبيؽ العقكبات مف قانكف اإلنت 213/2طبقا لممادة 
 .2منو 266ك  264المنصكص عمييا في المادتيف  1األشد

( سنكات 05( إلى خمس)01تنص: ".......، يعاقب بالحبس مف سنة)264المادة 
دج، كيجكز عالكة عمى ذلؾ أف يحـر الفاعؿ مف 500.000دج إلى 100.000كبغرامة مف 

( 05( عمى األقؿ إلى خمس)01مف ىذا القانكف مف سنة ) 14في المادة  الحقكؽ الكاردة
سنكات عمى األكثر، ك إذا ترتب عمى أعماؿ العنؼ المكضحة أعاله، فقد أك بتر أحد األعضاء 
أكالحرماف مف إستعمالو أك فقد البصر أكفقد إبصار إحدل العينيف أكأية عاىة مستديمة أخرل 

( سنكات، إذا أفض الضرب أك 10( إلى عشر)05ت مف خمس)فيعاقب الجاني بالسجف المؤق
الجرح الذم إرتكب عمدا إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا فيعاقب الجاني بالسجف المؤقت مف 

 ( سنة". 20( إلى عشريف)10عشر)
( 10( إلى عشر)02تنص: "......، يعاقب الجاني بالحبس مف سنتيف) 266المادة 

دج، كيمكف مصادرة األشياء التي 1.000.000لى دج إ200.000سنكات كبغرامة مف 
 إستعممت أك قد تستعمؿ لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية".

أما المشرع العقابي عاقب عمى جريمة التجمير أكالتيديد أكالتعدم المنصكص عمييا في 
قؿ إلى ( أشير عمى األ06مف ؽ ع، بالحبس كؿ كاحد مف الجناة مف ستة) 102المادة 
( عمى األقؿ ك 01( عمى األكثر كبحرمانو مف حؽ اإلنتخاب كالترشيح لمدة سنة)02سنتيف)
 ( سنكات عمى األكثر.05خمس)
أما عف جريمة إىانة عضك مكتب التصكيت أك تعرضو لتيديد كالتعدم كالعنؼ، تعد  -

ما بإلغائيا أك مف الجرائـ الخطيرة، التي تمس بمرحمة التصكيت، كقد تيدد اإلنتخابات ككؿ إ
شارة أك قكؿ كالصراخ في كجو احد أعضاء مكتب التصكيت،  تأخيرىا، كاإلىانة ىي كؿ فعؿ أكا 
يتضمف إستخفافا بالقائميف عمى اإلدارة اإلنتخابية دكف أف يرقى األمر إلى درجة السب 

                                                             
 .268المرجع السابؽ، ص.خنتاش عبد الحؽ،  -1
 .، المذككر سابقاقانكف العقكبات،المعدؿ كالمتممم06/23مف قانكف رقـ  266ك  264المادتيف  -2
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متيـ ، باإلضافة إلى تعرضيـ لتيديد كالتعدم كالعنؼ الجسدم كالمفظي كالذم ييدد سال1كالقذؼ
الجسدية كالنفسية، كلفرض األمف كحماية العممية اإلنتخابية بما فييا قائميف عمى اإلدارة 

 16/10مف قانكف اإلنتخاب رقـ  208اإلنتخابية، جـر المشرع ىذه األفعاؿ بمكجب المادة 
مف قانكف  148ك  144بقكليا: "تطبؽ، حسب الحالة، العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف 

ستعمؿ ضدىـ العقك  بات، عمى كؿ مف أىاف عضك مكتب التصكيت أك عدة أعضاء منو أكا 
 عنفا أك تسبب بكسائؿ التعدم ك التيديد في تأخير عمميات اإلنتخاب أك حاؿ دكنيا".

كالركف المادم ليذه الجريمة يأخذ صكر شتى منيا قياـ الجاني باإلعتداء عمى كرامة 
حتراـ المجني عميو بما يمس ب سالمة صحتو النفسية، ك قد يصؿ اإلعتداء إلى تيديد كشرؼ كا 

السالمة الجسدية ألعضاء المكتب التصكيت حتى إلى أمكاليـ، كذلؾ لمكصكؿ إلى حمؿ الييئة 
لغاء العممية اإلنتخابية، إف جريمة إىانة عضك مكتب  المشرقة عمى اإلنتخابات تأخير أكا 

مف الجرائـ العمدية يمـز لقياميا تكفر القصد التصكيت، أكتعدم عميو أكتيديد سالمتو الجسدية، 
، إال أف الجاني يصر عمى إىانة  الجنائي العاـ، العمـ كاإلرادة، العمـ بأف السمكؾ المرتكب مجـر
أك التيديد لمقائـ عمى اإلدارة اإلنتخابية أثناء قيامو بعممو، كقد أحاؿ المشرع اإلنتخابي عمى ؽ 

 .2منو 148ك 144ف ع في تكقيع العقاب بمكجب المادتي
( سنكات ك 03( أشير إلى ثالث)06تنص: " يعاقب بالحبس مف ستة) 144المادة 
دج، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، كيجكز لمجية 500.000دج إلى 100.000بغرامة مف 

القضائية في جميع الحاالت أف تأمر بأف ينشر الحكـ كيعمؽ بالشركط التي حددت فيو عمى 
 ميو دكف أف تتجاكز ىذه المصاريؼ الحد األقصى لمغرامة المبينة أعاله".نفقة المحكـك ع

( سنكات كبغرامة مف 05( إلى خمس)02تنص: "يعاقب بالحبس مف سنتيف) 148المادة 
دج، كيجكز حرماف الجاني المحككـ عميو بالحبس مف مباشرة 500.000دج إلى 200.000

                                                             
 .75سعد ناصر المراف، المرجع السابؽ، ص. -1
 .11، المذككر سابقا، ص.قانكف العقكباتالمعدؿ كالمتممم 20/06مف قانكف رقـ  148ك  144المادة  -2
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( سنكات 05( عمى األقؿ كخمس)01مدة سنة)مف ىذا القانكف ل 14حقكقو الكاردة في المادة 
 ( سنكات". 05( إلى خمس)02عمى األكثر....، كالحكـ عميو بالمنع مف اإلقامة مف سنتيف)

مرحمة جديدة بعد إختتاـ عمميات التصكيت ك إنتياء الكقت القانكني المحدد لإلقتراع، تبدأ 
حصاء األصكات ك إعالف النتائج.  مف عمر العممية اإلنتخابية ك ىي مرحمة الفرز كا 

عالف النتائج ال تقؿ أىمية عف مرحمة التصكيت، فمف خالليا يتـ  إف عممية الفرز كا 
الكشؼ عف إرادة الناخبيف في إختيار مف يمثميـ، كعمى ىذا األساس يحرص المشرع عمى 

كشمميا بحماية جزائية عف طريؽ محاربة كردع التجاكزات التي مف شأنيا ضبطيا بشركط 
عالف عف نتائج اإلقتراع مرحمة حاسمة المساس بشرعية النتائج، ك  تعد مرحمة فرز األصكات كا 

يتقرر مف خالليا مصير العممية اإلنتخابية، لذلؾ تبقى النتيجة ىدفا لمجرمي اإلنتخابات 
فيا أك طمسيا، مف خالؿ اإلتياف ببعض األفعاؿ العدكانية التي يعمدكف إلى تغييرىا أك تحري

تطاؿ صناديؽ اإلقتراع بإعتباره محكر العممية اإلنتخابية كفيو تتجسد تمؾ العممية برمتيا، تتمثؿ 
تالفيا أكالقياـ بإبداؿ أكراؽ  في كسر الصندكؽ كفتح أكراؽ التصكيت كتثبيتيا أكأخذىا أكا 

كرات أخرل، أك باالستيالء عمى صندكؽ اإلقتراع بالقدر الذم يؤدم التصكيت بأخرل أكبأية منا
نتقالو إلى حيازة الغير كلك كانت مدة  إلى إخراج حيازتو مف يد أعضاء مكتب التصكيت كا 

 الحيازة قصيرة زمنيا.
تتميز ىذه المرحمة مقارنة بالمراحؿ السابقة بمحدكدية الجرائـ الكاقعة خالليا، إال أنيا 

خطرىا لكقكعيا عمى نتائج الفرز، كتتمثؿ في خاص بجريمة خطؼ صندكؽ اإلقتراع تعتبر مف أ
 جرائـ المتعمقة بالفرز كتبميغ المحاضر. في الفرع األكؿ، أما الفرع الثاني

إف جريمة خطؼ صندكؽ التصكيت مف أخطر الجرائـ اإلنتخابية، كأشدىا تأثيرا عمى 
، الكعاء 1(Ballot Boxمة العممية اإلنتخابية كصحة نتائجيا، كيقصد بصندكؽ اإلقتراع)سال

                                                             
1 -Ballot Box "9 Official container into which voters place their ballot papers." Nathalie Sleimane  , Election 

Terminology, National Democratic Institute for International Affairs, 2009, p 07.Look at the website: www.ndi.org. 

http://www.ndi.org/
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الرسمي الذم يسقط فيو الناخبكف أكراؽ اإلقتراع، كيكضع في مكاف بارز داخؿ مكتب التصكيت 
ليسيؿ عمى الناخب الكصكؿ إليو كاإلدالء بصكتو، كيككف شفاؼ كخاؿ مف أم كرقة كيككف 

فيف قبؿ بدئ عممية التصكيت ك إلى غاية إغالؽ مكتب التصكيت ك إعالف مقفؿ بقفميف مختم
ت ، مع كجكد فتحة ضيقة في أعمى الصندكؽ إلدخاؿ الناخب كرقة 1نياية فترة التصكي

التصكيت، كتعطى مسؤكليتو ألحد مؤطرم مكتب التصكيت كيقؼ جنب الصندكؽ كال يبتعد 
 .2عمييا بكؿ صكت دخؿ الصندكؽ عميو، ككمما صكت ناخب يغمؽ الفتحة بكرقة يؤشر

كتزداد خطكرة ىذه المرحمة بتفشي ظاىرة التالعب بإرادة الناخبيف، عف طريؽ اإلعتداء 
تالفيا، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ كمقاصد مبيتة يترتب عمييا  عمى صناديؽ اإلقتراع بخطفيا أكا 

مف تشكيؾ في  غالبا إلغاء نتائج خاصة بمكتب التصكيت مختطؼ منو الصندكؽ، لما يمحقيا
فقد أكلى المشرع عناية كبيرة ليذه المرحمة مف خالؿ الضمانات التي تكفؿ السير ، 3نزاىتيا

الطبيعي ليا حتى تعبر نتائجيا عف اإلرادة الحقيقة لمييئة الناخبة، كذلؾ بتجريـ اإلعتداء عمى 
ئية صارمة، صندكؽ اإلقتراع يتضمف أكراؽ اإلنتخاب لـ يتـ فرزىا بعد، كترتيب عقكبة جنا

، كتضاعؼ ىذه العقكبة في حالة إرتكابيا مف طرؼ أحد 4مف ؽ ع ـ إ 209بمكجب المادة 
، كجرمت الكثير مف التشريعات صكر العديدة 5مف نفس القانكف 223المرشحيف طبقا لممادة 

لمجرائـ الكاقعة عمى صندكؽ اإلقتراع قبؿ فرز األصكات، سكاء بإتالؼ محتكل الصندكؽ أك 
، كأحسف ما فعؿ 6كسره، إال أف المشرع جـر صكرة كاحدة كىي خطؼ صندكؽ اإلقتراع حرقو أك

ألف كممة خطؼ شاممة لكؿ صكر سابقة الذكر، ألف اليدؼ مف خطؼ الصندكؽ قبؿ الفرز 
 ىك إتالؼ ك تالعب بمحتكاه.

                                                             
 .97لمراف، المرجع السابؽ، ص.سعد ناصر ا -1
 .15، ص.المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  44المادة  -2
 .362طيفكرم زكاكم، المرجع السابؽ، ص. -3
 .36ص. المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10القانكف العضكم رقـ  مف 209المادة  -4
 .37ص. المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10العضكم رقـ مف القانكف  223المادة  -5
 .319/320خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص ص. -6
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كيتحقؽ السمكؾ اإلجرامي بمجرد القياـ بفعؿ الخطؼ قبؿ فرز محتكاه، كنقمو مف مكتب 
كيت المكجكد فيو إلى مكاف آخر، كىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية تستكجب القصد التص

تجاه إرادتو إلى القياف بفعؿ اإلختطاؼ،  الجنائي العاـ، بعمـ الجاني بتجريـ فعؿ اإلختطاؼ كا 
نما يكفي لتكقيع العقاب أف يتـ  كلـ يشترط المشرع لتكقيع العقاب أف تتحقؽ النتيجة، كا 

 فرز النتائج لخطكرة الفعؿ المجـر عمى العممية اإلنتخابية كنزاىتيا.اإلختطاؼ قبؿ 
( 10( إلى عشر )05عاقب المشرع كؿ مف يقـك بخطؼ الصندكؽ بالحبس مف خمس)

دج، أم تكقيع العقكبتيف معا، أما في 500.000دج إلى 100.000سنكات كبغرامة مالية مف 
لعنؼ، فعقكبة المقررة مشددة بالحبس مف حالة تمت عممية الخطؼ مف قبؿ مجمكعة بإستعماؿ ا

دج، 2.500.000دج إلى 500.000(، كبغرامة مالية مف 20( سنكات إلى عشريف)10عشر)
 أم تكقيع العقكبتيف معا. 

التشريعات  تعتبر عممية الفرز أكثر مرحمة خطكرة كتحتاج لمدقة كالتركيز، كعميو أغمب
 قامت بتنظيـ ىذه المرحمة بشكؿ دقيؽ لضماف سالمة العممية اإلنتخابية.

( ىك قياـ المسؤكليف عف اإلنتخابات بعّد األصكات بعد أف Vote Countكالفرز األصكات)
يدلي جميع الناخبيف بأصكاتيـ، كتتطمب عممية فرز األصكات مف ىؤالء المسؤكليف، الدقة، 

، كىك أيضا العممية التي تقـك عمى إفراغ الصناديؽ مف بطاقات 1ياالسرعة، كضماف سالمت
كتشيد ىذه المرحمة العديد مف د صحتيا كعدىا كتحرير محضر بذلؾ، اإلقتراع كتصنيفيا كتحدي

الجرائـ اإلنتخابية، تمس بعممية الفرز كتشمؿ جريمة العبث  بأكراؽ اإلنتخاب كجريمة العبث 
تي تمس تسميـ المحاضر كىي جريمة عدـ تسميـ القائمة، جريمة بمحضر الفرز، أما الجرائـ ال

 عدـ تسميـ محاضر الفرز، جريمة إساءة إستعماؿ القائمة. 
 – :تتـ عممية الفرز عف طريؽ تشكيؿ لجنة  الجرائم المتعمقة بالفرز األصوات

، كالتي تتشكؿ مف الناخبيف المسجميف في 2مف ؽ ع ـ إ 49لمقياـ بمياـ الفرز عمال بالمادة 
                                                             

1- Nathalie Sleimane, La référence précédente,p .033  
 .15ص. ،المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  49المادة  -2
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نكتب التصكيت يعينيـ أعضاء مكتب التصكيت كيعممكف تحت رقابتيـ، بحضكر ممثمي 
المرشحيف، كفي حالة عدـ كفايتيـ يمكف ألعضاء مكتب التصكيت أف يشارككا في العممية، 

كنظرا ألىمية ، 1مف ؽ ع ـ إ 48كيبدأ بالفرز فكر إنتياء عممية التصكيت بمكجب المادة 
المرحمة ك إرتباطيا بنتائج العممية اإلنتخابية الفاصمة في إعالف الفائز، تككف عرضة كثير مف 
التجاكزات عف طريؽ التعدم عمى األكراؽ اإلنتخابية أك محاضر الفرز كتالعب بمضمكنيا 

 لفائدة مرشح معيف.
تي تمس بصحة عممية كحماية ليذه المرحمة ك تأميف نتائجيا، جـر المشرع األفعاؿ ال

، مف خالؿ نص 3مف ؽ ع 104، ككذلؾ في المادة 2مف ؽ ع ـ إ 203الفرز في المادة 
التجريـ، بيف المشرع الجرائـ التي تطاؿ عممية الفرز، كحصرىا في ثالث جرائـ، جريمة العبث 

التي بأكراؽ اإلنتخابية المعبر عنيا كمحاضر الفرز، كجريمة تالكة إسـ غير اإلسـ المسجؿ، ك 
 نتعرض لدراستيا بترتيب الكارد بنص التجريـ. 

كاألكراؽ اإلنتخابية ىي األصكات جريمة العبث باألوراق اإلنتخابية و محاضر الفرز:  -
أكراؽ  (، أك البطاقات التصكيت المعبر عنيا مف قبؿ الييئة الناخبة، أكVotes Castالمقترعة)

عاإلقتراع المدلى بيا التي أسقطت بشكؿ صحيح  أما المحضر  ،4داخؿ صناديؽ اإلقترا
( كىك نمكذج يستخدمو المسؤكؿ عف مركز اإلقتراع لمطابقة األصكات المقترعة Protocolالفرز)

ك تسجيؿ النتيجة الرسمية إلحصاء األصكات، في كؿ مركز، كيتـ إلصاؽ نسخة عف ىذا 
قبيف كالسمطة المحضر خارج مركز اإلقتراع، ككضعو كذلؾ في متناكؿ المرشحيف كالمرا

  .5المستقمة

                                                             
 .15ص. ،المنظـ لإلنتخاب، المذككر سابقا ،16/10القانكف العضكم رقـ مف  48المادة  -1
 .36ص. المذككر سابقا، ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  203المادة  -2
، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 320، ص.07، ج ر، عدد 13/02/1982المؤرخ في  82/04مف قانكف رقـ  104المادة  -3

 المتضمف قانكف العقكبات.  11/06/1966، المؤرخة في49 ، عدد08/06/1966المؤرخ في  66/156
4 - Nathalie Sleimane,La référence précédente,p .18  
5

- Nathalie Sleimane,La référence précédente,p .000  
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يقع التعدم عمى محاضر الفرز كأكراؽ التصكيت بيدؼ التأثير عمى نتائج اإلنتخابات، 
كيصيب ىذا التعدم أكراؽ التصكيت المعبرة عف إرادة الييئة الناخبة، كذلؾ إما باإلختالس، أك 

، كتأثر ىذه األفعاؿ مباشرة اإلخفاء، أك اإلتالؼ ليذه األكراؽ، إما بالزيادة فييا أك اإلنقاص منيا
عمى صحة محاضر الفرز، فنفس صكر التعدم الكاقعة عمى األكراؽ اإلنتخابية تقع عمى 

كتصدر ىذه الجريمة مف قبؿ القائميف عمى اإلدارة اإلنتخابية، كما قد تصدر  محاضر الفرز،
لفرز، كيمكف ىذه الجريمة مف أحد الناخبيف المكمفيف مف طرؼ رئيس مكتب التصكيت بعممية ا

أف تصدر مف طرؼ رئيس مكتب التصكيت أك أحد األعضاء، أما المشرع العقابي أستعمؿ 
كممة "كؿ مكاطف" مكمؼ في اإلقتراع بفرز بطاقات التصكيت، كالمكاطف المقصكد ىنا المكطف 
الحائز عمى صفة الناخب، ككذلؾ يرل المشرع العقابي أف ترتكب ىذه األفعاؿ مف طرؼ الغير 

 .   1مف ؽ ع 105ال عبارة "جميع األشخاص" في المادة مستعم
كتقـك جريمتي العبث بأكراؽ المعبر عنيا كمحاضر الفرز عمى الفعؿ المجـر كالنتيجة ك 
العالقة السببية بينيما، كقد عدد المشرع صكر الفعؿ المجـر بإنقاص أكالزيادة فييما أك 

كفعؿ العبث باألكراؽ اإلنتخابية غير  تشكيييما، بحيث تصبح  األكراؽ غير صالحة لمفرز،
، تحقيقا لنتيجة معينة كىي دعـ مرشح معيف 2مفرزة يؤثر مباشرة عمى صحة محاضر الفرز

عف طريؽ حشك صناديؽ اإلقتراع أم زيادة أكراؽ اإلنتخابية الخاصة بمرشح معيف، أك 
بية بيدؼ إلغاء نتائج اإلنقاص أكراؽ اإلنتخاب الخاصة بمرشح معيف، أك إتالؼ األكراؽ اإلنتخا

 مكتب معيف، لتحقيؽ غاية مقصكدة تتمثؿ في تغيير نتائج الفرز لصالح مرشح معيف.
كىذه الجريمتيف مف الجرائـ العمدية تستمـز القصد الجنائي العاـ كالخاص المبني عمى 

كرتب  العمـ ك اإلرادة كتعمد في تغيير الحقيقة النتائج، لصالح أحد المرشحينكاإلضرار باآلخر،
كؿ مف المشرع اإلنتخابي كالعقابي نفسالعقكبة سالبة الحرية المشددة نظرا لخطكرة ىذه األفعاؿ، 

( سنكات، إال أف المشرع اإلنتخابي أضاؼ 10( سنكات إلى عشر)05بالحبس مف خمس)

                                                             
 .، المتضمف قانكف العقكبات، المذككر سابقا66/156األمر رقـ مف  105المادة  -1
 .334السابؽ، ص.خنتاش عبد الحؽ، المرجع  -2
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دج، كذلؾ بتكقيع كال العقكبتيف معا، 500.000دج إلى 100.000عقكبة مالية، كبغرامة مف 
مف  104المشرع اإلنتخابي جميع األشخاص المرتكبكف لألفعاؿ المذككرة في المادة كما عاقب 

( عمى األكثر متبكعة بعقكبة تكميمية 02( أشير عمى األقؿ إلى سنتيف)06ؽ ع،بالحبسمف ستة)
( عمى األقؿ كخمس سنكات عمى 01كىي الحرماف مف حؽ اإلنتخاب أك الترشح لمدة سنة)

 األكثر.
تتـ عممية الفرز مف قبؿ  م غير اإلسم المسجل في الورقة اإلنتخابية:جريمة تالوة إس -

الناخبيف التابعيف لمكتب التصكيت معيف كالمعينيف مف قبؿ رئيس مكتب التصكيت، فيتـ إفراغ 
محتكل الصندكؽ مف قبميـ بحضكر رئيس المكتب ك أعضائو كالمرشحكف أك مندكبييـ، كتنطمؽ 

كأبعاد األكراؽ المتمفة أك البيضاء، كبعدىا يقـك بفرز األصكات العممية بعد األصكات الصحيحة 
الصحيحة ك تحديد المعنييف بيا، كذلؾ بفتح الكرقة اإلنتخابية ك إعالف إسـ المرشح المكتكب 
فييا كىكذا حتى تحصى ك تفرز كؿ األصكات، كبمناسبة ىذه العممية كخالليا يقـك القائـ عمى 

 ير ذلؾ المدكف في الكرقة اإلنتخابية.الفرز بذكر إسـ المرشح آخر غ
إف مثؿ ىذه األفعاؿ كتصرفات تأثر عمى صحة نتائج الفرز لصالح مرشح معيف عف 
طريؽ صكرة مف صكر التزكير، كذلؾ بإخفاء حقيقة لمف يعكد الصكت كنسبو إلى مرشح آخر 

القائـ عمى  بقصد الغش في المحرر ك التي مف شأنيا اإلضرار بغير، كيسمى التزكير المعنكم
إف حماية ممارسة حؽ اإلنتخاب يستكجب معو ، 1جعؿ كاقعة مزكرة في صكرة كاقعة حقيقية

حماية أصكات الناخبيف التي أدلك بيا في صندكؽ اإلنتخاب مف أم مصادرة، كاإلخالؿ بيذه 
 .2الحماية يمس مباشرة بنزاىة كشفافية اإلنتخابات

اإلجراـ التي تمس بصكت الناخب، كقراءة إسـ لذا جـر المشرع كما ذكرنا سابقا كؿ صكر 
غير اإلسـ المكتكب في الكرقة اإلنتخابية، صكرة مف ىذه الصكر، ك مخاطب بيذه الجريمة ىك 
القائـ عمى عممية الفرز، إال أف ىذه الجريمة مستبعدة الحدكث نظرا ألف إحصاء األكراؽ 

                                                             
 .337خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص. -1
الضمانات القانكنية لحماية الحؽ في اإلنتخاب في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في قاسمي عز الديف،  -2

 . 145، ص.2014،2015الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، سنة 
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دكف عمييا كالذم ال يسمع فقط ك إنما اإلنتخابية ك فرزىا خاصة ما تعمؽ بذكر إسـ المرشح الم
 تفتح الكرقة أماـ الحضكر كيتأكد لمف يعكد الصكت.

كقد أقر ليا المشرع نفس عقكبة العبث باألكراؽ اإلنتخابية في نفس نص التجريـ المادة 
( سنكات، كبغرامة مف 10( سنكات إلى عشر)05بالحبس مف خمس) مف ؽ ع ـ إ، كذلؾ 203

 دج، كذلؾ بتكقيع كال العقكبتيف معا.500.000دج إلى 100.000
 – :إف الحماية الجزائية لمعممية اإلنتخابية الجرائم المتعمقة بتسميم المحاضر

تستمر إلى غاية إعالف النتائج، كذلؾ بتدكيف نتائج الفرز في محاضر، كبياف النسب التي 
ؼ بعض تجاكزات، تحصؿ عمييا كؿ كاحد مف المترشحيف، كنظرا ألىمية ىذه المرحمة فقد تعر 

، كقد بيف المشرع 1مف ؽ ع ـ إ 207لذا كفؿ ليا المشرع حماية قانكنية كجزائية، طبقا لممادة 
الجرائـ التي تنشأ عف ىذه المرحمة، كىي جريمة اإلمتناع عف تسميـ القائمة اإلنتخابية البمدية، 

اإلنتخابية البمدية مف جريمة اإلمتناع عف تسميـ محاضر الفرز، جريمة إساءة إستعماؿ القائمة 
 طرؼ المرشح.

ساءة إستعماليا من طرف  - جريمة اإلمتناع عن تسميم القائمة اإلنتخابية البمديةأوا 
إف القكائـ اإلنتخابية ىي عبارة عف مجمكعة مف السجالت تضبط بمقتضاىا أسماء المرشح: 

عمى العممية اإلنتخابية عف  كقد يحدث ك أف يمتنع أحد القائميفالناخبيف التابعيف لمبمدية معينة، 
كضع ىذه القكائـ تحت تصرؼ الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مرشح، أك أف ىذا األخير تحصؿ 
عمى ىذه القائمة إال أنو أساء إستعماليا، ففي ىذه الحالة نككف أماـ أفعاؿ مجرمة قانكنا، ك أف 

ائج كجعؿ العممية اإلنتخابية القصد مف كراء تمكيف المرشحيف مف القكائـ البمدية ىك تركيز النت
 .2أكثر شفافية، كحتى يتمكف المرشحكف مف ممارسة الرقابة عمييا ك مطابقتيا مع النتائج

إال أف المشرع إستعمؿ كممة "ألغراض مسيئة"، كىي كممة كاسعة كاف عمى المشرع تحديد 
 .   3ير ذلؾصكرىا، حتى ال يفسر أم عمؿ عمى أنو إساءة في نظر أحد كمف كجية نظر آخر غ

                                                             
 .36ص. المذككر سابقا، ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  207المادة  -1
 . 342خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص.  -2
 .351/352خنتاش عبد الحؽ، المرجع السابؽ، ص ص. -3
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سابقة الذكر، كىي مف جرائـ العمدية،  207ك قد جـر المشرع ىذه األفعاؿ بمكجب المادة 
تحتاج لمقصد الجنائي العاـ كالخاص، بحيث تتجو إرادة الجاني كىك القائـ عمى العممية 
 اإلنتخابية كغالبا ما يككف رئيس المكتب التصكيت مع عممو بأحقية المرشح أكممثمو القانكني
مف حيازة نسخة مف القائمة إال أنو يتعمد حرمانو مف حقو كذلؾ بيدؼ التيرب مف فرض 

 الرقابة عمييا كمطابقتيا مع النتائج المتكصؿ إلييا.
دج إلى 4000( سنكات كبغرامة مف 03( إلى ثالث)01كيعاقب الجاني بحبس مف سنة)

تكميمية بحرمانو مف حؽ دج، أم تكقيع العقكبتيف معا، مع إمكانية تكقيع عقكبة 40.000
( سنكات، إال أف فيما يخص جريمة إساءة 05اإلنتخاب أك الترشح لمدة ال تتجاكز خمس)

إستعماؿ القائمة اإلنتخابية كالتي ترتكب مف طرؼ المرشح، فقد ضاعؼ المشرع مف العقكبة 
 .1مف ؽ ع ـ إ 223طبقا لممادة 

 126ك المادة 1/2/4فقرة 51المادة تنص جريمة اإلمتناع عن تسميم محاضر الفرز:  -
تدكيف نتائج الفرز في محضر مف ثالث نسخ  عمى أنو يتـ 2مف قانكف اإلنتخاب 1/3/5/6فقرة 

كتسمـ نسخة منو مطابقة لألصؿ إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح  محرر بحبر ال يمحى،
رز، يتـ تجميع النتائج مقابؿ كصؿ إستالـ، كفي حالة إنشاء أكثر مف مركز تصكيت كبعد الف

في محضر تركيز، كتسمـ نسخة مطابقة لألصؿ مف محضر الفرز كمحضر تركيز النتائج إلى 
الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح، كاليدؼ مف ىذا اإلجراء ىك فرض نكع مف الرقابة عمى 

الغش  مرحمة إعالف النتائج ك إضفاء عمييا نكع مف الشفافية كالنزاىة، مع الحد مف عمميات
، إال أنو يحدث أف يمتنع القائـ عمى مكتب التصكيت مف تمكيف الممثؿ 3كالتزكير اإلنتخابي

المؤىؿ قانكف لكؿ مرشح مف محضر الفرز أك محضر تركيز النتائج، كىنا تقـك جريمة 

                                                             
 .37ص. المذككر سابقا، ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  223المادة  -1
 .17ص. المذككر سابقا، ،19/08مف القانكف العضكم رقـ 51/1/2/4المادة -2
 .26ص. المذككر سابقا، ،16/10مف القانكف العضكم رقـ  126المادة  - 
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اإلمتناع عف تسميـ محضر الفرز مف طرؼ رئيس مكتب التصكيت، كىك الفعؿ المجـر في 
 الذكر.سابقة  207المادة 

إف جريمة اإلمتناع عف تسميـ محضر الفرز مف الجرائـ العمدية، تتكفر عمى القصد 
الجنائي العاـ، فرئيس مكتب التصكيت عمى عمـ بإلتزامو ككاجبو القانكني كعمى عمـ بتجريـ فعؿ 
، بيدؼ حرماف المرشح مف مراقبة  اإلمتناع، إال أف إرادتو الحرة تتجو إلى إتياف الفعؿ المجـر

حة المحضر كمطابقتو مع قائمة الناخبيف كنتائج الفرز، يستكجب تكقيع العقاب الكارد في ص
دج 4000( سنكات كبغرامة مف 03( إلى ثالث)01سابقة الذكر، بحبس مف سنة) 207المادة 
دج، أم تكقيع العقكبتيف معا، مع إمكانية تكقيع عقكبة تكميمية بحرمانو مف حؽ 40.000إلى 

 ( سنكات.05رشح لمدة ال تتجاكز خمس)اإلنتخاب أك الت
لقد أضفى المشرع حماية جزائية عمى كامؿ المراحؿ التي تمر بيا العممية اإلنتخابية، بغية 
حماية إرادة الشعب كتكجيو، فيك مصدر الديمقراطية، إال أف ىذه الحماية تفاكتت مف حيث 

البعض اآلخر، مما يساعد عمى العقاب ما بيف التراخي في بعض الجرائـ، كما بيف التشديد في 
زيادة في اإلجراـ اإلنتخابي خاصة مع التطكر التكنكلكجي المستجد، كالذم دفع المشرع إلى 
إحداث تعديالت في قانكف العقكبات، تستكجب عمى المشرع اإلنتخابي مكاكبة ىذا التعديؿ 

ف تأثير كبير خاصة ضبط فضاء إعالمي جديد متمثؿ في فضاء التكاصؿ اإلجتماعي لما لو م
 عمى العممية اإلنتخابية.
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الدراسة معالجة مختمؼ المسائؿ المرتبطة بحماية الجزائية  لقد حاكلنا مف خالؿ ىذه
لمعممية اإلنتخابية في الجزائر عمى ضكء آخر التعديالت التي مست اإليطار التشريعي المنظـ 
ليا، مف أجؿ اإلجابة عمى إشكالية مكضكع الدراسة، كىؿ نجح المشرع الجزائرم مف خالؿ 

كالخركقات كاإلنتياكات كاإلعتداءات المصاحبة  سياستو الجنائية في إحصاء جؿ التجاكزات
لمختمؼ المراحؿ العممية اإلنتخابية، كمنو مكافحة الجريمة اإلنتخابية، كفيما تمثمت ىذه األفعاؿ، 

     .كماىي اآلليات كالضمانات المكفكلة قانكنا لضماف نزاىة كسالمة العممية اإلنتخابية
اإلستقرار السياسي لمدكلة، شيدت مف خاللو عاشت الجزائر مؤخرا ظرفا إستثنائيا مس 

ف  تصعيدا شعبيا ينادم بإسقاط نظاـ الحكـ، في مشيد يكحي بالكعي السياسي لممكاطف حتى كا 
كانت إستفاقة متأخرة، ساىمت في بركز مفاىيـ اإلنتقاؿ الديمقراطي كاإلصالح السياسي لبناء 

 .دكلة الحؽ كالقانكف
ية لممشرع اإلنتخابي تبرز عمى مستكل مكافحة الجرائـ لذلؾ فإف أىمية السياسة الجنائ

اإلنتخػابيػػػة بالنظر إلى أنيا تعبير عػػف دكلػة القػانكف، بػؿ أكػثر مػف ذلؾ ىػي تعبير عػػف العالقة 
الديمقراطيػة بػيف مكضكع القانكف كالحريات العامة ماداـ أنيا تتغذل مف إيديكلكجية السمطة ك 

جياز الػدكلػة، حػيث ال تػقػتصر عمػػى حمػػاية النظػػاـ العػػاـ كاألمػف بػػؿ  تتمكقع في أكبر مياـ
 .تػمػتد لػتشمؿ إحتػراـ الػحػريػػػػات الفػرديػػة

نتيت الدراسة المكضكع بعد الكصؼ كالتحميؿ كالمقارنة في بعض الحاالت مع تشريعات  كا 
ا إحكاـ تفعيؿ أحكاـ الجزائية، بؿ إنتخابية أخرل، إلى الكقكؼ عمى بعض النتائج التي بإمكاني

 .كحتى إمكانية إثرائيا كالسعي إلى التشديد الجزائي فييا
     أوال: النتائج

إف إنتصار القانكف يككف بالكشؼ عف الجرائـ بصفتة عامة، مع الحرص عمى تكقيع  - 
ى أيضا كذلؾ الجزاء مرتكبييا خاصة الجرائـ اإلنتخابية كبالرغـ مف أف ىذه األخيرة  نادرة تبق

سياسة العقاب غير فعالة بما فيو الكفاية، كىذا ما يحمؿ عمى اإلعتقاد أف قانكنا لإلنتخابات 
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ميما بمغت دقة مقتضياتو كحجـ الضمانات التي يحيط بيا العممية اإلنتخابية بما في ذلؾ نيجو 
إذا لـ  لسياسة جنائية صارمة كجازمة، ال يستطيع ضماف إنتخابات نزيية كذات مصداقية،

يقترف كؿ ذلؾ بإرادة سياسية كاضحة يصبكا مف خالليا المشرع إلى تفادم سمبيات اإلستحقاقات 
السابقة، كذلؾ مف خالؿ تحمؿ الدكلة لدكرىا كامال في التصدم لكؿ الخركقات التي تطاؿ 

بية حيف العممية اإلنتخابية كتخمييا عف اإلحتجاج بحيادىا لتبرير عدـ تدخميا في العممية اإلنتخا
 .اإلخالؿ بضكابطيا

كما أف لمثقافة السياسية دكر في ترسيخ لدل الفرد الحؽ في اإلختالؼ ك إحتراـ اآلخر  -
كاإليماف القكم بأىمية السمكؾ المستقيـ، بالرغـ مف إيماننا أف تدخؿ عنصر البشرم في أم 

نما أمر نسبي لتعمقو بمستكل األخ القي لمفرد،  إذ ال عمؿ ال يعطيعو المصداقية الكاممة، كا 
يمكف تجاىؿ أف تغيير التشريع كحده ال يؤدم حتما إلى تغيير السمكؾ، فالكضع الحالي يفرض 
عمى المشرع جانب آخر يصاحب التدخؿ التشريعي آال كىك تطكير المفاىيـ السياسية لدل كؿ 

 .مف رجؿ السياسة ك المكاطف
عتقاده أنيا  - عاجزة عف حمايتو، ناتج عف شعكر إف تراجع ثقة المكاطف في الدكلة كا 

المكاطف بالضعؼ في إمكانية استيفائو لحؽ المتابعة ضد مجرمي الشأف العاـ، كلربما يصبح 
نحراؼ القائميف، متى كانت حامية لمفساد كحاضنة لممفسديف فيسقط لديو  لديو خمط بيف الدكلة كا 

  .بالتالي الشعكر باإلنتماء لمكطف
كبالتالي يمكف القكؿ أف ىذاف العنصراف ىما قطبا العممية االنتخابية، فالسياسي عميو         

أف يدرؾ ك يقتنع أف إنتماءه ال يمنحو إال ما ينسجـ مع مصمحة بمده في إطار المشركعية، ك 
إحتراـ حقكؽ اآلخريف عمى نحك يجعمو يتقبؿ أف الذم يجب أف يتقمد المسؤكليات التمثيمية ك 

ىك مف تسند إليو صراحة اإلرادة الحقيقية لمناخبيف. لما لو مف تأثير اإليجابي عمى  السياسية
المكاطف الذم بأف لو دكرا مؤثرا في الحياة السياسية لبمده، مما يدفعو إلى الممارسة السياسية 
كممارسة حقو اإلنتخابي، ألنو سينزع عنو حالة اإلحباط الذم يصيبو مع كؿ إستحقاؽ إنتخابي 
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ثرت المشكيكيف في مصداقيتيا، ك يزيد مف كعيو السياسي عمى نحك يستطيع معو أف مف ك
 .يدرؾ دكره ك أثره في بناء مجتمعو

أف أىمية العممية اإلنتخابية كضماف سالمة نتائجيا كضركرة تكفير الجك المناسب  -
ابعة الجزائية إلجرائيا في إيطار الشفافية ك النزاىة يتطمب عدـ التساىؿ أك التجاىؿ عدـ المت

كمنو اإلفالت مف تكقيع العقاب عمى كؿ مف خرؽ القانكف سكاء بصفة عمدية أك غير عمدية 
إلنو بمجرد إرتكاب الركف المادم تتحقؽ النتيجة التي تأثر عمى سالمة النتائج، خاصة كأف 
الجرائـ اإلنتخابية صنفت ضمف جرائـ الخطر التي ال تستمـز حصكؿ ضرر لقياـ مسؤكلية 

 .لجاني الجزائية إذ يكفي أف اإلعتداء مس حؽ دستكرما
إف المؤسس الدستكرم عاـز مف خالؿ طرحو لمشركع التمييدم لتعديؿ الدستكر،  -

ستحداث المحكمة الدستكرية مكاف المجمس الدستكرم، عمى دعـ السمطة الكطنية المستقمة  كا 
الدستكرية كترقية النظاـ اإلنتخابي لإلنتخابات مف أجؿ التعاكف عمى تجسيد كتعميؽ الديمقراطية 

 .المؤدم لتداكؿ السممي كالديمقراطي عمى ممارسة السمطة
مف خالؿ دراسة الجرائـ اإلنتخابية نالحظ أف المشرع كعمى غرار جؿ التشريعات  -

المقارنة لـ يعطي تعريفا لمجريمة اإلنتخابية كأكلى الميمة في ذلؾ إلى الفقو بإستثناء المشرع 
 .، كما خص جؿ الجرائـ اإلنتخابية  بكصؼ جنحةالعراقي

لقد أضفى المشرع حماية جزائية عمى كامؿ المراحؿ التي تمر بيا العممية اإلنتخابية،  -
بغية حماية إرادة الشعب كتكجيو، فيك مصدر الديمقراطية، إال أف ىذه الحماية تفاكتت مف 

ما بيف التراخي في بعض الجرائـ، حيث إفالت بعض الخركقات مف التجريـ، ك إقرار العقاب 
كما بيف التشديد في البعض اآلخر، مما يساعد عمى زيادة في اإلجراـ اإلنتخابي خاصة مع 

 .التطكر التكنكلكجي المستجد
كنالحظ أف مسألة التجريـ أغفمت الكثير مف األفعاؿ كالخركقات، فالمشرع كعمى خالؼ  -

سجيؿ في القكائـ اإلنتخابية بالرغـ ككنو كاجب كطني، باقي التشريعات لـ يجـر اإلمتناع عف الت
باإلضافة إلى أنو تساىؿ مف حيث العقكبة المقررة لكؿ الجرائـ التي تمس بسالمة التسجيؿ في 
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القكائـ اإلنتخابية دكف أخذ بعيف اإلعتبار دكر كأىمية التسجيؿ كتأثيره عمى صحة العممية 
قيمة الغرامة، كذلؾ نالحظ أف المشرع لـ يعاقب عمى  اإلنتخابية سكاء عقكبة سالبة لمحرية أك

مف قانكف  198المحاكلة أك الشركع في الجريمة، إال في حالة كاحدة المذككرة في المادة 
اإلنتخاب، كاألمر كذلؾ بالنسبة إلدراج العقكبة التكميمية في مادة كاحدة دكف غيرىا مف الجرائـ 

 .األخرل
حمة الترشح الشؾ أنيا عمى درجة مف األىمية عمى إف األفعاؿ المجرمة خالؿ مر  -

إعتبار أف إستيفاء المرشح لشركط عضكيتو تشكؿ المنطمؽ األساسي لسالمة العممية اإلنتخابية، 
نالحظ أنو قد تمس ىذه األفعاؿ بالحياة الشخصية لممرشح، إال أف المشرع لـ يشدد في العقكبة 

بؿ كترؾ الحرية لمقاض بالحكـ بإحدل العقكبتيف، إف  سكاء السالبة لمحرية أك العقكبة المالية،
مثؿ ىذا التراخ كالتياكف في حماية ضكابط الحممة اإلنتخابية، يأثر سمبا عمى إرادة الناخبيف 

 كعمى العممية اإلنتخابية ككؿ.                    
ة الترشح تمر العممية اإلنتخابية بمراحؿ عديدة بدءا مف مرحمة التحضير مركرا بمرحم -

عالف النتائج،  نتياء بمرحمة العد كالفرز كا  كالدعاية اإلنتخابية، كمف ثـ مرحمة التصكيت كا 
فمرحمة الترشيح كالحممة اإلنتخابية مف المراحؿ الحيكية كالميمة التي تمر بيا العممية اإلنتخابية 

عماؿ المميدة ،كتعتبر البداية الفعمية لمعممية اإلنتخابية كمرحمة حاسمة كفاصمة بيف األ
 .لإلنتخابات كمرحمة التصكيت

برغـ مف أىمية الحممة اإلنتخابية كمكانتيا في العممية اإلنتخابية، كنظرا لتأثير الكبير  -
لتجاكزات كمخالفات لضكابط التي تحكميا، إال أف المشرع أكقع عقكبات عشكائية في كثير منيا 

 .اء األفعاؿ التي تسيئ لرمكز الدكلةغير متناسقة مع حجـ الضرر كخطكرة الفعؿ بإستثن
 ثانيا: اإلقتراحات

إنطالقا مف النتائج المتكصؿ إلييا مف ىذه الدراسة، كلسد ىذه الثغرات كالقصكر في قكاعد 
عادة النظر فييا بصكرة تكاكب التطكر الممحكظ في  كأحكاـ الحماية الجزائية لمعممية اإلنتخابية كا 
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ا إلضفاء حماية أكبر لمفرد بالدرجة األكلى كأمف كسالمة كسائؿ التطكر التكنكلكجي كضبطي
 .الدكلة بالدرجة الثانية، كىذه بعض اإلقتراحات لعمى كعسى تفيد في ذلؾ

العمؿ عمى زيادة الكعي السياسي لدل الفرد خاصة لدل الفئة الشباب، كذلؾ مف خالؿ  -
ج مف خالليا في كضع تسييالت لحث كمساعدة  الشباب في خمؽ جمعيات كفضاءات يندم

الحياة السياسية خاصة الفئة الطالبية نظرا ألىمية الطبقة المتعممة في صعكبة التغرير بيا كمنو 
 .القضاء عمى العزكؼ اإلنتخابي

ضركرة كضع مصطمحات سياسية كاضحة كبالمفيـك متطكر مكاكبة لتطكر  - 
ميما كانت الكسيمة المستعممة التكنكلكجي المشيكد، مع تعديؿ نص المادة بتجريـ ىذه األفعاؿ 

بما فييا كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي لما ليا مف تأثير سمبي كخطير عمى أمف البالد خاصة أذا 
ستبدالو بمصطمح الجرائـ  إرتبطت بحساسية اإلنتخابات، مع التخمي عف مصطمح المخالفات كا 

لؾ مف ردع كترىيب الذم اإلنتخابية في كؿ مف قانكف اإلنتخابات كقانكف العقكبات، لما في ذ
  .تبعثو ىذه المصطمح

ضركرة إعادة النظر في طريقة تسجيؿ ككضع القكائـ اإلنتخابية بما أف عممية التسجيؿ  -
كاجبة، مف خالؿ طريقة مثمى تتمثؿ حسب رأينا في ربط تسجيؿ في القائمة اإلنتخابية عند 

عمى بطاقة التعريؼ الكطني، عف سنة كاممة لطمب الحصكؿ  18تقديـ الفرد البالغ مف العمر 
طريؽ ممؼ إدارم كاحد يربط العمميتيف، يعطي لبطاقة الناخب أىمية كبيرة في حياة الفرد مثميا 
مثؿ بطاقة التعريؼ الكطنية مع ضركرة مطالبة بيا الفرد في كؿ الممفات اإلدارية، مما يجبره 

  .عمى الممارسة السياسية بقكة القانكف
النص عمى الجرائـ اإلنتخابية كتحديد األفعاؿ المشكمة لسمكؾ  ضركرة ترؾ مسألة -

اإلجرامي اإلنتخابي في قانكف العقكبات، كاإلكتفاء بقانكف اإلنتخاب يحتكم كيعالج القكاعد 
كاألحكاـ المنظمة لممكعد اإلنتخابي، يعكد إليو القاضي الجزائي في حالة تأكيد الخركقات غي 

 .اإلنتخاب صكرة قاض الجزائي يحمي قانكف
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عمى المشرع إعادة النظر في التقرير العشكائي لمعقكبات كالرفع منيا في كال العقكبتيف،  -
التكميمية في كؿ نصكص التجريـ، بالنظر إلى السالبة لمحرية كالغرامة، مع إدراج العقكبة 

ختالفيا عف باقي الجرائـ العادية، إلرتباطيا بمستقبؿ المجتمع ككؿ  خصكصية ىذه الجرائـ كا 
كليس الفرد، خاصة كأف مثؿ ىذا التراخ كالتياكف في حماية ضكابط الحممة اإلنتخابية، يأثر 

ككؿ، فعمى المشرع إعادة النظر في كثير مف  سمبا عمى إرادة الناخبيف كعمى العممية اإلنتخابية
العقكبات كرفع العقكبة السالبة لمحرية ككذا الغرامة المالية، خاصة بالنسبة لقبكؿ التمكيؿ 
األجنبي كالذم يمس بسيادة كأمف الدكلة، كذلؾ األمر بالنسبة لجرائـ تجاكز الحد األقصى 

تو ،كاالمر كذلؾ في كسائؿ الدعاية التجارية، لإلنفاؽ اإلنتخابي فعمى المشرع إقرار جزاء لمخالف
                                          فما اليدؼ مف كراء حظرىا دكف أف يقرر ليا جزاء.
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، المتعمؽ بالسمطة الكطنية 14/09/2019، المؤرخ في 19/07نكف العضكم رقـ القا -14

 .15/09/2019، المؤرخة في 55المستقمة لإلنتخابات، ج ر، عدد 
، المؤرخة في 55ج ر، عدد  14/09/2019المؤرخ في  19/08القانكف العضكم رقـ  -15
 ؽ بنظاـ اإلنتخاب.، المتعم16/10، يعدؿ كيتمـ،  القانكف العضكم رقـ 15/09/2019
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة 14/09/2019مؤرخ في  19/ر. ؽ. ع /ـ.د/ 01رأم رقـ  -16

، المؤرخ 55القانكف العضكم المتعمؽ بالسمطة الكطنية لإلنتخابات لدستكر، ج ر،العدد 
15/09/2019 . 
قانكف يتعمؽ بمراقبة مطابقة ال 14/09/2019مؤرخ في  19/ر.ؽ.ع/ـ .د/ 02رأم رقـ   -17

كالمتعمؽ  25/08/2016المؤرخ في  16/10العضكم المعدؿ كالمتمـ لمقانكف العضكم رقـ 
 .15/09/2019، المؤرخ 55بنظاـ اإلنتخابات لمدستكر،ج ر،العدد 

، المؤرخة 65، ج ر، العدد 2019/ 17/10مداكلة المجمس الدستكرم المؤرخة في  -18
 المعدلة كالمتممة لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم . 24/10/2019
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، المؤرخة في 25، ج ر، عدد 28/04/2020مؤرخ في  20/06قانكف رقـ  -19
 عقكبات. ، المتضمف قانكف ال1966 66/156، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 29/04/2020
 . 2020المشركع التمييدم لتعديؿ الدستكر ،عرض األسباب ، مام  -20
 الكتب:. 2
 الكتب العامة:- 
، ب ط 2003أحسف بكسقيعة ، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ، الجزء الثاني ، سنة  -1

 .239، ـ  د ق، ص. 
، د.ف. 2002، ط  -لعاـالقسـ ا -العممي عبد الكاحد، شرح القانكف الجنائي المغربي -2

 النجاح.
أندرم ىكريك ، القانكف الدستكرم ك المؤسسات السياسية، الجزء األكؿ، ترجمة عمي مقمد،  -3

 .1974مطبعة األىمية لمنشر ك التكزيع، بيركت، ط سنة 
حماد صابر، الكجيز في القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية ،الجزء األكؿ، ـ فاس  -4

 .2015/2016بريس ، سنة 
دراسة مقارنة بأحكاـ  -عمي حسف عبد اهلل الشرفي، الباعث ك أثره في المسؤكلية الجنائية -5

 .1986، الزىراء لإلعالـ العربي، ـ.حساف القاىرة، سنة -الشريعة اإلسالمية
مصطفى أكزيد فيمي، الكجيز في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية، د.ف. اليدل  -6

 . 1999إلسكندرية، سنة لممطبكعات ،ا
 . 2006منصكر رحماني، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، ب ط ، د ع ف، سنة  -7
 الكتب المتخصصة:  -
إبراىيـ بف داكد ،الجرائـ اإلنتخابية بيف البعديف الدكلي كالكطني كمقكمات تحقيؽ النزاىة  -1

 .2013االنتخابية، د.ف. الكتاب الحديث، القاىرة، سنة 
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مراقبة اإلنتخابات كبناء  –أريؾ س. بيكرنمكند، ، ما كراء اإلنتخابات الحرة كالنزيية  -2
، ـ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة 2013، سنة 1، ترجمة نادية خيرم، ط  -الديمقراطية

 كالثقافة العالمية، القاىرة.
ة ك آليات اإلنتخاب، العدد الحككمات التمثيمي –آريند البيارت ك مف معو، أكراؽ ديمقراطية  -3

 ، مركز العراؽ لمعمكمات الديمقراطية.2005، أكت 04
سارا ستينك،  –جكراـ رككامبي  –كارؿ دنداس  –أيمف أيكب  –أندرك أليس  –اآلف ككؿ  -4

تعريب أيمف أيكب، أشكاؿ اإلدارة اإلنتخابية)سمسمة المؤسسة الدكلية لمديمقراطية 
 . ط ، ب .د .ف. ، ب 2006كاإلنتخابات(،سنة 

، اإليطار القانكني لإلنتخابات في مممكة البحريف ،معيد  -اإلنتخابات– 2الثقافة السياسية  -5
 2014البحريف لمتنمية السياسية ،سنة 

بشير عمي باز ، المشاكؿ كالجرائـ اإلنتخابية لممرشح قبؿ إكتساب العضكية كبعد إكتسابيا  -6
 .  2007، د. ف الكتب القانكنية ، ب. ط ، سنة ،كمية الحقكؽ ،جامعة طنطا، مصر

بشير عمي باز، الجرائـ اإلنتخابية ألعضاء البرلماف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،  -7
 .2015، سنة 1جامعة طنطا، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، ط 

مختمفة ،دراسة  حساـ الديف محمد أحمد ،الحماية الجنائية لإلنتخاب السياسي في مراحؿ -8
 .2003مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،سنة 

حساـ الديف محمد أحمد ،الحماية الجنائية لإلنتخاب السياسي في مراحؿ مختمفة ،دراسة  -9
 .2003مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،سنة 

ليات الفصؿ في أندرك إليس، آ -إينريكيث، تعريب أيمف أيكب -خيسكس أكركثكك -10
 النزاعات اإلنتخابية، العدالة اإلنتخابية، 

إينريكيث، تعريب أيمف أيكب، العدالة اإلنتخابية ) دليؿ المؤسسة -خيسكس أكركثكك -11
 ، ب .د .ف. 2012الدكلية لمديمقراطية كاإلنتخابات(، ط سنة 

 .47دليؿ المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كاإلنتخابات، ط.  -12



 

024 

 

 

دراسة تحميمية لمكضع  –عد ناصر المراف، المكاجية القانكنية كاألمنية لمجرائـ اإلنتخابية س -13
، معيد البحريف لمتنمية السياسية، 2019، سمسمة دراسات  -التشريعي كاألمني بمممكة البحريف

 .2019،سنة  1ط.
عالـ، جامعة صفكت العالـ، الدعاية اإلنتخابية، المكسكعة السياسية لمشباب، كمية اإل -14

 . 2007، يكليك1القاىرة، د ف نيضة مصر، ط
صالح الديف فكزم، النظـ كاإلجراءات اإلنتخابية، د.ف. النيضة العربية، مصر، سنة  -15

1985 . 
دراسة في قانكف إنتخاب مجالس  –ضياء عبد اهلل عبكد، جرائـ الحممة اإلنتخابية  -16

 ،كمية القانكف ،جامعة كربالء. - 2008( لسنة 36المحافظات كاألقضية كالنكاحي رقـ )
فيصؿ عبد اهلل الكندرم، أحكاـ الجرائـ اإلنتخابية، دراسة في ضكء أحكاـ العقاب الكاردة  -17

ك تعديالتو بشأف إنتخابات مجمس األمة الككيتي ك في القانكف  1962لسنة  35 في القانكف رقـ
 .2000،سنة  1المصرم ك الفرنسي، جامعة الككيت ، مجمس النشر العممي ، ط

، ب د ط ، ب  -بيف النظرية كالتطبيؽ  –محمد حسف عبد السالـ، جغرافية اإلنتخابات  -18
 . 2019د د ف ، سنة 

،تزكير اإلنتخابات جريمة ضد اإلنسانية ،دراسة تطبيقية عمى اإلنتخابات ياسر حمزة  -19
 .2011، سنة 1المصرية، د. ف القاىرة، ط

 . األطروحات والرسائل الجامعية: 3
 أطروحات الدكتوراه:- 
أحمد بنينى، اإلجراءات المميدة لمعممية اإلنتخابية في الجزائر، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة  -1

دكلة في العمـك القانكنية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دكتكراه ال
 .  2005/2006سنة 

بميؿ نكنة ،ضمانات حرية كنزاىة اإلنتخاب، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في العمـك  -2
 .2018/2019،سنة  1القانكنية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية الحاج لخضر ، جامعة باتنة 
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جيماكم نبيمة، دكر القضاء في حماية النظاـ اإلنتخابي، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  -3
الحقكؽ ،تخصص النشاط اإلدارم كالمسؤكلية اإلدارية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة 

 .2016/2017محمد خيضر، بسكرة ،سنة 
ية اإلنتخابية كفقا لقانكف اإلنتخابات في الجزائر، خنتاش عند الحؽ، الحماية الجزائية لمعمم -4

،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة  -تخصص قانكف -أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك 
 .   2019مكلكد معمرم ،تيزم كزك، سنة 

دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر كفرنسا في  –سماعيف لعبادم، المنازعات اإلنتخابية  -5
، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه عمـك في الحقكؽ، -ت الرئاسية كالتشريعية اإلنتخابا

تخصص قانكف عاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، سنة 
2012/2013 . 

طيفكرم زكاكم ،المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ اإلنتخابية دراسة مقارنة، مذكرة لنيؿ شيادة  -6
ه في العمـك الجنائية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الجياللي اليابس، سيدم الدكتكرا

 . 2015/2016بمعباس، سنة 
عمكم جعفر، عالقة قاضي اإلنتخاب بالقاضي الجنائي في مجاؿ مكافحة الجرائـ المرتبطة  -7

، نكفبر 59عدد باإلنتخابات، المجمة المغربية لإلدارة المحمية ك التنمية، سمسمة دراسات، 
2004. 

 مذكرات الماجستير: -
بف لطرش البشير، المنظكمة الدستكرية كالقانكنية لإلدارة اإلنتخابية في الجزائر، مذكرة  -1

مقدمة تكممة لمتطمبات نيؿ شيادة الماجستير في القانكف، تخصص قانكف دستكرم، كمية 
 .2014/219 الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة

، مذكرة 06/01بف يطك سميمة، جريمة الرشكة في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  -2
لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، تخصص قانكف جنائي، كمية الحقكؽ كالعمكـ 

 .2012/2013اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
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إنتخابات المجالس المحمية في الجزائر، مذكرة مكممة لنيؿ  سميـ طكاىرم، دكر القضاء في -3
شيادة ماجستير في القانكف الدستكرم ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة الحاج لخضر، 

 . 2013/2014باتنة، سنة 
سياـ عباسي، ضمانات كآليات حماية حؽ الترشح في مكاثيؽ الدكلية كالمنظكمة التشريعية  -4

،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في الحقكؽ، تخصص قانكف دستكرم ،كمية الجزائرية 
 2013/2014الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة، سنة 

قاسمي عز الديف، الضمانات القانكنية لحماية الحؽ في اإلنتخاب في الجزائر، مذكرة  -5
الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، كمية 

 . 2014،2015مرباح، كرقمة، سنة 
 مذكرات الماستر: -
بف يمينة سيد عمي ك سماتي يكسؼ، الجرائـ المتعمقة بسير العممية اإلنتخابية في ظؿ   -1

، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف جنائي كالعمكـ 10- 16قانكف رقـ 
كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة العقيد آكمي محند أكلحاج ،البكيرة ،سنة الجنائية، 

2018. 
الفاىـ دنيا ،دكر السياسة الجنائية في مكافحة الجرائـ اإلنتخابية ،بحث لنيؿ دبمـك ماستر  -2

،كمية العمـك القانكنية كاإلقتصادية كاإلجتماعية ظير الميراز فاس ،جامعة سيدم محمد بـ عبد 
 .2009/2010هلل ،المغرب، سنة ا
برحيحي أماؿ، الرقابة عمى العممية اإلنتخابية المحمية، مشركع مذكرة لنيؿ شيادة ماستر  -3

 .2014/2015في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة سنة 
متطمبات نيؿ شيادة  ثابتي سعيد، الجرائـ اإلنتخابية في التشريع الجزائرم، مذكرة ضمف -4

الماستر حقكؽ تخصص إدارة كمالية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة زياف عاشكر، 
 .      2016/2017الجمفة، سنة 

 . المقاالت العممية:4
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الكافي سامي ،النظاـ اإلنتخابي الجزائرم كدكره في تعزيز الديمقراطية المحمية، مجمة اإلجتياد  -
 ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة المنار، تكنس.  2017،سبتمبر 15القضائي، عدد 

بمقكاس إبتساـ، اآلليات اإلجرائية كالمؤسساتية لضماف حيادية الييئة المكمفة بإدارة العممية  -
اإلنتخابية في الجزائر ، المجمة األكاديمية لمبحكث القانكنية كالسياسية ، العدد الثاني ،ب س، 

 ؽ كالعمـك السياسية ، جامعة عمار ثميجي، األغكاط. كمية الحقك 
دراسة تحميمية ألحكاـ القانكف  –بمقكاس إبتساـ، ضمانات الحياد في إدارة العممية اإلنتخابية  -

 .2018،مجمة الدراسات كبحكث القانكنية، العدد التاسع، جكاف  - 16/10العضكم رقـ 
بف داكد براىيـ، المعايير الدكلية لمنزاىة اإلنتخابية كمدل تحقؽ البناء الديمقراطية ،مجمة  -

 .  2011دفاتر السياسية كالقانكف ،عدد خاص، أفريؿ 
بف زحاؼ فيصؿ، الرقابة القضائية عمى العممية اإلنتخابية ضمانة لمشرعية الديمقراطية،  -

العممية اإلنتخابية عمى ضكء التعديالت الدستكر لسنة  أشغاؿ الممتقى الكطني حكؿ"الرقابة عمى
 . 2019، منشكر ،سنة  01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–"، مجمة القانكف 2016

ىمكب حفيظة، المكازنة بيف تثميف القكاعد القانكنية المنظمة لمسمطة  -بف عطية لخضر -
ألكاديمية لمبحكث القانكنية كالسياسية، المستقمة لإلنتخابات كمأخذ ممارستيا العممية، المجمة ا

 .  2020المجمد الرابع، العدد األكؿ، سنة 
بكقرف تكفيؽ، ضكابط الدعاية اإلعالمية لألحزاب السياسية خالؿ الحمالت اإلنتخابية في  -

الجزائر، المجمة األكاديمية لمبحكث القانكنية كالسياسية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة 
 ، العدد الثالث، ب س،. 02ر ثميجي، األغكاط،، المجمد عما
بكمصباح ككسيمة، الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالقكانيف العضكية المتعمقة باإلنتخابات  -

، 02كأثرىا عمى صحة العممية اإلنتخابية في الجزائر، مجمة العمـك السياسية كالقانكف ، المجمد 
العربي الديمقراطي لدراسات اإلستراتيجية  ك السياسية  ك ، المركز 2018، فبراير 07العدد 

 اإلقتصادية، ألمانيا، برليف. 



 

028 

 

 

تكفيؽ بكقرف، الضمانات الدستكرية كالقانكنية لنزاىة عممية التسجيؿ في القكائـ اإلنتخابية في  -
 .2، جامعة سطيؼ 2018، سنة 28،العدد 15الجزائر ،مجمة العمـك اإلجتماعية ،المجمد 

مصطفى البحرم، جرائـ اإلنتخابات كعقكباتيا في التشريع السكرم )دراسة تحميمية (  حسف -
 .2018،سنة  5،العدد  40،مجمة جامعة البعث ،سكريا، المجمد 

حناف خذيرم، الحماية الجزائية لممسار اإلنتخابي أثناء مرحمة التصكيت، مجمة األمير عبد  -
 .    2019، سنة 03، عدد 33، الجزائر، المجمد القادر لمعمـك اإلسالمية، جامعة قسنطينة

خميؼ مصطفى ،الرقابة القضائية عمى العممية االنتخابية عمى ضكء القانكف العضكم رقـ  -
المتعمؽ باالنتخابات ،مجمة الحقكؽ كالعمـك االنسانية ،المجمد العاشر، العدد االكؿ،  16/10
 . 2017سنة 

لإلنتخابات في الجزائر ضمانة لنزاىة اإلتخابات "إنتخاب رشيد عتك، رقابة السمطة المستقمة  -
، سنة 01، العدد 06رئيس الجميكرية نمكذجا"، مجمة الدراسات القانكنية المقارنة، المجمد 

2020 . 
، 05رممي شيرزاد، اإلعالـ الجديد ك رقمنة الحمالت اإلنتخابية، مجمة آفاؽ لمعمـك ،المجمد  -

 . 2020، سنة 02العدد 
 .1968، سنة 94ر العاني ، تحديد الجرائـ االسياسية ، مجمة القضاء ك القانكف، العدد شاك -
شريط كليد ،الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضكابط القانكنية لمعممية اإلنتخابية، دراسة  -

المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات"، مجمة دراسات كأبحاث ،المجمة  16/10عمى ضكء القانكف العضكم 
 . 2017، سبتمبر 28ية في العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية ،العدد العرب
شعيب محمد تكفيؽ، الحماية الجنائية لمحممة اإلنتخابية النيابية في الجزائر، مجمة المفكر، ع  -

 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة.  2018السابع عشر، جكاف 
العممية اإلنتخابية مف ىيئات  -ة المستقمة لإلنتخابات في الجزائرشاللي رضا، السمطة الكطني -

الرقابة إلى سمطة التنظيـ كاإلشراؼ، مجمة العمـك القانكنية كاإلجتماعية، المجمد الخامس، العدد 
 ، جامعة مزياف عاشكر، الجمفة ،الجزائر. 2020األكؿ، مارس 
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ية الجزائية لإلنتخابات في تعزيز عمي محمد الدباس، دكر الحما –صالح أحمد الحجازم  -
، 08، السنة 29، العدد 03النظاـ النيابي الديمقراطي، مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ، المجمد 

 . 2016سنة 
سياسية  –طارؽ رشيد، الرقابة القضائية عمى العممية اإلنتخابية في الجزائر: دراسة قانكنية  -

ة العميا لمعمـك السياسية، منشكر عمى ، المدرس01-12عمى ضكء قانكف اإلنتخابات رقـ 
 المنصة اإللكتركنية لممجالت العممية الجزائرية.

، مجمة المحامي، منظمة -دراسة مقارنة –طيفكرم زكاكم، جريمة الرشكة اإلنتخابية  -
، منشكرات دار المحاـ، 2017، سبتمبر 08المحاميف سيدم بمعباس، السنة التاسعة، عدد 

 سيدم بمعباس.
، مجمة -دراسة تأصيمية مقارنة –عزيزة شبرم، الجريمة اإلنتخابية  -الجميؿ مفتاح عبد  -

 .  2014، نكفمبر 36/37العمـك اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
عبد الحؽ مزردم، ضمانات إستقاللية أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات في  -

،كمية  2018، مارس 16ضكء النظاميف الجزائرم كالتكنسي ،مجمة اإلجتياد القضائي، العدد 
 الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة شيخ العربي تبسي. 

مة إلسناد السمطة ، مجمة البحكث القانكنية ، عبد الحكيـ أمحمد أركيحة، اإلنتخاب ككسي -
 ، كمية القانكف ، جامعة مصراتة ،ليبيا. 2015السنة الثالثة ،العدد األكؿ ، أكتكبر 

شاكش حميد، دكر الرقابة عمى اإلنتخابات الرئاسية كالبرلمانية في  –عبد الرحماف فطناسي  -
في التشريع الجزائرم، المجمة الجزائرية تجسيد الديمقراطية كضماف نزاىة العممية اإلنتخابية 

 . 2020، سنة 02،العدد  57السياسية كاالقتصادية، المجمد  –لمعمـك القانكنية 
مياميا كتنظيميا،  –نظاميا القانكني  -قدكر ضريؼ، السمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات -

 س لغركر، خنشمة. ، جامعة عبا2020، جانفي 13مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد 
، ديسمبر 43/44محمد الفاضؿ، الجريمة السياسية ك ضكابطيا، مجمة القانكف، العدد  -

1961. 
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محمد حمكدم، تفسير النصكص القانكنية في القضاء الدستكرم الجزائرم، مجمة اإلجتياد  -
 .2019، سنة 05، العدد 08لمدراسات القانكنية كاإلقتصادية ، المجمد 

، رقابة القضاء اإلدارم عمى الطعكف اإلنتخابية في الجزائر، مجمة الحقكؽ محمد حمكدم -
، مخبر الحقكؽ كالحريات في األنظمة المقارنة، 2019، سنة 01، العدد 05كالحريات، المجمد 

 جامعة محمد خيضر، بسكرة.  
البيت  إسراء محمد عمي، الجرائـ الماسة بالدعاية اإلنتخابية ،مجمة أىؿ –محمد عمي سالـ  -

 .25عمييـ السالـ، العدد 
(، 3محمد نعركرة، نظاـ الحممة اإلنتخابية في التشريع الجزائرم، مجمة العمـك القانكنية، ع) -

 ، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، المركز الجامعي بالكادم. 2011جكاف 
 مزياني فريدة ،الرقابة عمى العممية اإلنتخابية . -
 الجرائـ اإلنتخابية.منتدل الجمفة،  -
،مجمة  16/10ناصر صكلة، الدعاية اإلنتخابية كأحكاميا عمى ضكء القانكف العضكم رقـ  -

 .2017جكاف، سنة  24العمـك اإلجتماعية ،العدد 
نكنة بميؿ، عالقة قاضي اإلنتخاب بالقاضي الجنائي في المادة اإلنتخابية ، مجمة الباحث  -

 .317السابع، سبتمبر لمدراسات األكاديمية ، العدد 
ىشاـ الكازيكي، دكر القاضي في إنجاح المسمسؿ االنتخابي، مجمة المحاكـ اإلدارية  -

 .2005،منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية ك القضائية، أكتكبر 
 يسرم عكض، منتدل المحاميف العرب، ماىية الجريمة كتأصيميا الشرعي كالقانكني. -
كر القضاء في ضبط العممية اإلنتخابية بالجزائر، مجمة الكاحات يكسفات عمي ىاشـ، د -

 ، جامعة غرداية. 2017، سنة 01، عدد 10لمبحكث كالدراسات، المجمد 
 . الممتقيات العممية:5
باقر نجار، العممية اإلنتخابية في مممكة البحريف ، ندكة ، معيد البحريف لمتنمية السياسية  -

 .2014،سنة 
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 -بف شراب إبراىيـ ، الرقابة الحزبية عمى نزاىة العممية اإلنتخابية بالجزائر – بف حداد ىشاـ -
، أشغاؿ الممتقى  الكطني حكؿ "الرقابة عمى -نمكذجا 2017نكفمبر  23اإلنتخابات المحمية 

المجتمع –"، مجمة القانكف 2016العممية اإلنتخابية عمى ضكء التعديالت الدستكر لسنة 
 .2019، منشكر ،سنة  01د ،عد 08كالسمطة ،مجمد

عطكم مريـ، جريمة الرشكة اإلنتخابية في التشريع الجزائرم كفؽ آخر  –بف شناؼ مناؿ  -
تعديالتو، يـك دراسي متعمؽ بحؽ اإلنتخاب في الجزائر بيف المعايير الدكلية كالضمانات 

 ، مجمة القانكف كاألعماؿ. 11/05/2018الدستكرية الجديدة، ـ. 
، المحكمة 2020، مناقشة المشركع التمييدم لتعديؿ الدستكر مام بكضياؼ عمار -

الدستكرية، منشكر عمى صفحة الفايسبكؾ الصفحة الرسمية لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 
 . 20/06/2020جامعة يحي فارس المدية، بتاريخ 

التحضيرية "، حسينة شركف ، دكر اإلدارة المحمية في مراقبة العممية اإلنتخابية "المراحؿ  -
مجمة اإلجتياد القضائي ،العدد السادس ،الممتقى الدكلي الخامس حكؿ :" دكر كمكانة 

،مخبر أثر  2009مام  03/04الجماعات المحمية في الدكؿ المغاربية "،المنعقد يكمي 
اإلجتياد القضائي عمى حركة التشريع ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 تنسيؽ مع جمعية ىاسف صيدؿ. بسكرة، ب
، ممتقى اإلدارات اإلنتخابية -المبادئ كالممارسات -رافاييؿ لكبيز بينتكر، مراقبة اإلنتخابات -

 . 2016مام  11-9األمـ المتحدة(، القاىرة،  –في الدكؿ العربية )جامعة الدكؿ العربية 
، معيد 27/05/2014ريخ سعد شياب، المخالفات كالجرائـ اإلنتخابية، ندكة منعقدة بتا -

 .2014البحريف لتنمية السياسية، سنة 
قراءة في تطكر ممارسة المجمس الدستكرم  -صاـ إلياس، إعالف كنشر نتائج اإلنتخابات -

، أشغاؿ الممتقى  -2017مام  04بمناسبة إنتخابات نكاب المجمس الشعبي الكطني في 
"، مجمة 2016ضكء التعديالت الدستكر لسنة الكطني حكؿ"الرقابة عمى العممية اإلنتخابية عمى 

 . 199، منشكر ، سنة 01،عدد  08المجتمع كالسمطة ،مجمد–القانكف 
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عمي الصاكم، ديمقراطية اإلنتخابات ..إدارة أـ إرادة؟ ، أشغاؿ ممتقى الديمقراطية كاإلنتخابات  -
، 2014نساف، سنةفي العالـ العربي، الطبعة األكلى ، منشكر، المنظمة العربية لحقكؽ اال

 القاىرة.
تنظيـ  -أسامة قيطكبي، السمطة الكطنية المستقمة لإلنتخابات في الجزائر –فايزة جركني  -

،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  -القضاء كالدستكر-، الممتقى الدكلي العاشر -كصالحيات
 .2019ديسمبر  09 -08جامعة الكادم، 

ت الييئة  العميا المستقمة لمراقبة  اإلنتخابات: خطكة نصر الديف بكسماحة، تكسيع صالحيا -
إضافية نحك تعزيز نزاىة كشفافية العممية اإلنتخابية ،أشغاؿ الممتقى الكطني حكؿ"الرقابة عمى 

 المجتمع–"، مجمة القانكف  2016العممية اإلنتخابية عمى ضكء التعديالت الدستكر لسنة 
 . 2019، منشكر ،سنة  01،عدد  08كالسمطة ،مجمد

 .معجم المصطمحات السياسية:6
  .2014ياسر العمكم، معجـ المصطمحات السياسية، معيد البحريف لمتنمية السياسية، سنة  -
 .المواقع اإللكترونية:7

 - www.mohamoon.com      

-  www.iasj.net     

-  www.afak-revues.net      

-  https://www.kutub-pdf.net     

-  www.asjp.cerist.dz     
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-  www.mohamoon.com     

-  www.wshamra.net         

-  www.bipd.org       

-  https://www.asjp.cerist.dz  

-  www.aceproject.org    

-  www.googleeapis.com    

-  https://www.ihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library57/pdf        

-  www.aljazeera.net        

-  https://www.ina-elections.dz/index.htm l     
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II. األجنبية المراجع بالمغة 
     بالمغة الفرنسية: .1

- Jacques Borricand,  Droit pénal, MASSON ET CIE, Edition, Paris, 1973, p.47. 
 . بالمغة األنجميزية:2 

- Nathalie Sleimane, Election Terminology, National Democratic Institute for 

International Affairs, 2009, p. 07. 
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 ممخص مذكرة ماستر
نتناكؿ في ىذه المذكرة دراسة الجرائـ اإلنتخابية في التشريع الجزائرم، مف خالؿ بياف 

  ليا.تحديد الجرائـ اإلنتخابية كالعقكبات المقررة ك مفيـك الجريمة اإلنتخابية كآلية الرقابة عمييا، 
يعتبر اإلنتخاب الدعامة األساسية لمديمقراطية، ككنو المرجعية األساسية في تحديد 

عية السمطة داخؿ المجتمع، كىك األداة المثمى في تجسيد مفيـك السيادة الشعبية، كلتحقيؽ شر 
 العممية اإلنتخابيةتعّبر عف اإلرادة السميمة لمييئة الناخبة، أحاط المشرع اإلنتخابي  إنتخابات

  .بمجمكعة مف الضمانات التي تحفظ ليا نزاىتيا كحسف سيرىا في مختمؼ مراحميا
اإلنتخابية متعددة فقد نظميا المشرع الجزائرم في قانكف العضكم رقـ  إف الجرائـ

، ككذا قانكف رقـ 19/08المنظـ لإلنتخابات المعدؿ كالمتمـ بالقانكف العضكم   16/10
اد المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ،كبالمكجب قانكف الكقاية مف الفس 66/156

-/ 3قانكف اإلنتخاب   -/ 2  اإلنتخابات -/1: ةالكممات المفتاحي.06/01كمكافحتو رقـ 
 الجرائـ-/6      الجرائـ اإلنتخابية -/ 5      الحماية الجزائية  -/ 4     العممية اإلنتخابية

Abstract of The master thesis 

 In this memorandum, we deal with the study of electoral crimes in Algerian 

legislation, by clarifying the concept of electoral crime and the mechanism for 

monitoring it, along with specifying the electoral crimes and the penalties 

prescribed for each of them. 

The Election considered as a basic base for the democratic, as it is the basis 

for the embodiment of the concept of popular sovereignty, to realize election that 

show the right will of elective body, there must have been guarantees to preserve 

the integrity andintegrity of the electoral process and to improve its functioning at 

all stages.  

The electoral crimes are numerous and regulated by the legislator in the 

Organic Law N° 16-10 related to the elections amended and supplemented by the 

Organic Law N° 19-08 in Chapter Seven under the title of Penal Provisions from 

Article 197 to Article 223, as well as the penal CodeN 66-156 amended and 

supplemented, and under the prevent ion of Corruption Law And counter N06-01. 

 Keywords: 

1/-Elections      2/-Elections law        3/  - Electoral Process        4/-Penal protectio  

 5/Electoralcrimes          6/-Crimes 
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