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إھداء

أھدي ھده المذكرة إلى والدي العزيزين و خاصة إلى أمي التي كانت و ال زالت السند

أخواتي و أخي الدين شجعوني دائما على المضي قدماإلىو الداعم األقوى في حياتي ، 

بنتي العزيزة التي أدخلتإلىالوراء ، إلى زوجي أھدي ثمرة جھدي،و إلىو بعدم االلتفاف 

الفرحة لنفسي ، و إلى أستاذي الذي لم يبخل علي بأية  مساعدة و الى كل من قدم لي يد

ه المذكرة التي أتمنى أن أكون قد وفقت فيھاالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد إلتمام ھد

..بادن  هللا عزوجل



شكر و تقدیر

أشكر هللا تعالى على إمداده لي ھدا العلم النافع و العزیمة و اإلرادة التي مكنتني من إتمام

رافقنيالذي السید حمو بوعالم لألستاذ المشرفھده المذكرة ، كما أجدد شكري و تقدیري

بالنصائح و اإلرشادات ، كمااألستاذ بلغیت عبدهللا إعداد المذكرة ، كما لم یبخل طوال مراحل

ن و إخالص ، دون أن أنسى األساتذةالجمیع أساتذتي الدین أدوا األمانة بكل تفأتقدم بالشكر الجزیل 

.لجنة المناقشةالكرام أخص منھم أعضاء





مقدمة

-أ-

:قدمةـم

تنوعــــــــــت الســـــــــــاحة السیاســـــــــــیة الدولیـــــــــــة منـــــــــــذ نهایــــــــــة الحـــــــــــرب البـــــــــــاردة بـــــــــــزخم مـــــــــــن التطـــــــــــورات 

دول العـــــــــــالم الثالـــــــــــث، تمثلـــــــــــت فـــــــــــي جلهـــــــــــا فـــــــــــي تراجـــــــــــع التوجهـــــــــــات السیاســـــــــــیة التـــــــــــي شـــــــــــهدتها

التســـــــــــــلطیة و تنـــــــــــــامي ظـــــــــــــاهرة التحـــــــــــــوالت الدیمقراطیـــــــــــــة و تالحقـــــــــــــت تطـــــــــــــورات النظـــــــــــــام الـــــــــــــدولي 

ــــــــــــنظم العربیــــــــــــة ضــــــــــــرورة مواكبتهــــــــــــا و اســــــــــــتیعاب آلیاتهــــــــــــا  ــــــــــــى ال بخطــــــــــــى ســــــــــــریعة اســــــــــــتوجبت عل

علــــــــــــى تلــــــــــــك المختلفــــــــــــة علــــــــــــى اعتبــــــــــــار أن تلــــــــــــك التطــــــــــــورات تــــــــــــؤثر و ســــــــــــتؤثر فــــــــــــي المســــــــــــتقبل

.النظم

و ضـــــــــمن هـــــــــذا المنظـــــــــور، فـــــــــان ضـــــــــغط العوامـــــــــل و المتغیـــــــــرات الدولیـــــــــة نـــــــــتج عنـــــــــه بدایـــــــــة 

مـــــــــیالد ألكبـــــــــر االحتجاجـــــــــات الشـــــــــعبیة فـــــــــي تـــــــــاریخ الـــــــــوطن العربـــــــــي ، و هـــــــــي مــــــــــا 2011ســـــــــنة 

التــــــــــي اثبتـــــــــــث عــــــــــن فاعلیتهـــــــــــا و قــــــــــدرتها علـــــــــــى "بثــــــــــورات الربیـــــــــــع العربــــــــــي"ســــــــــمیت فیمــــــــــا بعـــــــــــد 

ــــــــر و اإلط ــــــــي أحــــــــداث التغیی ــــــــى غــــــــرار مــــــــا حــــــــدث ف ــــــــك عل ــــــــأعرق األنظمــــــــة التســــــــلطیة، و ذل احــــــــة ب

ـــــــــونس و مصـــــــــر ـــــــــدان العربیـــــــــة .ت ـــــــــا جـــــــــل البل ـــــــــتمس تقریب و انتشـــــــــرت موجـــــــــة هـــــــــذه االحتجاجـــــــــات ل

"الموجة الرابعة من التحول الدیمقراطي"حتى أطلق علیها البعض اسم 

ــــــــــــالنظر لمــــــــــــا ســــــــــــبق ، ح لــــــــــــدور العوامــــــــــــل الخارجیــــــــــــة فــــــــــــي عملیــــــــــــة االصــــــــــــطالبالنســــــــــــبة ب

السیاســـــــــــــي، نجـــــــــــــد أن الجزائـــــــــــــر مثلهـــــــــــــا مثـــــــــــــل بـــــــــــــاقي الـــــــــــــدول العربیـــــــــــــة تـــــــــــــأثرت هـــــــــــــي األخـــــــــــــرى 

ــــــــــع  ــــــــــى غایــــــــــة أحــــــــــداث الربی ــــــــــذ ســــــــــقوط المعســــــــــكر الشــــــــــیوعي ال ــــــــــة الحاصــــــــــلة من بــــــــــالتطورات الدولی

.العربي

و مـــــــــــع هـــــــــــذه األحــــــــــــداث التـــــــــــي كانــــــــــــت متعـــــــــــددة، أعطـــــــــــت إشــــــــــــارات قویـــــــــــة للســــــــــــلطات 

.الجزائریة لتعزیز المسار الدیمقراطي



مقدمة

-ب-

ــــــــــــــــازات االقتصــــــــــــــــادیة التــــــــــــــــي أقرتهــــــــــــــــا الحكومــــــــــــــــة  ــــــــــــــــب التحفیــــــــــــــــزات و االمتی فــــــــــــــــالي جان

الجزائریــــــــــــة فـــــــــــــي أعقـــــــــــــاب الربیـــــــــــــع العربـــــــــــــي ، كشـــــــــــــفت الحكومـــــــــــــة النقـــــــــــــاب عـــــــــــــن سلســـــــــــــلة مـــــــــــــن 

اإلصــــــــــالحات السیاســــــــــیة الرامیــــــــــة الــــــــــى اســــــــــتعادة ثقــــــــــة الشــــــــــعب فــــــــــي العملیــــــــــة السیاســــــــــیة ، حیــــــــــث 

الســـــــــــتباق  أي احتجـــــــــــاج إلـــــــــــى فـــــــــــي محاولـــــــــــة 2011شـــــــــــرعت فـــــــــــي أوائـــــــــــل شـــــــــــهر فبرایـــــــــــر ســـــــــــنة 

إعـــــــــــالن عـــــــــــن تعلیـــــــــــق العمـــــــــــل بقـــــــــــوانین الطـــــــــــوارئ فـــــــــــي الـــــــــــبالد، و التـــــــــــي ســـــــــــرت منـــــــــــذ توقیـــــــــــف 

الموافقـــــــــــــة "، و أعقـــــــــــــب اإلعـــــــــــــالن 1992الجـــــــــــــیش لمســـــــــــــار اإلصـــــــــــــالح الـــــــــــــدیمقراطي فـــــــــــــي عـــــــــــــام 

علــــــــــى سلســــــــــلة مــــــــــن القــــــــــوانین المناهضــــــــــة لإلرهــــــــــاب و التــــــــــي وضــــــــــعت كــــــــــل األجهــــــــــزة األمنیــــــــــة و 

و بالتــــــــالي تــــــــم تجریــــــــد الحكومــــــــة مــــــــن الرقابــــــــة علــــــــى العدیــــــــد،أن "الشــــــــرطة تحــــــــت ســــــــلطة الجــــــــیش

لــــــــــم نقــــــــــل كــــــــــل القضــــــــــایا ذات الصــــــــــلة بــــــــــاألمن و عــــــــــالوة علــــــــــى ذلــــــــــك ،لــــــــــم یــــــــــتم إلغــــــــــاء القیــــــــــود 

المفروضــــــــــة علــــــــــى الحریــــــــــات المدنیــــــــــة رغــــــــــم رفــــــــــع حالــــــــــة الطــــــــــوارئ،و مــــــــــن أمثلــــــــــة ذلــــــــــك، قــــــــــانون 

لصـــــــــــــــادر ،و المرســـــــــــــــوم ا)19-91قـــــــــــــــانون (الـــــــــــــــذي یحظـــــــــــــــر التجمعـــــــــــــــات العامـــــــــــــــة 2001عـــــــــــــــام 

ــــــــــي جمیــــــــــع أنحــــــــــاء 1991ســــــــــنة  ــــــــــة الحكومــــــــــة مســــــــــبقا علــــــــــى أي تجمــــــــــع عــــــــــام ف القاضــــــــــي بموافق

.البالد 

، و قبــــــــــــل مــــــــــــرور أربعــــــــــــة أشــــــــــــهر علــــــــــــى انــــــــــــدالع 2011و إلــــــــــــى غایــــــــــــة منتصــــــــــــف افریــــــــــــل 

بــــــــــأول خطــــــــــاب تلفزیــــــــــوني "عبــــــــــد العزیــــــــــز بوتفلیقــــــــــة"أدلــــــــــى رئــــــــــیس الجمهوریــــــــــة ،الربیــــــــــع العربــــــــــي

وعــــــــــــــد فیــــــــــــــه رســــــــــــــمیا بسلســــــــــــــلة مــــــــــــــن 2011أفریــــــــــــــل 15موجــــــــــــــه إلــــــــــــــى األمــــــــــــــة و ذلــــــــــــــك فــــــــــــــي 

ـــــــــة ـــــــــى تعزیـــــــــز الدیمقراطی ـــــــــین الوعـــــــــود ، "اإلصـــــــــالحات الدســـــــــتوریة الرامیـــــــــة إل ـــــــــبالد و مـــــــــن ب فـــــــــي ال

ســــــــــن تشــــــــــریعات جدیــــــــــدة تحكــــــــــم إنشــــــــــاء األحــــــــــزاب السیاســــــــــیة ، قــــــــــوانین إعــــــــــالم أكثــــــــــر حریــــــــــة، و 

ي كانـــــــــــت االســـــــــــتجابة الســـــــــــریعة للـــــــــــرئیس فـــــــــــزیــــــــــادة صـــــــــــالحیات البرلمـــــــــــان و الـــــــــــوزیر األول

و اعترافــــــــــا ".أطروحــــــــــة الجزائــــــــــر اســــــــــتثناء"خطــــــــــاب مبــــــــــادرة اإلصــــــــــالح اعترافــــــــــا رســــــــــمیا بشــــــــــطب 



مقدمة

-ت-

ــــــــــى  ــــــــــى الشــــــــــارع كــــــــــان بدایــــــــــة لمشــــــــــروع یهــــــــــدف باألســــــــــاس ال رئاســــــــــیا بــــــــــأن خــــــــــروج الجزائــــــــــریین إل

.إطالق الحریات و بناء الصرح الدیمقراطي لتحقیق التغییر السلمي في البالد

، و بعــــــــــــد 2011فبرایــــــــــــر 24فــــــــــــي الــــــــــــبالد فــــــــــــي بعــــــــــــد أن تــــــــــــم إلغــــــــــــاء حالــــــــــــة الطــــــــــــوارئ

ریل مـــــــــن نفـــــــــس الســـــــــنة ، و الـــــــــذي قـــــــــدم فیـــــــــه ـافـــــــــ 15الخطـــــــــاب الشـــــــــهیر لـــــــــرئیس الجمهوریـــــــــة فـــــــــي 

.رئیس الجمهوریة وعودا لمضي قدما في إصالحات جدیدة 

ـــــــــــــــیس  ـــــــــــــــي لهـــــــــــــــذه الوعـــــــــــــــود، و كانـــــــــــــــت أول خطـــــــــــــــوة تشـــــــــــــــكیل رئ جـــــــــــــــاء التجســـــــــــــــید الفعل

السیاســـــــــــــیة تتــــــــــــــولى مباشـــــــــــــرة الحـــــــــــــوار مــــــــــــــع القـــــــــــــوى السیاســــــــــــــیة الجمهوریـــــــــــــة لهیئـــــــــــــة مشــــــــــــــاورات 

.الجزائریة حول مقترحات اإلصالح

ـــــــــى الســـــــــید  رئـــــــــیس مجلـــــــــس األمـــــــــة، و "عبـــــــــدالقادر بـــــــــن صـــــــــالح"أســـــــــندت رئاســـــــــة هـــــــــذه اللجنـــــــــة إل

ــــــــین همــــــــا ــــــــه مســــــــاعدین اثن ــــــــة :عــــــــین ل ــــــــي رئاســــــــة الجمهوری ــــــــي بوغــــــــازي"المستشــــــــاران ف "محمــــــــد عل

."محمد تواتي"و الجنرال المتقاعد 

أجــــــــــــرت الهیئــــــــــــة سلســــــــــــلة لقــــــــــــاءات مــــــــــــع القــــــــــــوى السیاســــــــــــیة و فعالیــــــــــــات المجتمــــــــــــع المــــــــــــدني و 

.الشخصیات الوطنیة 

ـــــــــــى 21تمـــــــــــت هـــــــــــده المشـــــــــــاورات فـــــــــــي الفتـــــــــــرة المحـــــــــــددة لهـــــــــــا و الممتـــــــــــدة مـــــــــــن  21مـــــــــــاي إل

محــــــــــــــاور 8جــــــــــــــرى خــــــــــــــالل هــــــــــــــذه اللقــــــــــــــاءات مناقشــــــــــــــة مراجعــــــــــــــة الدســــــــــــــتور و .2011جــــــــــــــوان 

.لعضــــــــــــویة الموجــــــــــــودة أو صــــــــــــیاغة نصــــــــــــوص قانونیــــــــــــة جدیــــــــــــدة مطروحــــــــــــة لمراجعــــــــــــة القــــــــــــوانین ا

ــــــــــي ــــــــــت هــــــــــذه المحــــــــــاور فیمــــــــــا یل ــــــــــانون االنتخابــــــــــات ، :و تمثل ــــــــــات ، ق ــــــــــانون األحــــــــــزاب و الجمعی ق

مشــــــــــاركة المــــــــــرأة فــــــــــي الحیــــــــــاة السیاســــــــــیة، حــــــــــاالت تنــــــــــافي مــــــــــع العهــــــــــدة البرلمانیــــــــــة ، صــــــــــالحیات 

.المؤسسات الدستوریة و قانون اإلعالم
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:ضا، حول قضایا أخرى كما تمحور النقاش أی

نـــــــــــوع النظـــــــــــام األنســـــــــــب البرلمـــــــــــاني أو الرئاســـــــــــي بـــــــــــدال عـــــــــــن النظـــــــــــام شـــــــــــبه الرئاســـــــــــي الســـــــــــائد، 

.الرئاسیة ، مدة العهدة الواحدة و اإلبقاء عن مجلس األمة من عدمهعدد العهدات 

صــــــــفحة مرفــــــــق بملحــــــــق فــــــــي 76بعــــــــد هــــــــذه النقاشــــــــات خلصــــــــت اللجنــــــــة إلــــــــى إعــــــــداد تقریــــــــر مــــــــن 

.صفحة 32

ـــــــــــــدوره ســـــــــــــیتولى وضـــــــــــــع رزنامـــــــــــــة  ـــــــــــــیس الجمهوریـــــــــــــة و هـــــــــــــو ب ـــــــــــــى رئ ـــــــــــــع التقریـــــــــــــر إل تـــــــــــــم رف

ـــــــــــــرئیس تنصـــــــــــــیب  لإلصـــــــــــــالحات ، تبـــــــــــــدأ بإصـــــــــــــالح القـــــــــــــوانین العضـــــــــــــویة و تنتهـــــــــــــي بـــــــــــــإعالن ال

.لحنة متخصصة تتولى صیاغة الدستور الجدید

ـــــــــــة  ـــــــــــي أجرتهـــــــــــا هیئ ـــــــــــد"بعـــــــــــد المشـــــــــــاورات الت ـــــــــــن صـــــــــــالحعب ـــــــــــادر ب ، و بعـــــــــــدما رفعـــــــــــت "الق

ــــــــــى مكتــــــــــب البرلمــــــــــان لمناقشــــــــــتها تقریرهــــــــــا لــــــــــ رئیس الجمهوریــــــــــة ، وضــــــــــعت مشــــــــــاریع القــــــــــوانین عل

.و المصادقة علیها

،  2011شـــــــــــهدت جلســـــــــــات البرلمـــــــــــان فـــــــــــي دورتـــــــــــه الخریفیـــــــــــة بتـــــــــــاریخ الرابـــــــــــع مـــــــــــن ســـــــــــبتمبر 

المخصصــــــــة لمناقشــــــــة مشــــــــاریع قــــــــوانین اإلصــــــــالحات ســــــــجاال حــــــــادا بــــــــین مؤیــــــــد و معــــــــارض و

:المشاریعإلصالحات الرئیس ، تضمنت هذه 

مشـــــــــــــروع القــــــــــــــانون العضـــــــــــــوي المتضــــــــــــــمن مراجعـــــــــــــة قــــــــــــــانون االنتخابـــــــــــــات ، و الثــــــــــــــاني متعلــــــــــــــق 

ــــــــــــــاألحزاب  ــــــــــــــانون العضــــــــــــــوي الخــــــــــــــاص ب ــــــــــــــة، و الق ــــــــــــــي المجــــــــــــــالس المنتخب ــــــــــــــل النســــــــــــــوي ف بالتمثی

.السیاسیة ، و أخر معدل لقانون الجمعیات
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ــــــــــانون االنتخ ــــــــــق علیهــــــــــا البرلمــــــــــان  إصــــــــــالح ق ــــــــــي واف ــــــــــین أهــــــــــم اإلصــــــــــالحات الت ــــــــــات  مــــــــــن ب اب

.الذي هو موضوع مذكرتنا 

ــــــــي هــــــــذا ال ــــــــأن ،صــــــــددف ــــــــذكر ب ــــــــیال لمــــــــا ســــــــبق، ن ــــــــة هــــــــي صــــــــاحبة الســــــــلطة السیاســــــــیة و تحل الدول

ــــــــــــاري أو افتراضــــــــــــي ال  ــــــــــــة و التــــــــــــي هــــــــــــي مجــــــــــــرد شــــــــــــخص اعتب ذات الســــــــــــیادة و لكنهــــــــــــا أي الدول

یمكنهـــــــــــا ممارســـــــــــتها الســـــــــــلطة و إنمـــــــــــا البـــــــــــد أن یكـــــــــــون هنالـــــــــــك أشـــــــــــخاص طبیعیـــــــــــین یمارســـــــــــونها 

،1عنها أو باسمهانیابة 

حتـــــــــــــى یمكـــــــــــــن القـــــــــــــول، أن الشـــــــــــــعب یحكـــــــــــــم نفســـــــــــــه،و إزاء اســـــــــــــتحالة أن یقـــــــــــــوم بنفســـــــــــــه بـــــــــــــإدارة 

ـــــــــــة تظهـــــــــــر أن  ـــــــــــك فهـــــــــــو قرین ـــــــــــق دل ـــــــــــدة لتحقی شـــــــــــؤونه العامـــــــــــة، كـــــــــــان االنتخـــــــــــاب الوســـــــــــیلة الوحی

النــــــــــــاخبین أو الشــــــــــــعب بمعنــــــــــــاه السیاســــــــــــي  یقــــــــــــوم باختیــــــــــــار حكامــــــــــــه أو مســــــــــــؤولیه بــــــــــــإرادة عــــــــــــن 

.نتخاب أو االختیارطریق استعمال حقه في اال

المــــــــــــؤرخ 01-12و نظــــــــــــرا لألهمیــــــــــــة البالغــــــــــــة لصــــــــــــدور قــــــــــــانون العضــــــــــــوي لالنتخابــــــــــــات رقــــــــــــم 

ـــــــــــذي یعـــــــــــد األول مـــــــــــن نوعـــــــــــه فـــــــــــي تـــــــــــاریخ الحیـــــــــــاة السیاســـــــــــیة فـــــــــــي 2012ینـــــــــــایر 12فـــــــــــي  ، ال

ــــــــــى االســــــــــتحقاقات  ــــــــــى اإلشــــــــــراف السیاســــــــــي و القضــــــــــائي عل ــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــالنص عل الجزائــــــــــر ،و ال

.االنتخابیة المختلفة 

ــــــــي مــــــــرت بهــــــــا  ــــــــى التجربــــــــة الت ــــــــة موضــــــــوع بحثنــــــــا  نتاجــــــــا عل ــــــــا أن نبــــــــدأ كتاب ــــــــد رأین ــــــــذلك فق و ل

ــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــالل انتخــــــــــــاب أعضــــــــــــاء المجلــــــــــــس الشــــــــــــعبي الــــــــــــوطني و انتخــــــــــــاب أعضــــــــــــاء  الجزائ

المجــــــــــــالس الشــــــــــــعبیة البلدیـــــــــــــة و الوالئیــــــــــــة ،و أثـــــــــــــر قــــــــــــوانین اإلصـــــــــــــالحات السیاســــــــــــیة المنتهجـــــــــــــة 

.في هذا المجال 
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ارة إلیــــــــــه أن القیــــــــــادة السیاســــــــــیة فــــــــــي الجزائــــــــــر عازمــــــــــة علــــــــــى االســــــــــتمرار و ممــــــــــا تجــــــــــدر اإلشــــــــــ

فـــــــــي تطبیـــــــــق هـــــــــذه التجربـــــــــة الرائـــــــــدة التـــــــــي أرســـــــــت دعـــــــــائم الدیمقراطیـــــــــة فـــــــــي الجزائر،حتـــــــــى تتفـــــــــق 

مــــــــع روح الدســــــــتور وتنــــــــأى عــــــــن أي شــــــــبهات فســـــــــاد تحــــــــوم حــــــــول انتخــــــــاب ممثلــــــــي الشــــــــعب فـــــــــي 

.المجالس المختلفة 

:إشكالیة البحث  

جـــــــــــه التطبیـــــــــــق العملـــــــــــي للفكـــــــــــر الـــــــــــدیمقراطي تحـــــــــــدیا أكبـــــــــــر مـــــــــــن إشـــــــــــكالیة الــــــــــــنظم لـــــــــــم یوا

االنتخابیــــــــــة و كیفیــــــــــة ضــــــــــمان نزاهتهــــــــــا ،فمنــــــــــذ أن عرفــــــــــت الــــــــــدول االنتخــــــــــاب كأســــــــــاس الســــــــــتناد 

الســـــــــــلطة السیاســـــــــــیة ثـــــــــــارت قضـــــــــــیة البحـــــــــــث عـــــــــــن ضـــــــــــمانات و كیفیـــــــــــة توفیرهـــــــــــا حتـــــــــــى تـــــــــــأتي 

.اسي نتائجها معبرة عن طموحات المواطنین و نبض الشارع السی

ـــــــــار  ـــــــــب علیهـــــــــا مـــــــــن آث ـــــــــات ،و مـــــــــا یترت ـــــــــة االنتخاب ـــــــــة و سیاســـــــــیة ، و نظـــــــــرا ألهمی عمـــــــــد قانونی

المشـــــــــرع الجزائـــــــــري منـــــــــذ االســـــــــتقالل إلـــــــــى إصـــــــــدار عـــــــــدة قـــــــــوانین ذات صـــــــــلة ، و نـــــــــذكر القـــــــــانون 

ـــــــــــــــات 01-12العضـــــــــــــــوي  ـــــــــــــــانون االنتخاب مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل ولإللمـــــــــــــــام بالموضـــــــــــــــوع .المتضـــــــــــــــمن ق

دراسة أكادیمیة، 

ــــــــي ظــــــــل القــــــــانون الســــــــؤال هــــــــو     ــــــــا مــــــــا مــــــــدى مســــــــاهمة النظــــــــام االنتخــــــــابي ف ــــــــذي یتبــــــــادر إلین ال

و دوره فــــــــــــــي اإلصــــــــــــــالح السیاســــــــــــــي فــــــــــــــي ظــــــــــــــل تجربــــــــــــــة اإلشــــــــــــــراف 01-12العضــــــــــــــوي رقــــــــــــــم 

االنتخابیة المختلفة ؟السیاسي و القضائي على االنتخابات في االستحقاقات

:ویتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة كاآلتي

ظري للعملیة االنتخابیة؟ما هو اإلطار الن-

ما هي أنواع األنظمة االنتخابیة المختلفة؟ -



مقدمة

-خ-

لنظـــــــــــــام االنتخـــــــــــــابي فـــــــــــــي ظـــــــــــــل قـــــــــــــوانین و الضـــــــــــــمانات القانونیـــــــــــــة لمـــــــــــــا هـــــــــــــي مالمـــــــــــــح -

2012ینـــــــــــــایر ســـــــــــــنة 12المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 01–12اإلصـــــــــــــالح السیاســـــــــــــي و بالضـــــــــــــبط القـــــــــــــانون 

یتعلق بنظام االنتخابات ؟

تقسیم البحث 

ـــــــه هـــــــدفنا فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث هـــــــو ـــــــد مفهـــــــوم النظـــــــام االنتخـــــــابي مـــــــع إن كـــــــل مـــــــا یصـــــــبو إلی تحدی

تبیــــــــــــان أنــــــــــــواع الــــــــــــنظم االنتخابیــــــــــــة ،و منــــــــــــوهین إلــــــــــــى تطــــــــــــور النظــــــــــــام االنتخــــــــــــابي الجزائــــــــــــري و 

ــــــــانون العضــــــــوي  ــــــــروز الق ــــــــة مــــــــع ب ــــــــة السیاســــــــیة و الحزبی ــــــــي ظــــــــل التعددی ــــــــي جــــــــاء بهــــــــا ف ــــــــیم الت الق

ـــــــــــــى دور12-01 ـــــــــــــة و كـــــــــــــذا اإلشـــــــــــــارة إل ـــــــــــــي ســـــــــــــیر العملی اإلشـــــــــــــراف السیاســـــــــــــي و القضـــــــــــــائي ف

.االنتخابیة 

ـــــــــى فصـــــــــلین خصـــــــــص  ـــــــــا بتقســـــــــیم الدراســـــــــة إل ـــــــــى هـــــــــذا الهـــــــــدف قمن ـــــــــي ســـــــــبیل الوصـــــــــول إل و ف

الفصــــــــــل األول للتطــــــــــرق إلــــــــــى االنتخابــــــــــات وأنــــــــــواع األنظمــــــــــة االنتخابیــــــــــة و فــــــــــي الفصــــــــــل الثــــــــــاني 

ــــــــات فــــــــي ظــــــــل التحــــــــوالت ال ــــــــین اإلطــــــــار القــــــــانوني لنظــــــــام االنتخاب ــــــــم خاتمــــــــة نب سیاســــــــیة ،و مــــــــن ث

.تم التوصل إلیه من اقتراحات واستنتاجات ما

ـــــــــــة موضـــــــــــوع البحـــــــــــث و شســـــــــــاعته ان صـــــــــــح  ـــــــــــه نظـــــــــــرا ألهمی ـــــــــــى أن و فـــــــــــي األخیـــــــــــر ، نشـــــــــــیر إل

التعبیــــــــر ،فانــــــــه نســــــــجل عــــــــدم تمكننــــــــا مــــــــن وضــــــــع خطــــــــة متوازیــــــــة ،األمــــــــر الــــــــذي تطلــــــــب التطــــــــرق 

.لكل محاور النظام االنتخابي
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.اإلطار النظري للعملیة االنتخابیة:الفصل األول

بعــد أن اســتقرت الدیمقراطیــة كأســاس تأكیــدا علــى قدســیة مبــدأ الشــعب هــو مصــدر كــل ســلطة، و 

إیجـاد للحكم ، و أصبحت الحكومات الدیمقراطیة الممثلة فـي الشـرعیة الوحیـدة للشـعوب ،كـان البـد مـن 

اآللیة المناسبة التي تمكن المواطنین من المشاركة في الحیاة السیاسیة و اتخـاذ القـرارات التـي تسـهم فـي 

امــة التــي تمكــن الشــعب مــن بنــاء الحكــم الراشــد ، و ال تــتم هــده المشــاركة إال عــن طریــق االنتخابــات الع

.السیاسي للدولة اختیار ممثلیه في المجالس المختلفة و في االستحقاقات السیاسیة في المشهد 

حیـــث حـــرص المشـــرع الجزائــــري علـــى أن یـــدرج هـــذا المبـــدأ ضـــمن أعلـــى وثیقـــة قانونیـــة فـــي الدولـــة 

:"یلـــيعلـــى مـــا1996ر نـــوفمب28والمتمثلـــة فـــي الدســـتور، حیـــث نصـــت المـــادة السادســـة مـــن دســـتور 

"ونصت المادة السـابعة الفقـرة الثانیـة علـى"الشعـب مصدر كل سلطـة  یمـارس الشـعب سیــادته بواسـطة :

"و نصــت المـادة الحـــادیة عشـر الفقــرة األولـى علــى"المؤسســات الدسـتوریة التــي یختارهـا  تستــمد الدولــة :

".مشروعیتها بسبب وجودها من إرادة الشعب

لیــة االنتخابیــة المتمیــزة بالشــفافیة و النـــزاهة عنصــرا جوهریــا فــي النظـــام الــدیمقراطي الحــر، وتعتبــر العم

فـي اختیـار الحكـام لـذلك  قأهم حـق مـن الحقـوق السیــاسیة، أال وهـو الحـ نفاالنتخابات وسیلة للتعبیر ع

وجــب تحدیــد ضــوابط وٕاجــراءات قانونیــة تضــمن تكــریس نظــام انتخــابي یضــمن حمایــة حقیقیــة ألصــوات 

من خـالل تفعـیل و تطویر آلیات قانونیة كفیلة بتجسید جملة من المبادئ النـاخبین، ومنع التالعـب بها

:أهمـها

ین فــي المعاملــة، و مبــدأ خضــوع الجمیــع للقــانون و مبــدأ حیــاد اإلدارة، و مبــدأ مســاواة جمیــع المترشــح

قبل الخوض في النظـام االنتخـابي ، األجـدر أن .للرقابة القضائیة في جمیع مراحل العملیة االنتخابیة
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نتطـــرق عبـــر الفصـــل فـــي مبحثـــه األول حـــول مفهـــوم العملیـــة االنتخابیـــة مـــن خـــالل تبیـــان تطـــور حـــق 

.االنتخاب و الشروط العامة لالنتخاب

:مفهوم العملیة االنتخابیة:المبحث األول

.نستعرض في هدا البحث حول مفهوم االنتخابات من الجانب النظري

تعریف العملیة االنتخابیة و تطورها:المطلب األول 

ـــد اختلـــف البـــاحثون فـــي إحـــاطتهم بموضـــوع االنتخابـــات ومحاولـــة تعریفـــه بـــاختالف معـــارفهم   لق

وســـنحاول تعریـــف االنتخــاب بـــالنظر فـــي المجـــاالت  وبـــاألخص القـــانون .ة والتاریخیـــةوانتمــاءاتهم الثقافیـــ

.الدستوري 

المعنى اللغوي -أ 

انتزعــه أخــذ نخبتــه ، والنخبــة :اختــاره و انتخــب الشــيء :یقــال فــي اللغــة نخــب ،أي انتخــب الشــيء 

یقـال هـم نخبـة القـوم ،و یقـال جـاء فـي :خیارهم قـال األصـمعي :منه ،ونخبة القوم و نخبتهم  هما اختار :

االختیـار و االنتقـاء ،ومنـه النخبـة و هـم الجماعـة تختـار :نخب أصحابه ، أي في خیارهم و االنتخـاب 

.الرجال فتنتزع منهم  نم

:لقد ورد في القاموس السیاسي تعریف االنتخاب على النحو اآلتي :االصطالحيالمعنى  -ب 

االنتخاب هو اختیار شخص بین عـدد مـن المرشـحین لیكـون نائبـا یمثـل الجماعـة التـي ینتمـي إلیهـا و ''

1اسم معینعلى –االقتراع -كثیرا ما یطلق اسم 

129ص  )1968القاهرة ،دار النهضة العربیة (،3أحمد عطیة اهللا ،القاموس السیاسي ط1
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ینــدرج االنتخــاب ضــمن صــیرورة معقــدة تهــدف إلضــفاء طــابع شــرعي علــى "و یقــول فیلیــب بــروا 

إدارة الشـعب ''یلـي مـا ىالسلطات الحكومیة و تـنص الفقـرة الثالثـة مـن نفـس مـادة اإلعـالن المـذكور علـ

ریــا و یجــب أن تتجلــى هــذه اإلدارة مــن خــالل انتخابــات نزیهــة تجــرى دو هــي أســاس ســلطة الحكومــة 

لالقتراع العـام و على قــدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري ،أو إجراء مماثل مـن حیـث ضـمان 

".1حریة التصویت

المواطنــون األفــراد االنتخــاب یتمثــل بصــفة عامــة فــي الكیفیــة التــي یختــار بهــا''أمــا انــدري هوریــو فیقــول 

أما الفقیه ،*1''الذین یمثلونهم و الذین یستطیعون بالطبع ممارسة الحكم بتطبیق السیاسة المفضلة لدیهم 

، أمـــا الفقیـــه *2الفرنســـي جـــین بـــول جـــاكي فعـــرف االنتخـــاب بأنـــه الطریقـــة الدیمقراطیـــة لتعیـــین الحكـــام 

MARCELمارسال بریلوت  PRELOT هو التسابق باإلرادات المؤهلة قانونـا بغیـة إلى اعتبار االنتخاب

2تعیین الحكام 

نالحظ التعدد في كثرة التعریفات و ذلك نتیجة لتأثیر العوامل الفكریة و الثقافیة و اإلیدیولوجیة للبـاحثین 

.فیها من جهة ومن جهة أخرى بسبب تأثیر البیئة السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة التي یعیشون فیها 

.3أن الجمیع یتفق أن االنتخاب هو الوسیلة الوحیدة إلسناد السلطة السیاسة في النظام الدیمقراطيإال 

لقــد جــاء الــنص علــى حــق االنتخــاب فــي المواثیــق الدولیــة وبــاألخص اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان 

لكـل شـخص حـق المشـاركة فـي إدارة الشـؤون ''مـن بقولهـا 21و في نـص المـادة 1948الصادر سنة 

.العمومیة لبلده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلین یختارون في حریة 

10/12/1948الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ اإلعالن العامي لحقوق اإلنسان الصادر عن 1
2Houriou Andre Gicquel jean: droit constitutionnel et institution politique ,Paris Monchrestien 1968 ,p.214

3 Jean Paul Jaque : droit constitutionnel et institutions politiques . 3eme édition, Paris: DALLOZ, 1963 p.24
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لكـــل مـــواطن تتـــوفر فیـــه الشـــروط ''دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة علـــى أنـــه مـــن 50كمـــا نصـــت المـــادة 

”.القانونیة أن ینتخب أو ینتخب

و فـي نفـس السـیاق و مـن أجـل ترقیـة الحقـوق السیاسـیة للمـرأة أقـرت المـادة األولـى مـن نـص اتفاقیـة 

نتخابات بشروط تسـاوي للنساء حق التصویت في جمیع اال''بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة على ما یلي 

."1بینهن وبین الرجال دون أي تمییز

للنسـاء األهلیـة فـي أن ینتخـبن لجمیـع الهیئـات المنتخبـة ''ونصت المادة الثانیة من االتفاقیة على أنه 

باالقتراع العام المنشأة بمقتضى التشریع الوطني بشروط تساوي بینهن و بین الرجال دون أي تمییز 

مــا ســبق، و لتحدیــد طبیعــة االنتخــاب و تطــوره ، ثــار جــدل حــول تكییــف العملیــة االنتخابیــة بــالنظر ل

من الناحیة القانونیة، هل هو حق أم واجب ووظیفة و فرق بین الطبیعیتین ، فالقول بأن االنتخـاب حـق 

droitشخصي  individuelن یعني تمتع كل مواطن به، فكل فرد یكون له حق االنتخاب باعتباره م

الحقــوق الشخصــیة المرتبطــة بــه، و یجــوز لــه اســتعمالها أو القیــام بهــا  أو العكس،أمــا االنتخــاب واجــب 

یعني أن االنتخاب عمـل أو نشـاط یؤدیـه المـواطن بتكلیـف مـن األمـة التـي ینتمـي Fonctionووظیفة  

.2إلیها للمساهمة في إدارة شؤونها

ــ ام الثــورة الفرنســیة ، عنــدما بــدأت مناقشــات حــول و قــد ظهــر هــدا االخــتالف فــي التكییــف عقــب قی

البحث عمن له السیادة؟ هل هـي لألمـة أم للشـعب؟ و كـان هـدا النقـاش ینطـوي علـى البحـث عـن إجابـة 

.عملیةللوصول إلى نتائج 

1
1425صفر عام 29مؤرخ في 126-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم تمت المصادقة على اتفاقیة بشان الحقوق السیاسیة للمرأة

.25/04/2004مؤرخة في 26الجریدة الرسمیة العدد 1952دیسمبر سنة 20و المعتمدة في 2004أفریل سنة 19الموافق ل

275ص ،)1999عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر ،(،“الوجیز في النظم السیاسیة ”،نعمان أحمد الخطیب2
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فــالقول بــأن الســیادة لألمــة كــان یؤســس علــى أســاس أنهــا وحــدة ال تتجــزأ و هــي ملــك األمــة باعتبارهــا 

شخص مستقل عن اإلفراد المكونین لها ، و بالتالي فـان األفـراد فـي داخلهـا هـم أعضـاء، ال یملكـون أیـة 

هـا، و تمنحهـا أو حقوق مستقلة تجاهها، و أن االنتخاب ما هو إال وظیفة ، تصبح األمة حرة في تنظیم

.تحرمها من ترید من أعضائها حسب ما تراه هي

ا دفــادا منحــت هــدا الحــق ألحــد أفرادهــا ، فــان مــن حقهــا أن تجبــره القیــام بــه، و توقــع علیــه العقوبــة ا

أمــا القــول بــأن الســیادة للشــعب، فانــه یعنــي أن الســیادة الشــعبیة أو ســیادة .خــالف دلــك بــدون عــذر مقبــول

و بالتـــالي فـــان .تتـــوزع علـــى جمیـــع أفـــراده، فلكـــل فـــرد لـــه الحـــق أو الجـــزء مـــن الســـیادةالشـــعب تتجـــزأ و 

االنتخاب هو حق للناخب ، ال مجرد وظیفة ، یجب أن یعطي لكل مواطن باعتباره مواطنا، و ال یجوز 

تقییــده أو الحــد منــه، و ال یجــب إجبــار المــواطن علــى اســتعماله، و ال یجــوز توقیــع جــزاء أیــا كــان علــى 

.1م القیام بهعد

و اتجه البعض إلى أن االنتخاب هو حق ووظیفة في نفس الوقت ، فهو حق فردي ، و لكنه یصبح 

وظیفة واجبة األداء في نفس الوقت و اتجه البعض اآلخر إلى أن االنتخاب یعتبر حقـا شخصـیا تحمیـه 

دول االنتخابــات ، و لكنــه الــدعوى القضــائیة فــي البدایــة ، و دلــك عنــدما یقــوم الناخــب بقیــد اســمه فــي جــ

القیــد، و تتمثــل هــده الوظیفــة فــي المســاهمة فــي تكــوین الهیئــات العامــة یصــبح بعــد دلــك وظیفــة بمجــرد

للدولة ، ودلك عن طریق الذهاب الى صنادیق االنتخاب ألداء الوظیفة باختیار من یرغب في اختیـارهم 

.فهو حق في البدایة ،ثم وظیفة بعد دلك.

أن هده اآلراء لم یكن مردهـا إلـى مـا تثیـره مسـألة االنتخـاب مـن مشـاكل ، و هـل هـو حـق و الحقیقة

أم وظیفة ، و إنما ارتبطت هده اآلراء بمحاولة الوصول إلى نتائج عملیة لتحقیق رغبة السلطة القائمة ، 

.317،ص )2013بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة (،1ط  ،،النظم السیاسیةربیع أنور فتح الباب متولي.1
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ع فــي فـالقول بـأن االنتخـاب وظیفـة یعطـي السـلطة الحـق فـي اتخـاذ مـا تـراه مـن إجـراءات تضـیق أو توسـ

عملیة االنتخابات ، و القول بأنه ینطوي على الرغبة في وضع القیود على السلطات العامة ، بحیـث ال 

.یجوز لها تقیید حق االنتخاب باعتباره حقا طبیعیا و شخصیا

أن االنتخاب لیس حقا، ألنه ال یمكن منحـه لكـل مـواطن دون قیـد -كما یقول البعض–و الحقیقة 

كمـا أن تكییفـه بأنـه حـق یمكـن أن یــؤدي .السـتعمالهفالمشـرع لـه أن یضـع الضـوابط و الحـدود شـرط،أو 

إلى صعوبة معالجة امتناع الكثیرین من الناخبین عن التصویت، حیـث یتعـارض تكییـف االنتخـاب بأنـه 

.حق مع أي تدخل من قبل السلطة لتنظیمه أو توقیع جزاء على من یستعمله 

pouvoirأن االنتخــاب مــا هــو إال ســلطة قانونیــة المعاصــر،فــي الفقــه و الــرأي الــراجح  légal

فالقــــانون هــــو الــــذي یــــنظم عملیــــة .یســــتمدها األفــــراد مــــن قــــانون االنتخــــاب لتحقیــــق المصــــلحة العامــــة 

، أو أن یعــدل فیهــا ســواء 1االنتخابــات أو كیفیــة أدائــه، و للمشــرع أن یحــدد الشــروط الالزمــة للقیــام بــدلك

بالتقیید أو التیسیر طبقا لما یتطلبه الصالح العام، و للمشـرع أن یجعـل االنتخـاب مقصـورا علـى الـبعض 

االنتخـاب معترفـا و إن كـان مـن الضـروري.دون البعض اآلخر ، و لـه أن یجبـر األفـراد علـى القیـام بـه 

.إال العتبارات الصالح العامبه ألكبر عدد ممكن من أفراد الشعب،و ال یجوز تقییده 

.الشروط العامة للعملیة االنتخابیة:المطلب الثاني 

اســـــتنادا إلـــــى تجـــــارب الـــــدیمقراطیات المعاصـــــرة ، فانـــــه یمكـــــن القـــــول أن االنتخابـــــات التـــــي تشـــــهدها 

ا دالدیمقراطیات المعاصرة لیست هدفا في حد ذاتها و إنما هي آلیـة لتحقیـق مقاصـد أعلـى ، و یـرتبط بهـ

1
.319،ص سابق،مرجع ،ربیع أنور فتح الباب متولي
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االنتخابــات الدیمقراطیــة ، أي مــا یترتــب علــى االنتخابــات مــن نتــائج حقیقیــة ”فعالیــة ”مــا یمكــن تســمیته 

االنتخابــات مــن ملموســة ، أو مــا تؤدیــه االنتخابــات مــن وظــائف فعلیــة فــي ضــوء مقاصــد التــي أجریــت 

.أجلها

الرئیســیة للحكــم مــن هنــا تكتســي االنتخابــات أهمیــة كبیــرة مــن خــالل دورهــا فــي تكــریس الخصــائص 

الراشــد مثــل المشــاركة السیاســیة و إضــفاء الشــرعیة و المســائلة، حیــث تعتبــر المشــاركة فــي إدارة الشــؤون 

لحقــوق العامــة مــن الحقــوق األساســیة لإلنســان، و لعــل هــدا الحــق نــص علیــه و كفلــه اإلعــالن العــالمي

عـــن   ة و السیاســـیة الصـــادر، و العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنیـــ1948اإلنســـان الصـــادر عـــام 

، كمـا تعتـرف بـه العدیـد 1972دخل حیز التنفیذ عـام  الذيو  1966الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام 

.1من المعاهدات و االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة

و قد أصبح الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة و إجراء انتخابات حرة و نزیهة حلقة مهمـة 

لتعبیــر ووســیلة أساســیة فــي سلســلة الحلقــات المفضــیة إلــى إقامــة النظــام الــدیمقراطي و الحكــم الرشــید ،

الشــعب عــن إرادتــه فــي اختیــار الحكــام وفــي اســتبدالهم ،تحقــق إجــراءات انتخابــات حــرة و نزیهــة ،یمكــن 

.الحدیث عن الشروط العامة للعملیة االنتخابیة طبقا للتشریع الجزائري

:في االنتخابشروط ممارسة الحق :األولالفرع 

مارســة حــق االنتخــاب لــیس الغــرض منــه تضــییق هــذا الحــق بــل مهنــاك شــروط وضــعها المشــرع لل

القصـد مــن ذلــك هــو حسـن اســتعمال حــق االنتخــاب و المشــاركة مـن خــالل إدارة الشــؤون العامــة بطریقــة 

.هادفة وواعیة

:و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

.1991دیسمبر 17المؤرخ في 46/137رقم  قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدةأنظر 1
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و قبلــه تقصــر حــق االنتخــاب 19كانــت معظــم الــدول خاصــة خــالل القــرن التاســع عشــر :الجــنس –أ 

للرجال دون النساء و ال ترى لذلك إخالال بمبدأ عمومیة االنتخاب ، لكن بدأ هذا الموقف یتغیـر خاصـة 

ت بحـق االنتخـاب أول والیـة أمریكیـة اعترفـ''ویومینـغ ''مع أواخر القرن التاسع عشر حیث تعتبر والیة 

.1920ثم تبعتها والیات أخرى ثم أقرته الدولة الفیدرالیة سنة 1869للمرأة سنة 

ومهمــا یكــن فــإن المشــرع الجزائــري قــد أقــر المســاواة بــین الرجــل و المــرأة فــي هــذا االنتخــاب و جعــل حــق 

فــي المائــة 30المــرأة فــي انتخــاب مــن یمثلهــا ،أي لهــا الحــق فــي أن تنتخــب أو تنتخــب مــع إدراج حصــة 

.للتمثیل أمام المجالس النیابیة و الجزائر هي الدولة األولى عربیا في تخطي النسبة المعقولة 

ـــم مـــع الع و    ـــدنم1907النـــرویج اعترفـــت بـــه ســـنة دولـــة أن ، ل و اســـترالیا ســـنة 1913ســـنة  ركاو ال

و  1971و سویســرا ســنة 1944و فرنســا ســنة 1918و إنجلتــرا و اإلتحــاد الســوفیتي فــي ســنة 1914

بالنسبة للجزائر فإن االنتخاب معتـرف بـه للمـرأة و الرجـل علـى حـد سـواء وهـذا منـذ االسـتقالل سـواء مـن 

  .  اتكافة قوانین االنتخابالدساتیر المختلفة أو من الممارسة في سواء من حیث المبدأ 

فقــد نصـت المــادة األولــى مــن االتفاقیــة بشـأن الحقــوق السیاســیة للمــرأة المعتمــدة ســیاق،و فـي هــذا ال     

للنســاء حــق التصــویت فــي جمیــع االنتخابــات بشــروط تســاوي ''بقولهــا ، 1952دیســمبر ســنة 20فــي 

للنساء األهلیة في ''ن نفس االتفاقیة على أنه و نصت المادة الثانیة م''بینهن و بین الرجال دون تمییز

أن ینتخــبن لجمیــع الهیئــات المنتخبــة بــاالقتراع العــام المنشــأة بمقتضــى التشــریع الــوطني بشــروط تســاوي 

للنســاء أهلیــة تقلــد المناصــب ''و نصــت المــادة الثالثــة علــى أنــه ''بیــنهن و بــین الرجــال دون أي تمییــز 
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ف العامة المنشأة بمقتضى التشریع الوطني بشروط تسـاوي بیـنهن و بـین العامة و ممارسة جمیع الوظائ

.1''الرجال دون أي تمییز 

تعمــل الدولــة ''بقولهــا 1996نــوفمبر 28الصــادر فــي مكــرر مــن دســتور 31و لقــد نصــت المــادة 

ون عضـوي یحـدد قـانو على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظـوظ تمثیلهـا فـي المجـالس المنتخبـة 

.''كیفیات تطبیق هذه المادة 

یحــدد كیفیــات توســیع حظــوظ 2012ینــایر ســنة 12مــؤرخ فــي 03-12و بــالطبع فقــد صــدر القــانون 

ثمــاني مــواد تبــین حظــوظ المــرأة فــي تــولي 08،یتكــون القــانون مــن 2تمثیــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة 

.فس علیها ففي حالةالمناصب و النسب المحددة حسب عدد المقاعد المتنا

:تكون النسب كاآلتي انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

بالمائة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربع مقاعد 20-

خمس مقاعد 05بالمائة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 30-

عشر مقعدأربعة14بالمائة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 35-

مقعدا 32بالمائة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 40-

بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج  50-

:انتخاب المجالس الشعبیة الوالئیة -

یتضمن 2004أبریل سنة 19الموفق ل1425صفر عام 29مؤرخ في 126-04لقد صادقت الجزائر على هذه االتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1

)25/04/2004مؤرخة في 26 دعد میةجریدة رس(1952دیسمبر سنة 20بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة المعتمدة في  ةالتصدیق على االتفاقی
2

1جریدة رسمیة رقم (،تمثیل المرأة في المجالس المنتخبةحظوظالمحدد لكیفیات توسیع 2012ینایر 12المؤرخ في -03-12القانون-

)14/04/2012المؤرخة في 
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47و  43و  39و  مقعد35بالمائة عندما یكون عدد المقاعد 30-

مقعدا 55إلى  51بالمائة عندما یكون عدد المقاعد 35-

:نتخابات المجالس الشعبیة البلدیة ا-

بالمائــة فــي المجــالس الشــعبیة البلدیــة الموجــودة بمقــرات الــدوائر وبالبلــدیات التــي یزیــد عــدد 30-

.ألف نسمة 20سكانها عن 

یعد ناخبـا كـل جزائـري وجزائریـة بلـغ ''على أنه 01–12من القانون العضوي 03وقد أشارت المادة 

وكان متمتعا بحقوقه المدنیة و السیاسیة و لم یوجد االقتراع،شر سنة كاملة یوم ثماني ع18من العمر 

.''في إحدى حاالت فقدان األهلیة المحددة في التشریع المعمول به 

و هـذا مـا أقرتـه بالفعـل اتفاقیـة  ىو بمفهوم المادة لم تستثن من حق االنتخاب أي جنس ذكرا كـان أم أنثـ

.1بقولها  مادتها السابعةفي  1979مییز ضد المرأة سنة القضاء على جمیع أشكال الت

تتخــذ الـــدول األطــراف جمیـــع التــدابیر المناســـبة للقضــاء علـــى التمییــز ضـــد المــرأة فـــي الحیــاة السیاســـیة "

:والعامة للبلد و بوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل الحق في 

االستفتاءات العامة،و أهلیة االنتخاب لجمیع الهیئات التـي ینتخـب التصویت في جمیع االنتخابات و -

.أعضاؤها باالقتراع العام 

المشاركة في صیاغة سیاسة الدولة و تنفیذ هذه السیاسة و في شـغل الوظـائف العامـة و تأدیـة جمیـع -

.المهام العامة على جمیع المستویات الحكومیة 

1
79ص  )للطبع و النشردار هومة الجزائر (،الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي ،أعمر یحیاوي-
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یات غیر الحكومیة التي تعنى بالحیاة العامة و السیاسیة للبلد المشاركة في جمیع المنظمات و الجمع-

."

مـؤرخ 03-12و بالفعل فقـد أقـر المشـرع الجزائـري هـذا الحـق مـن خـالل إصـدار القـانون العضـوي رقـم 

.،یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة2012ینایر سنة 12في 

قول أن للمرأة أن تبدي رأیهـا فـي اختیـار ممثلـي الشـعب و الـرئیس األعلـى بناءا على ما تقدم یمكن ال

.و كذا في االستفتاءات التي تجرى بشأن االختیارات الوطنیة

:السن  –ب 

ســنة أو أكثــر والمقصــود 25و  18بلــوغ ســنا معینــا لالنتخــاب یتــراوح عــادة بــین كــل الــدول تشــترط

اإلدراك الذي یسـمح باختیـار واعـي و هـادف ،لكـن بعـض الـدول تحـدد بهذا الشرط هو توفیر النضوج و 

ســن االنتخــاب بنــاءا علــى اعتبــارات سیاســیة ،حیــث أن األنظمــة المحافظــة و التقلیدیــة تعمــل علــى إبعــاد 

سـنة أو أكثـر ،فـي حـین تعمـل األنظمـة التـي 25الشباب عن التدخل في الحیـاة السیاسـیة باشـتراط بلـوغ 

أقرتــهوهــذا مــا،،ســنة مثــل الجزائــر18سیاســتها علــى تخفــیض هــذا الســن إلــى تعــول علــى الشــباب فــي

.1المتعلق بنظام االنتخابات01–12من القانون العضوي 03بالفعل نص المادة 

:الجنسیة  –ج 

1
.)2012ینایر 14المؤرخة في 01جریدة رسمیة رقم (،2012ینایر 12المؤرخ في 01-12من القانون العضوي 03المادة -
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االنتخــاب هــو حــق مــن الحقــوق السیاســیة التــي تقصــره مختلــف الــدول علــى مواطنیهــا المتمتعــین 

بجنســیتها و هــذا لكــونهم أكثــر حبــا لــوطنهم و أكثــر حرصــا علــى مصــالحه و الــدفاع عنــه عنــد الضــرورة 

ن ،كما أنهم المسـئولون بالدرجـة األولـى عـن تسـییره ،و حتـى بالنسـبة للمتجنسـین بجنسـیتها ،فهـي عـادة أ

سـنوات إلثبـات إدمـاجهم االجتمـاعي، لكـن رغـم 10إلـى  05یكونوا قد أقاموا مدة معینـة فـي إقلیمهـا مـن 

ذلــك لــیس هنــاك مــا یمنــع منحــه لألجانــب أو لــبعض الجالیــات بســبب أهــداف سیاســیة أو اقتصــادیة أو 

المقیمـینیحدد شـروط تصـویت المـواطنین الجزائـریین28-12وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم .غیرها 

.مجلس الشعبي الوطني و كیفیات ذلكفي الخارج النتخاب أعضاء ال

:التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة  –د 

تشـترط مختلـف القـوانین االنتخابیـة أن یكـون الناخــب متمتعـا بحقوقـه المدنیـة و السیاسـیة لممارســة 

حـــق االنتخـــاب و هـــذا یعنـــي أن تكـــون لـــه أهلیـــة عقلیـــة و أهلیـــة أدبیـــة ، و هـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة 

لحقـوق الوطنیـة و المدنیـة الحرمان من ممارسة ا''من قانون العقوبات في البند الثاني بقولها 9التاسعة 

''و العائلیة 

:األهلیة العقلیة –1

یحرم من حق االنتخاب المرضى عقلیا لعدم التمییز و انعدام المسؤولیة ،و كذا المصابین بالسـفه 

.و الغفلة في بعض األنظمة 

رة و تلجـأ إلـى و یجـب أن یكـون هـذا الحرمـان بنـاءا علـى حكـم قضـائي سـابق حتـى ال تسـتبد اإلدا

.إقصاء بعض المواطنین ألسباب سیاسیة بحجة فقدان األهلیة 

:األهلیة األدبیة –2
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یحــرم أیضــا األشــخاص الــذین شــوهت ســمعتهم و اعتبــارهم الرتكــابهم جــرائم مخلــة بالشــرف وبالثقــة 

انة  بین الناس ،مثل مرتكبي الجنایات عموما ،ومرتكبي بعض الجنح ،مثل جرائم خیانة األم

والنصـــب و االخـــتالس و الســـرقة و التزویـــر و التعـــاون مـــع العـــدو ،إلـــى غیـــر ذلـــك ممـــا تحرمـــه قـــوانین 

الجمهوریة ،كما یحرم المفلسین ،و هذا الحرمـان قـد یكـون دائمـا أو مؤقتـا و القـانون الجزائـري یأخـذ بهـذا 

.االتجاه 

:الحرمان من بعض الحقوق السیاسیة –3

بعـــض الـــدول مثـــل فرنســـا العســـكریین مـــن ممارســـة حـــق االنتخـــاب مـــن أجـــل لقـــد حـــدث أن حرمـــت 

و مـن أجـل حمایـة الجـیش مـن االنشـقاق و الصـراع والتحـزب إبعادهم عن التـدخل فـي الحیـاة السیاسـیة،

.الذي قد تجره إلیه المنافسات االنتخابیة

فـي الوقــت الحــالي تراجعــت هــذه الــدول عــن هــذا الموقــف الــذي یتنــافى مــع حــق المواطنــة والحقــوق 

.الفردیة التي یعتبر الجندي أكثر استحقاقا لها من غیره ،نظرا لما یقدمه من خدمة الوطن

:التسجیل في القوائم االنتخابیة –هـ 

تخابـات و منـع الغـش و التزویـر ومـن أجـل أن التسجیل ضروري من اجل الحرص علـى نزاهـة االن

تكــون هــذه االنتخابــات صــادقة التعبیــر عــن آراء المــواطنین ،و حتــى تتحقــق المســاواة بیــنهم ،بحیـــث ال 

إلـخ كـان البـد مـن التثبـت مـن صـفة و ...یصـوت الـبعض مـرة واحـدة بینمـا یصـوت آخـرون عـدة مـرات 

  .ه هویة كل مواطن و توفر جمیع الشروط القانونیة فی
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لتحقیق ذلك توضع قوائم أو جداول فیها أسماء جمیـع النـاخبین حسـب إقـامتهم وال یمكـن للمـواطن أن 

.1ینتخب إال إذا كان اسمه مسجال في القائمة بالمكان المحدد له بدقة في بطاقته االنتخابیة

اسـتثنائیا بمقتضـى المرسـوم مـن كـل سـنة، یمكـن مراجعتهـا ة األخیر إلى أن في المرحلة ،و تجدر اإلشارة 

الرئاســــي المتضــــمن اســــتدعاء الهیئــــة االنتخابیــــة المتعلــــق بــــاقتراع مــــا، و الــــذي یحــــدد فتــــرة افتتاحهــــا و 

.اختتامها

فبرایــر 10موافــق ل1433ربیــع األول عــام 17مــؤرخ فــي 67-12و قــد صــدر المرســوم الرئاســي رقــم 

یتضـــــمن اســـــتدعاء الهیئـــــة ،)2012رایـــــر فب12المؤرخـــــة فـــــي 6الجریـــــدة الرســـــمیة عـــــدد (2012ســـــنة 

االنتخابیة النتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني ،و قـد شـرع فـي المراجعـة االسـتثنائیة لهـذه القـوائم 

.20122فبرایر 21إلى غایة الثالثاء 2012فبرایر 12من تاریخ یوم األحد 

مجـالس الشـعبیة البلدیـة و الوالئیـة لیـوم أما عن فتـرة مراجعـة القـوائم االنتخابیـة النتخـاب أعضـاء ال

فكان اإلعالن من طرف وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة من یوم األحـد 2012نوفمبر 29الخمیس 

ـــة األربعـــاء 16 ـــوبر31ســـبتمبر إلـــى غای ـــات الســـیما 2012أكت ، ویمـــس اإلعـــالن المـــواطنین والمواطن

لهم ضمن القوائم االنتخابیة في بلدیـة إقـامتهم و الـدعوة سنة كاملة یوم االقتراع لطلب تسجی18البالغین 

إلـى شــطب النــاخبین أســمائهم مـن القائمــة االنتخابیــة لبلــدیاتهم األصـلیة وتســجیل أســمائهم ضــمن القائمــة 

.3االنتخابیة لبلدیة إقامتهم الجدیدة

419ص )1998،القاهرة ،دار النهضة العربیة (محمد فرغلي محمد علي ،نظم وٕاجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء و الفقه ،1

2
.1433ذ القعدة  22موافق ل 2012أكتوبر 08جریدة الخبر الیومیة لیوم 

3
یتضمن استدعاء الهیئة االنتخابیة 2012فبرایر سنة10موافق ل1433ربیع األول عام 17مؤرخ في 67-12یتكون المرسوم الرئاسي رقم 

مواد فقط بین فیه الشروع في استدعاء الهیئة االنتخابیة النتخاب أعضاء المجلس الشعبي النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من ثالث 

).2012فبرایر 12المؤرخة في 6ج ر عدد (،الوطني
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:بالدیمقراطیةالعامة لالنتخابات و ارتباطها شروط ال : ثانيالفرع ال

الحكـمفـيالمشـاركةالمواطنـونظلـهفـيیسـتطیعالحكـمأشـكالمـنكشـكلالدیمقراطیـة

قویـةعالقـةاألخیـرلهـذاأنفیـهالشـكوممـا.االنتخـابأسـلوبحالیـاأبرزهـامختلفـة،بأسـالیب

تعـد القدیمـةالـدیمقراطیاتكانـتحیـث,المختلفةالنظمفيواحدةدرجةعلىتكنلم لكنهابالدیمقراطیة،

جمیـعأمـامالفـرصتكـافؤتكفـلوالمسـاواةتحقـقالتـيوحـدهاألنهاقراطیة دیمغیروسیلةاالنتخاب 

االختیـار كانـتعنـدهمالحقیقیـةالدیمقراطیـةوالوسـیلة.المـوظفینوالحكـامالختیـارللوصـولالمـواطنین

حیـثالمباشـرةالدیمقراطیـةتتبـعكانـتالقدیمـةالمـدنیاتهـذهأنالوظـائف العامـة ،كمـاإلـىللوصـول 

حیـث،الشـعبیةالجمعیـاتأعضـاءالختیارمجالهناكیكنلمولذالكبنفسه،السلطة الشعبیمارس

علـىتطبیقـهقصـرمـعحتـىالمباشـرةالدیمقراطیـةنظـامكـنجمیـع المـواطنین البـالغین، لتضـمكانـت

.فیهاالمواطنینعددوتضخمرقعتهااتساعبسببالحدیثةالدولةفيبهاألخذاستحالالتشریعیة الوظیفة

الحكمیتولونعنهلنوابالشعبانتخابعلىیقومالذيالنیابيالنظامظهرعشرالثامن القرنفيو

.الحكمإلسناداألصیلةالوسیلةاالنتخابأصبحبذالكو باسمه

حتـى,االنتخـابحـقتقریـرفـيالتوسـعأجـلمـنطـویالصراعا عشرالتاسعالقرنفيأورباوعرفت  

وثیقـااالرتبـاطأصـبحثـمومـن.العـاماالقتراعحقتقریربالدعوة ل ةــــالدیمقراطیللمبادئالدعوةاختلطت

1واالنتخابالدیمقراطیةمــالحكینــب

مسـلماتثالثـةعلـىیقـومالدیمقراطیـةواالنتخابـاتبـیناالرتبـاطأنالهاشـميمحمـدالباحـثویعتبـر

الناشئةالدیمقراطیاتفيوجودهاأن،غیرالعریقةالدیمقراطیاتفيالسیاسیةلألنظمةةمحاكیأساسیة

1شنقاموضعیزالال

229ص  )1975القاهرة ،دار النهضة العربیة (،النظم السیاسیة  ،ثروت بدوي1
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لدیمقراطياالنظام لبنـاءكافیــةغیرلكنهاضروریةاالنتخاباتإن:دیمقراطيمؤسساتيبناءوجود-1

لیسـت سـوىاالنتخابـاتأنبمعنـى،نسـقیهعالقـةهـيبـلمیكانیكیـةعالقـةلیسـتبینهماالعالقةألن

مؤسسـاتوجـودقبیـلالـدیمقراطي مـنللبنـاءالمشـكلةاألخـرىالنسـقبـاقيخـارجلـهمعنـىال عنصـر

بـین المؤسسـات والتـداوليوالتمـایز الهیكلـالسـلطاتفصـلمبـدأعلـىقائمـةومصـداقیةذاتدسـتوریة

.2برامجصیاغةعلىقادرةقویةوحقیقیةحزبیةمؤسساتالسلطة ووجودعلىالسلمي

 هوواحـــد،فـــإن األنظمـــة الشـــمولیة التقلیدیـــة تخـــالف الدیمقراطیـــة فـــي اســـتنادها علـــى حكـــم لرجـــل وعلیـــه،

3على الجیش أو حزب أو جماعة خاصة دالدیكتاتور المعتم

المنتخبین هم صناع القرار فعلیا ،الهدف األساسي مـن العملیـات االنتخابیـة هـو تمكـین المـواطنین مـن -

المشـــاركة فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار فـــي كـــل مـــا یتعلـــق بقضـــایا الشـــأن العـــام و دلـــك عبـــر ممثلـــیهم فـــي 

األمیـر  المؤسسات المنتخبة ، و بناء علیه یفترض أن تكون هده المؤسسات هي صاحبة القرار أي هـي

.4الحقیقي ، لیس فقط على المستوى الدستوري النظري بل أیضا على مستوى الواقع العملي

وجــود حــد أدنــى مــن القــدرة علــى االختیــار العقالنــي ،أي یكــون الصــوت النــاخبین وســیلة موجهــة -

5نحو هدف محدد هو الفصل بین البرامج السیاسیة المتنافسة و ترجیح كفة مرشح على حساب آخر

و من هنا یمكن التحلیل بان االنتخاب هو الوسیلة الوحیدة أو األساسیة علـى األقـل الـذي یقـوم علیـه 

النظــام الــدیمقراطي فــي اختیــار الحكــام ،و هــي التــي علــى أسســها تشــكل الهیئــات أو المؤسســات النیابیــة 

.التي تتولى مسؤولیة التشریع نیابة عن الشعب 

،عددالعربیةالوحدةمركــز دراسات:العربي،لبنانالمستقبل(،دیمقراطیةبقواعدالسلطویة،تجدیدبالمغرب2007التشریعیةاالنتخابات،الهاشميمحمد 1

69 ص.،)2007
94ص) 2004المعلومات لتكنولوجیاألیكس:اإلسكندریة(الدیمقراطیة، و الشمولیةبینالمعاصرةالسیاسیةالنظم،العادلي أحمدأسامة2

78ص )2008دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة التاسعة (،القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ،الجزء الثاني ،سعید بو الشعیر3
).2004، 5مجلس األمة ،عدد:الجزائر(،الدیمقراطیة مبادئ،مؤسسات و مشاكل ،مجلة الفكر البرلماني،أنظر دیفید بیتام4

71ص    مرجع سابق، الهاشميمحمد 5
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فقــد یكــون .ل دولــة تأخــذ بنظــام االنتخــاب هــي دولــة دیمقراطیــة بالضــرورةو لكــن ال یعنــي هــدا أن كــ

مجــرد عمــل ظــاهري ، ال یتمتــع فیــه النــاخبون بأیــة ضــمانات تجعلهــم یعبــرون عــن إرادتهــم الحقیقیــة فــي 

االختیــار كمــا هــو الحــال فــي االنتخابــات فــي الــدول الشــیوعیة الســابقة كمــا ذكرنــا ســالفا، أو فــي الــدول 

یة، و قد تخضع إجراءاته لسیطرة و توجیه السـلطة القائمـة و اتجاهاتها،فیصـبح االنتخـاب الشمولیة الحال

.مفرغا من مضمونه ،كما هو الحال في كثیر من الدول النامیة

:صور الحكم الدیمقراطي-1

أدت التغیــرات السیاســیة و التاریخیــة مــع تطــور مفــاهیم العملیــة االنتخابیــة الــى وجــود ثالثــة صــور مــن 

:حكم الدیمقراطي وهي كالتاليصور ال

Laالدیمقراطیة المباشرة -أ démocratie directe

مــن الطبیعـــي أن العملیـــة االنتخابیـــة تتطلـــب تكـــریس الصـــورة الدیمقراطیـــة التـــي یقـــوم الشـــعب بنفســـه 

دلــــك شــــكل اجتمــــاع بــــین أفــــراد الشــــعب فــــي مكــــان یتســــع لعــــدد یتخــــذبممارســــة الســــلطة دون وســــیط و 

المجتمعین الدین یشكلون جمعیـة عمومیـة للتصـویت علـى المشـروعات و األعمـال و القـوانین ،و تعیـین 

القرارات الالزمة لتصریف الشؤون العامة الخارجیة و الداخلیة، واتخاذالقضاة و الموظفین ،

الوضـع األمثـل ، و التطبیـق الصـحیح أو مـا یجـب أن یكـون علیــه و یمكـن القـول أن هـده الصـورة تمثـل

الحكـــم الـــدیمقراطي، ألنهـــا تجعـــل الشـــعب صـــاحب الســـلطة ، یمارســـها مباشـــرة و بنفســـه ،دون وســـیط أو 

.وكالة من أحد

Laنیابیةالدیمقراطیة ال   -ب démocratie représentative

الــدین یكونــون الســلطة -النــواب-معــین مــن األفــراد یقــوم الشــعب فــي الدیمقراطیــة النیابیــة بانتخــاب عــدد

التشـــریعیة أو البرلمـــان ، و یتولـــون ممارســـة الســـلطة باســـم الشـــعب ، و نیابـــة عنـــه، فالشـــعب ال یمـــارس 
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الســلطة بنفســه ،كمــا هــو الحــال فــي الدیمقراطیــة المباشــرة، بحیــث یســتقل النــواب بمباشــرة شــؤون الســلطة 

دوره عـــن حـــد انتخـــاب نوابـــه دون االشـــتراك معهـــم فـــي مباشـــرة المقـــررة لهـــم عـــن الشـــعب ، الـــذي یقـــف

الســلطة، فــال یحــق لجمهــور النــاخبین التــدخل فــي عمــل البرلمــان ، فــال یكــون لهــم حــق اقتــراح القــوانین 

مثال،أو االعتراض علیها،أو المطالبة بعزل أحد أو بعض النواب أثناء مـدة دورتهـم المحـددة أو المطالبـة 

ان أو حلـه، كمـا ال یجـوز الرجـوع إلـى جمهـور الشـعب ألخـذ رأیـه فـي مسـألة أو أمـر بانتهاء عهـدة البرلمـ

.من األمور، و دلك عن طریق االستفتاء الشعبي

Laالمباشرة شبه الدیمقراطیة-ج démocratie semi directe

تقوم هده الصورة على نظام وسط بین النظـام المباشـر و النظـام النیـابي ، حیـث یقـوم الشـعب بانتخـاب 

مــن یمثلــه لممارســة شــؤون الســلطة ، و لكنــه یحــتفظ بــالحق فــي االشــتراك مــع النــواب فــي مباشــرة بعــض 

هـو األكبـر األمور المتعلقة بالسلطة ، أي ممارسة الشعب بعض شؤون السلطة و یترك الجـزء اآلخـر و 

:أو األوسع للنواب الدین یمثلونه في البرلمان ودلك عن طریق الوسائل التالیة الذكر

L’initiativeاالقتراح الشعبي - populaire

Leاالعتراض الشعبي على القوانین - véto populaire

Référendumاالستفتاء الشعبي - populaire

المتبعةأنواع النظم االنتخابیة :المبحث الثاني  

ظــم االنتخــاب المتبعــة وتتنــوع فــي إطارهــا العــام حســب اخــتالف الــنظم السیاســیة التــي یعتمــد نتختلــف 

ال تـزال الشـغل الشـاغل بحیـث علیها االنتخاب في إسـناد السـلطة أو مـدى التزامهـا بالمبـادئ الدیمقراطیـة 
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سیاســیة ،كونهــا تشــكل المحـــور لرجــال السیاســة و موضــع اهتمـــام فقهــاء القــانون  الدســتوري و العلـــوم ال

.1للعملیات االنتخابیة ياألساس

نظــام التمثیــل نظــام األغلبیــة ،:االنتخابیــة فــي ثالثــة نظــم أساســیة و هــي  مالــنظیمكــن حصــر

.و النظام المختلط النسبي

نظام األغلبیة :المطلب األول

علــى تقســیم الــبالد إلــى دوائــر انتخابیــة ینتخــب فــي كــل منهــا نائــب واحــد أو عــدة یقــوم هــذا النظــام 

نـــواب ویعتمـــد هـــذا النظـــام فـــي تحدیـــد نتـــائج العملیـــة االنتخابیـــة علـــى نظـــام األغلبیـــة العددیـــة لألصـــوات 

،بحیث یعتبر المرشح الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبین في الدائرة هو الفائز بهذه االنتخابات 

2*2االنتخاب الفردي و االنتخاب حسب القائمة:هذا النظام على نوعین هما  و

:االنتخاب الفردي  -أ     

عنــدما یعتمــد نظــام االنتخــاب الفــردي ،تقســم الــبالد إلــى الــدوائر انتخابیــة صــغیرة و ضــیقة و متســاویة أو 

ك القانون ،فعندما یتقدم عدة متقاربة من حیث عدد المواطنین الذین یكون لهم نائب واحد حسبما حدد ذل

مترشحین ،على كل ناخب أن یختار مترشح واحد فقط في تلك الدائرة االنتخابیة، و لهذا مزایا و عیوب 

:یمكن حصرها أهمها فیما یلي 

:المزایا

60مرجع سابق ،ص،العادلي أحمدسامةأ1
، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن ،تقریر حول النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشریعي ،سلسلة جهاد حرب2

.05القانونیة ص ااتقاریر
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یســمح لنـــاخبي الـــدائرة بمعرفــة المترشـــحین و باختیـــار مــن یریـــدون عـــن وعــي كمـــا أن المترشـــحین قـــد -

1ائرتهم ویكونون أدرى بمشاكلهم و أقدر على تمثیلهم و أكثر استجابة لرغباتهمیعرفون سكان د

یسمح للمواطنین باإلفالت من هیمنة األحزاب في اختیار من ترید ترشیحه ألن األحزاب تضطر إلـى -

.ترشیح الشخص الذي یحظى برضا المواطنین قبل كل شيء

:العیوب 

االنتخاب الفـردي هـو انتخـاب أشـخاص و لـیس انتخـاب أفكـار و بـرامج ألن الناخـب یختـار المترشـح -1

.لصفاته و قدراته أو ألسباب عرقیة أو دینیة أو ثقافیة أو جهویة أو عشائریة 

االنتخابیـة حـول القضـایا  تیحصر و یقید آفاق الناخبین حول دائرتهم االنتخابیة فقـط وتركـز الحمـال-2

یــة و تهمــل القضــایا الوطنیــة الكبــرى و المشــاكل الحقیقیــة للمجتمــع و یطغــى علــى هــذه الحمــالت المحل

المیل إلى الكذب و المبالغة ألن كل مترشح یعد بفعل المستحیل من أجل دائرته 

.یشجع  على ازدهار الجهویة و العشائریة و العرقیة و غیرها -1

یــؤدي تخابیـة ألن األغلبیـة تصـوت علـى مـن ینتمـي إلیهـا یسـمح بتمثیـل األقلیـات فـي الـدائرة االن ال-2

وســاطات إلــیهم إلـى ســیطرة اإلدارة علــى النائــب ألن عالقتــه بناخبیــه تجعلــه یســعى إلــى تقــدیم خــدمات و

فیحتاج إلى اإلدارة من أجل ذلك و هي تساومه و ترضخه و تخضعه إلیها تدریجیا 

ن حیث یستحیل عملیا تقسیم الدوائر بشكل متساوي، مـع ال یسمح بتحقیق مساواة فعلیة بین المواطنی-3

مشـكلة عویصـة ألن الحـزب الحـاكم أو السـلطة التي تعتبـر تقسیم الدوائر االنتخابیة إلى مشكلةاإلشارة 

:الحاكمة تستعمل هذا اإلجراء لمصلحتها بطرق متعددة منها 

227، ص )2002الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة (،2وجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ط ،الاألمین شریط1
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فكلمـا كانـت تجمعـات سـكنیة معارضـة العمل على عدم تساوي الـدوائر مـن حیـث الحجـم السـكني عمـدا ،

و كلمـا كانــت هنــاك تجمعـات لصــالحها تعطیهــا )أي مــن الممثلــین (لهـا تعطیهــا عـددا أقــل مــن الـدوائر 

.عددا أكبر 

تفتیت األغلبیة االنتخابیة المعارضة للسلطة و خلق أغلبیات و دوائر مصطنعة لصالحها عن طریق -4

ل هذه األسالیب استعملت في كثیـر مـن البلـدان سـواء المتطـورة أو مث.رسم أو تغییر الحدود بین الدوائر

.النامیة 

:عن طریق القائمةاالنتخاب  -ب

إذا اعتمـــد نظـــام االنتخـــاب عـــن طریـــق القائمـــة، فلـــیس شـــرطا أن تقســـم الـــبالد إلـــى دوائـــر صـــغیرة 

لحالـة یعطـى لكـل دائـرة عـدد ومتساویة ، بل یمكن أن تكـون هـذه الـدوائر كبیـرة وغیـر متسـاویة فـي هـذه ا

.مقاعد)6(یكون لها )نسمة 300.000(من المناصب بقدر ما تضم من سكان ،فالدائرة التي بها 

نسـمة 50.000، على أساس أن لكل خمسـین ألـف .مقاعد 08نسمة یكون لها 400.000و التي بها 

.مقعد 

ال یصوتون على فرد واحـد بـل علـى قائمـة هنا یتم االنتخاب عن طریق القائمة ، أي أن الناخبین

لهــذا .مــن األفــراد بعــدد مناصــب الــدائرة ولكــل حــزب أن القائمــة الخاصــة بــه و النــاخبون یختــارون أحــدها 

:النظام مزایا و عیوب 
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:المزایا 

الناخبون یصوتون على برامج و أفكار و لیس على أشخاص و هـذا مـا یسـمح بتجـاوز النعـرات -

.و غیرها الجهویة

.الحمالت االنتخابیة تكون أكثر موضوعیة و تركز على القضایا الوطنیة الهامة أكثر من غیرها-

.یسمح بتحقیق المساواة و بتمثیل األقلیات ویسمح بإفالت النواب من هیمنة اإلدارة و أجهزتها -

1.و بترشیح كفاءات علمیة مختصة قد تكون غیر معروفة شعبیا

:العیوب 

ینقل عملیـة اختیـار النـواب إلـى األحـزاب و لـیس علـى النـاخبین إال المصـادقة عـادة قائمـة مـن القـوائم -

.المعروضة

النائـــب یكـــون فـــي حالـــة تبعیـــة جدیـــدة للحـــزب الـــذي یرشـــحه ،لـــذا یمثـــل الحـــزب أكثـــر ممـــا یمثـــل مـــن -

.انتخبوه

:ل للقوائمعن طریق وجود عدة أشكامثل هذه العیوب یمكن التخفیف من حدتها 

:القائمة المغلقة–1

هــي القائمــة التــي الســتطیع أن یغیــر النائــب فیهــا شــیئا ســواء  فــي ترتیــب المترشــحین أو زیــادة أو حــذف 

.أسماء أخرى

:التصویت باالختیار أو باألفضلیة–2

.228سابق ، صمرجع ،األمین شریط1
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.حسب رغبتهر في ترتیب المترشحینأي أن الناخب عندما یختار قائمة من القوائم یستطیع أن یغی

:التصویت عن طریق المزج –3

علیـــه قائمـــة خاصـــة بـــه تحمـــل أســـماء و هـــو أن الناخـــب یشـــكل مـــن بـــین مختلـــف القـــوائم المعروضـــة 

.المترشحین الذین یرغب في انتخابهم 

:االنتخاب المباشر و االنتخاب غیر المباشر–4

االنتخــاب المباشــر هــو مباشــرة النــاخبین ممارســة حقهــم االنتخــابي بأنفســهم دون وســاطة مــن أفــراد 

آخرین و على هذا یمكن تسمیة هذا النوع من االنتخاب باالنتخـاب علـى درجـة واحـدة وتأخـذ العدیـد مـن 

.1الدول بهذا النظام على أساس أنه یعتبر التمثیل الحقیقي لمبدأ الدیمقراطیة 

أي  ،ا في االنتخاب غیر المباشر ،یقوم الناخبین باختیار مندوبین عنهم یتولون انتخـاب ممثلـیهمأم

أن عملیــة االنتخــاب تــتم علــى درجتــین ،و هــذا یعنــي أن االنتخــاب غیــر المباشــر ضــرب مــن التصــویت 

علـى أسـاس المقید و في هذه الحالة سیقصى فئة كبیرة من عملیة االنتخاب وعـدم اكتراثهـا لهـذه العملیـة 

2أن دورها یقتصر على اختیار مندوبین عنهم 

و نجــد أن مــن أهــم ممیــزات االقتــراع العــام المباشــر تــتلخص فــي تــأمین شــرعیة مــن یتــولى الســلطة، 

.ومرد ذلك ینهض الشعب بأمر انتقاده ومن ثم تفویضه للقیام بشؤون الحكم نیابة عنه

173ص )1998مركز القاهرة للتعلیم المفتوح القاهرة ،(عبد المجید عبد الحفیظ سلیمان ،النظم السیاسیة ،1
104ص  )2003الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة (05طبعة 02سعید بوشعیر ،القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ،جزء 2



اإلطار النظري للعملیة االنتخابیة:الفصل األول 

24

نظام التمثیل النسبي :المطلب الثاني

 ةاسـیالحر بین لوائح أو تكـتالت سییعرف التمثیل النسبي بأنه نظام انتخابي یقوم على التنافس 

كبــرى بحیـث تفــوز كـل الئحــة بعــدد مـن المقاعــد النیابیـة مســاوي للنسـبة المئویــة التــي  ةانتخابیـفـي دوائــر

.1تنالها من مجموع عدد المقترعین 

:مزایا هذا النظام  –أوال 

تستمد األطروحات المؤیدة للتمثیل النسبي قوتها من جوانب عدیدة ،من ذلك تجنب النتائج الشـاذة 

.،كما أنها تعمل على تسییر وجود هیئة تشریعیة أكثر تمثیالالتي تنجم عن نظم األغلبیة التعددیة 

یمقراطي إذ یسمح بتمثیل الشعب یعتبر هذا النظام أكثر األنظمة اتفاقا مع النظام النیابي و المبدأ الد-

فهــو یــؤدي إلــى كثــرة األحــزاب و تعــددها كمــا یتــیح لألحــزاب الصــغیرة فرصــا للحصــول علــى .واتجاهاتــه

.2مقاعد في البرلمان 

یشجع النـاخبین علـى اسـتعمال حقـوقهم االنتخابیـة ألن أصـواتهم مهمـا كانـت نسـبتها فإنهـا تكـون ذات -

.هدر فیه أصوات األقلیة قیمة عكس نظام األغلبیة الذي ت

یؤدي إلى تمثیل حقیقي للقوى السیاسیة ،حیث یحصل كل حزب على عدد من المقاعد یسـاوي نسـب -

األصوات المحصل علیها 

1
433ص ) 1994،منشورات جامعة مؤتة عمان،(نعمان أحمد الخطیب ،األحزاب السیاسیة و دورها في أنظمة الحكم المعاصرة 

2005جویلیة 09إدریس مجلة الفكر البرلماني ،العدد  كرببو 2
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یؤدي إلى تالفي عیوب نظام األغلبیة الذي یهدر حقوق األقلیة في التمثیل داخل البرلمان -

النسبي، فیمكن القول أن القانون العضوي اتجه إلى تعزیـز توزیع المقاعد في ظل التمثیل أما عن كیفیة 

المعادلــة االنتخابیــة مــن خــالل تبنــي نظــام التمثیــل النســبي ،و هــذا مــن خــالل انتخــاب المجلــس الشــعبي 

.البلدي و الوالئي و كذا المجلس الشعبي الوطني 

قــوائم الحزبیــة المتنافســة ، وذلــك بعــد نهایــة العملیــة االنتخابیــة یــتم توزیــع المقاعــد النیابیــة علــى ال

بتطبیــق قاعــدة انتخابیــة تشــمل عملیتــین أساســیتین ،األولــى تتعلــق بتوزیــع مقاعــد النــاتج االنتخــابي ،أمــا 

.الثانیة فتتعلق بكیفیة توزیع البقایا 

:توزیع مقاعد الناتج االنتخابي  -أ 

)قائمة(بعد استكمال الفرز النهائي لألصوات یتم تحدید عدد المقاعد التي یحصل علیها كل حزب 

:و ذلك من خالل حساب العملیتین التالیتین و هما 

حساب المعامل االنتخابي أو المعدل االنتخابي -

توزیع المقاعد حسب المعامل االنتخابي -

تخابي أو المعدل االنتخابي و ذلـك بقسـمة عـدد األصـوات المعبـر عنهـا یقتضي حساب المعامل االن

على عدد المقاعد المطلوب شـغلها ، و أمـا عـن كیفیـة توزیـع المقاعـد حسـب المعامـل االنتخـابي و نقـوم 

بقســمة عــدد األصــوات التــي حصــل علیهــا كــل حــزب علــى المعامــل االنتخــابي و بالتــالي نحصــل علــى 

.حزبالمقاعد التي یحصدها كل 

طریقة الباقي األقـوى ،و طریقـة المعـدل األقـوى و :توزیع البقایا فهناك ثالث طرق و هي أما طریقة

.طریقة هونت 



اإلطار النظري للعملیة االنتخابیة:الفصل األول 

26

:طریقة الباقي األقوى-1

بـالنظر)القوائم (حیث یتم توزیع المقاعد المتبقیة على األحزاب هذه الطریقة ببساطتها بو تتمیز

توزیـــع المقاعـــد حســـب المعامـــل االنتخـــابي  وذلـــك (تفظـــت بهـــا مـــن العملیـــة الســـابقة البقایـــا التـــي احإلـــى

بالتـدریج مــن أكبــر البقایـا نــزوال إلــى أصـغرها ،علــى أن نتوقــف عنـد الحــد البــاقي الـذي نســتكمل بواســطته 

.عدد المقاعد المحددة للدائرة االنتخابیة 

المتعلـق بنظـام 97/07ر عنه بواسطة األمـر رقـم و فیما یتعلق بالنظام االنتخابي الجزائري المعب

،نالحـــظ بأنـــه قـــد تبنـــى طریقـــة )1997مـــارس 06المؤرخـــة فـــي 12الجریـــدة الرســـمیة عـــدد (االنتخابـــات 

أو بالنسـبة )منـه 76طبقـا للمـادة (الباقي األكبـر سـواء فـي انتخابـات المجـالس الشـعبیة البلدیـة والوالئیـة 

1)من102طبقا للمادة (النتخابات المجلس الشعبي الوطني

:عیوب نظام التمثیل النسبي –ثانیا 

عـدم رأسـهاعلـىالسـلبیاتبعضتكتنفهاالنسبيالتمثیلنظمعنالناتجةاالئتالفیةالحكوماتإن -1

وغالبااألحزاب المشكلة لها،بینسیاسیةخالفاتحدوثعندمتماسكبشكلسیاستهاتنفیذاستطاعتها

.كثیرةاستقاالتالتجاربهذهتشهدما

خاصـة عنـدالسیاسـي،االستقراروجودهایهددالتيالصغیرةاألحزابقیامكثیراالنظمهذهتشجع2-

.الكبیرةعلى األحزاباامتالءاتهالصغیرةاألحزابتمليبحیثالحكومة،بتشكیلالمتعلقةالمفاوضات

1
154ص )2012دار هومه طبعة الجزائر،(رابحي أحسن ،الوسیط في القانون الدستوري ،
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داخـلتنشـبقـدالتـيالخالفـاتبعـدالسیاسـیة،األحـزابتجزئـةإلـىالنسـبيالتمثیـلنظـامیـؤدي3-

.الواحدالحزب

علـى تحدیـدقدرةالناخـبونیمتلكفالنوابهم،والناخبینبینالعالقةضعفإلىالنظمهذهتؤدي4-

مـاإذافـردأي رفـضعلـىالقدرةإذنیمتلكونواللمنطقتهم،محددممثلیظهروالسیمثلهم،منهویة

.منصبهاستخدامأساء

لألحـزاب فـيوسـلطةكبیـرةقـوةالمغلقـة،االنتخابیةالقوائمعلىالمعتمدةالنسبيالتمثیلنظمتتیح5-

.الناخبینتفضیلمقابلالمرشحین،اختیار

 ةغیـر مناسـبیجعلهـاالتفضـیلي ممـاالنظـامخاصـةبسـیطةغیـرأنهـافـيالنسـبيالتمثیـلنظـمتنتقـد6-

1.األمیةنسبةفیهاتكثرالتيللمجتمعات

و لكـن  یكون مقبوال إال إذا كان معقدا،و الصیغة التقنیة التي تضمن توزیعا نسبیا متساویا للمقاعد ال

ال ننسى بأن التعقید في االنتخابات هو إشكال،و لهـذا هنـاك صـیغة بسـیطة و هـي صـیغة المعامـل ، و 

.2لكنها ال تحل المشكل ألن هناك دائما بقایا من األصوات 

2005جویلیة 09كر إدریس مجلة الفكر البرلماني ،العدد ببو 1
131ص )2011المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر،(بحوث في القانون الدستوري ،منصور،مولود 2
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من خالل عرض ما سبق، شهدت العدید من المجتمعات أبرز أنواع العملیة االنتخابیة التي یمكننـا 

:حصرها فیما یلي

Suffrageاالنتخاب المقید * restreint:

یتضمن االنتخاب المقید فـرض شـروط معینـة علـى ممارسـة االنتخـاب وكثیـرا مـا تتجلـى هـذه الشـروط 

معـین كـالتعلیم ، أي مسـتوىفي ربـط ممارسـة حـق االنتخـاب بالنصـاب المـالي المعـین أو كفـاءة خاصـة 

ملكیــة فبالنســبة لشــروط النصــاب المــالي المطلــوب فإنــه یســتوجب مــن الناخــب أن یكــون مالكــا لعقــار أو 

أخرى یحصل بواسطتها على دخل معین یجعله من دافعي الضرائب، لكي یتمكن مـن ممارسـة حقـه فـي 

االنتخــاب، وذلــك بحجــة أن حصــر حــق االنتخــاب فــي  طبقــة أصــحاب الثــروات یجعــل عملیــة االنتخــاب 

أكثــر جدیــة، حیــث یحــرص أصـــحاب الثــروات علــى اختیــار أحســـن األشــخاص لممارســة الســلطة بـــدافع 

.ظة على ثرواتهم حسب هذا االتجاه الخاطئالمحاف

أمــا بالنســبة لشــروط المســتوى التعلیمــي فإنــه یقتضــي أن تكــون للناخــب درجــة معینــة مــن التعلــیم مثــل 

اإللمــام بــالقراءة و الكتابــة أو الحصــول علــى شــهادة معینــة كــي یمــارس حــق االنتخــاب، وقــد یشــترط فــي 

.معاالناخب التوفر على الثروة ومستوى التعلیم

ومن الواضح أن نظام االنتخـاب القیـد الـذي كـان سـائدا فـي العدیـد مـن البلـدان یتعـارض بشـكل سـافر 

مــع مبــادئ الدیمقراطیــة، والواقــع أن االنتخــاب المقیــد یعتبــر مجــرد وســیلة لتعزیــز النظــام الطبقــي وحصــر 

وع فــي االشــتراك فــي الســلطة فــي طبقــة معینــة، مــع حرمــان بقیــة أفــراد الشــعب مــن ممارســة حقهــم المشــر 

عملیــة إســناد الســلطة وتســییر شــؤون المجتمــع العامــة ومــع تزایــد الــوعي السیاســي النضــالي بــدأت حركــة 

.تغییر نظام االنتخاب المقید واستبداله بنظام االقتراع العام

Suffrageاالقتراع العام* universel:
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خـاب وٕالغـاء شـروط النصـاب المـالي والمسـتوى یقوم االقتراع العام على مبدأ تعمـیم ممارسـة حـق االنت

التعلیمي، مع االحتفاظ ببعض الشروط الموضوعیة والضـروریة كالجنسـیة وسـن الرشـد واألهلیـة والعقلیـة 

.واألدبیة

نظــام االقتــراع العــم لــم یتقــرر تطبیقــه فــي وقــت واحــد بشــكل موحــد بالنســبة لمختلــف الــدول التــي  لكــن   

تبنتــه وأخــذت تمارســه بأســالیب أخــرى، والســیما فیمــا یتعلــق بالشــروط المطلوبــة لممارســة حــق االنتخــاب 

.وتعمیم هذا الحق على جمیع أفراد الشعب

م 20م وبدایـة القـرن 19بأفكاره الضیقة البسیطة منذ القـرن فقد بدأ نظام االقتراع العام ینتشر تدریجیا 

.وبدأت السیاسة تتطور مع تطور الفكر الدیمقراطي ووصوله إلى مواقع السلطة,بأوروبا

مـا هـي األسـس التـي یرتكـز علیهـا النظـام االنتخـابي :و استنتاجا لما ورد ، یطرح اإلشـكال التـالي

الجزائري؟

یقوم علیها النظام االنتخابي الجزائـري تـرتبط فیمـا بینـه ارتباطـا وثیقـا نجملهـا فـي هناك ثالث أسس 

:ما یلي 

مبدأ المساواة أمام النظام االنتخابي ،و مبدأ التمثیل األمثل أو التمثیل الحقیقي ،و مبدأ االقتراع العام -

.المباشر و السري و شخصیة التصویت 

:االنتخابيمبدأ المساواة أمام النظام -1

علـى غـرار كافـة الدسـاتیر العالمیـة الحدیثـة مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون لقد أقر الدستور الجزائـري

.''كل المواطنین سواسیة أمام القانون ''على أنه 29فنص في مادته 

06/03/1997صـادر فـي 97/07و من بین القوانین التي تكرس هـذه المسـاواة قـانون االنتخابـات رقـم 

''علـى أنـه 05الـذي یقضـي فـي مادتـه ،)1997مـارس 06المؤرخة في 12/97الجریدة الرسمیة رقم (
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03و تقابلهـا المـادة ''....االقتـراعسـنة كاملـة یـوم 18یعد ناخبا كل جزائـري أو جزائریـة بلـغ مـن العمـر 

14/04/2012المؤرخة فـي 1الجریدة الرسمیة رقم(2012ینایر 12مؤرخ في 01-12من القانون 

و لــم یفــرق بــین المــرأة و الرجــل علــى حــد ســواء ،وكــذا شــروط التســجیل فــي القــوائم االنتخابیــة كمــا هــو )

التسجیل في القوائم االنتخابیة واجب على كـل مـواطن و مواطنـة تتـوفر فیهمـا ''بقولها06وارد في المادة 

الشروط المطلوبة قانونا 

المبـدأ ال یكـون بصـفة مطلقـة ، فهنـاك فئـات تسـتثینها كـل التشـریعات العالمیـة إال أن تطبیق هـذا

01–12مــن ممارســة حــق االنتخــاب وال یعــد ذلــك مساســا بالدیمقراطیــة الصــحیحة و قــد  عــددهم قــانون 

:منه و هم على النحو اآلتي 83في المادة 

جــالس التنفیذیــة للوالیــات، القضــاة،أفراد الــوالة ، رؤســاء الــدوائر،الكتاب العــامون للوالیــات ،أعضــاء الم-

.الجیش الوطني الشعبي ، موظفي أسالك األمن، محاسبو أموال الوالیات،األمناء العامون للبلدیات 

باإلضــافة إلــى اعتبــار حــق االنتخــاب و الترشــح ركیزتــان أساســیتان یقــوم علیهــا مبــدأ المســاواة أمــام 

بـــد منهـــا لقیـــام مبـــدأ المســـاواة أمـــام النظـــام االنتخـــابي ، ألن النظـــام االنتخـــابي ، هنـــاك ركیـــزة أخـــرى ال

الدیمقراطیة بالمفهوم الحدیث تتطلب وجود التعددیة الحزبیة وال یمكن تصـور دیمقراطیـة حقیقیـة فـي ظـل 

.نظام الحزب الواحد 

:مبدأ التمثیل األمثل أو التمثیل الحقیقي –2

إذا كانت غایة الدیمقراطیـة هـي حكـم الشـعب لنفسـه بواسـطة ممثلیـه ،فـإن هـدف النظـام االنتخـابي 

هو تحقیق التمثیل الحقیقـي لهیئـة النـاخبین ،سـواء فـي المجـالس الشـعبیة المحلیـة أو فـي البرلمـان ،و لـن 

ول النتـائج المترتبـة یتأتى ذلك إال باعتمـاد نمـط اقتـراع یتسـم بالعدالـة و الموضـوعیة و الشـفافیة ،لكـي تـؤ 

.على األخذ به إلى تولي األحزاب الكبیرة أغلبیة مناصب المجالس أو كلها 
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إن األخــذ بنظــام األغلبیــة یعنــي فــوز المرشــح أو المرشــحین الحــائزین علــى أغلبیــة أصــوات النــاخبین 

الفــردي ،كمــا ،ســواء كانــت هــذه األغلبیــة مطلقــة أو بســیطة ،و یمكــن اعتمــاد هــذا النظــام فــي االنتخــاب 

یمكن اعتماده في االنتخابات بالقائمة ،و هـو نظـام یتسـم بالسـهولة و البسـاطة و ال تشـوبه أیـة تعقیـدات 

تقنیــة ،ومــن مزایــاه محاســنه أنــه یحقــق االنســجام و یقضــي علــى األزمــات الناتجــة عــن كثــرة األحــزاب و 

  .دوء یؤدي إلى توفیر ظروف العمل للتكفل بمشاكل المواطنین و دراستها به

أما نظام التمثیل النسبي فهـو نظـام یتماشـى مـع أسـلوب االنتخـاب بالقائمـة،حیث تـوزع المقاعـد وفـق 

.1عدد األصوات المتحصل علیها في الدائرة االنتخابیة 

إن نظـام التمثیـل النسـبي قـد یكـون بــالقوائم المغلقـة ،قـد یكـون بـالمزج بــین عـدة قـوائم ،ویعـاب علـى نظــام 

قة كونه یقید من حریـة النـاخبین وال یسـمح لهـم بـإجراء أي تعـدیا علیهـا ، عكـس نظـام المـزج القوائم المغل

بـین عـدة قـوائم الـذي یكـون فیــه الناخـب حـرا فـي اختیـار المرشـحین و لــو كـانوا مقیـدین فـي قـوائم مختلفــة 

.لعدة أحزاب 

التمثیــل الحقیقــي لهیئــة إن أنصــار نظــام التمثیــل النســبي یــرون أن هــذا النظــام یتســم بالعــدل ویــؤدي إلــى

الناخبین ولإلدارة الشعبیة ، كما أنه یسـمح لألقلیـات بالمشـاركة فـي الحیـاة السیاسـیة و فـي تسـییر شـؤون 

المـــواطنین ویقضــــي علـــى اســــتحواذ حـــزب واحــــد علـــى جمیــــع المقاعـــد ، إال أن هــــذا األســـلوب ال یتســــم 

.ة قوائم بالسهولة السیما إذا كان االنتخاب مبینا على المزج بین عد

و إذا كانـــت لهـــذا النظـــام المزایـــا و المحاســـن الســـالف ذكرهـــا ،إال أنـــه یـــؤدي إلـــى تشـــكیل مجـــالس غیـــر 

منسجمة تطغى علیها الصراعات و الخالفات ،فتضیع مصالح المواطنین و تتعطل شؤونهم ،

ة المشــكلة الوالئیــو و أكبــر دلیــل یمكــن أن نســوقه فــي هــذا الشــأن هــي تلــك المجــالس الشــعبیة البلدیــة 

و لــذا یتعــین علــى المشــرع الجزائــري 1997بموجــب هــدا الــنمط الــذي جــاء بــه قــانون االنتخابــات لعــام 

32ص ،2007ماي 16العدد  –مجلة الفكر البرلماني ، عقیلة خالف1
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التخلي عن نظام التمثیل النسبي و األخذ بنظام األغلبیة المطلقة ،الذي نعتقد أنـه النظـام األكثـر تماشـیا 

1مع الدیمقراطیة
.

:مبدأ االقتراع العام ،المباشر و السري و شخصیة التصویت –3

الــذي یقــوم بموجبــه المواطنــون بممارســة حــق االنتخــاب بالشــكل الواســع هــو االقتــراعاالقتــراع العــام 

وذلك بإلغاء الشـروط التـي یفرضـها االنتخـاب المقیـد و المتمثلـة فـي النصـاب المـالي والمسـتوى التعلیمـي 

مع االحتفـاظ بـبعض الشـروط الموضـوعیة و الضـروریة مثـل الجنسـیة و سـن الرشـد و األهلیـة العقلیـة و 

األدبیة 

  .الكفاءةتقریر لحق االنتخاب دون تقییده بشرط النصاب المالي أو شرط ''م تعریفه أیضا بأنه و یت

و مما تجدر اإلشارة إلیه أن االقتراع العام لـم یتقـرر فـي وقـت واحـد و فـي جمیـع الـدول ،بـل أخـذ ینتشـر 

خصـوص ،و هـذا تدریجیا من أواخر القرن التاسع عشر و بدایـة القـرن العشـرین فـي أوروبـا علـى وجـه ال

بفعل انتشار األفكار الدیمقراطیة و المبادئ المتعلقة بحریة ممارسة النشاط السیاسي ،فأخذت به سویسرا 

.1918و إنجلترا 1848فرنسا 1830عام 

و لكي یكون االقتراع معبرا عن المبادئ الدیمقراطیة الصحیحة وجب أن یكون مباشرا ، بمعنى أن یقـوم 

ثلیهم مباشرة و دون أي وساطة ،أي على درجة واحدة ،و هو بهذا المفهوم ینـاقض الناخبون باختیار مم

االقتراع غیر المباشر ،الذي یقوم بموجبه الناخبون باختیار منـدوبین عـنهم یتولـون مهمـة اختیـار النـواب 

.،أي أن االنتخاب یكون على درجتین أو أكثر 

34ص  2007ماي 16العدد  –مجلة الفكر البرلماني ،خالفعقیلة 
1
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أن عملیـة التصـویت تـتم فـي مكـان منعـزل بعیـدا عـن و یتسم االقتراع العام المباشر بطابع السـریة ، أي

أعــین أعضــاء مكتــب التصــویت و المــراقبین المعتمــدین قانونــا ،و ذلــك بوضــع الناخــب لورقــة المرشــح أو 

.المرشحین المختارین في ظرف مغلق داخل صندوق االنتخاب 

لتنقـل للتصـویت ،فـأقر المشـرع إال أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ ،فهناك مواطنـون ال یمكـنهم ا

وهم المرضى، 01-12من القانون العضوي 53التصویت بالوكالة من خالل الفئات المبینة في المادة 

ذوو العطـــب الكبیـــر و العجـــزة ،العمـــال العـــاملون خـــارج والیـــتهم ،الطلبـــة الجـــامعیون  وغیـــرهم مـــن أفـــراد 

1لجمارك و مصالح السـجون و الحـرس البلـديالجیش الوطني الشعبي و الحمایة المدنیة و مستخدمو ا

.

تم تجسید هذا اإلجراء من خالل تكریس حق االنتخاب و حق كل مواطن في اإلدالء بصوته الختیار من یحكمه خاصة األشخاص المنوه 1

).2012ینایر 14المؤرخة في 1ج ر عدد ( 01-12من القانون العضوي 53عنهم في المادة 
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.اإلطار القانوني للعملیة االنتخابیة في الجزائر:الفصل الثاني

كما رأینا سابقا، هناك العدید من األنظمة االنتخابیة ، و هي تختلف من حیث تطبیقاتهـا مـن دولـة 

أخــرى ،تبعــا للظــروف السیاســیة و االقتصــادیة و االجتماعیــة و تــنظم حســب طبیعــة وواقــع النظــام  إلــى

السیاسي لكل دولة، كما قد تختلف داخل الدولة الواحدة من وقت آلخر ، و دلك حسـب الظـروف التـي 

.تمر بها الدولة نفسها، و هدا ما أكدته جل الدراسات الخاصة بموضوع النظم االنتخابیة 

فـــي الجزائـــر ،شـــهد النظـــام االنتخـــابي منـــد االســـتقالل العدیـــد مـــن التغیـــرات اتســـمت فـــي غالبیتهـــا  و  

.بالظرفیة و عدم الثبات نتیجة الرتباطها بالظروف السیاسیة التي مرت بها

لقد شهدت الجزائر في اآلونة األخیرة تحوالت سیاسیة كبرى مست العدید من القوانین ذات الصلة 

ت و هذا بفضل إدراك النخبة السیاسیة ،و كذا إسـهام األحـزاب و المجتمـع المـدني و ظـروف باالنتخابا

أخــــرى خارجیــــة ،أدت فــــي النهایــــة إلــــى مخــــاض القــــوانین اإلصــــالحیة ،أو بــــاألحرى قــــوانین اإلصــــالح 

السیاســي و علــى رأســها نظــام االنتخابــات والقــانون الــذي یحــدد حــاالت التنــافي فــي العهــدة البرلمانیــة و 

انون توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة و قانون األحزاب السیاسیة و قانون اإلعالم و ق

و تتضـمن قـوانین اإلصـالح 2012كذا قانون الجمعیـات ، هـذه القـوانین العضـویة صـدرت خـالل سـنة 

زبیـة التـي السیاسي التي أتت كنتاج عن التطور السیاسي الحاصل في المیـدان السیاسـي ،والحركیـة الح

تشــهدها األحــزاب التــي بلــغ تعــدداها الســتون حزبــا بعــد فــتح المجــال أمامهــا و التــي تهــدف إلــى تشــكیل 

اإلرادة السیاسیة للشعب في جمیع میادین الحیاة العامة و المسـاهمة فـي تكـوین الـرأي العـام و تحضـیر 

ت جواریـــة دائمـــة مـــع النخـــب و الكفـــاءات القـــادرة علـــى تحمـــل المســـؤولیات و إقامـــة و تشـــجیع عالقـــا

.الجماهیر
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و علــى هــذا األســاس ســنحاول تســلیط الضــوء علــى هــذا القــانون الجدیــد ،مــع إبــراز مختلــف المحطــات 

06المــؤرخ فــي 07-97والجوانــب التنظیمیــة التــي جــاء بهــا هــذا القــانون كنمــوذج جدیــد خلفــا لألمــر 

.1997مارس 

و سنقســــم هــــذا الفصــــل إلــــى مبحثــــین نتنــــاول فــــي أولــــه إلــــى موقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــن نظــــام 

.االنتخابات الجدید 

12و في المبحث الثاني نتناول آلیـات اإلشـراف علـى العملیـة االنتخابیـة فـي ظـل القـانون العضـوي 

-01.

.نتخابیة في الجزائرالطبیعة القانونیة للعملیة اال :المبحث األول 

لقــد ســبق اإلشــارة أن نظــام االنتخابــات الجدیــد جــاء نتیجــة تحــوالت سیاســیة و أكثــر مــن ضــرورة 

ـــاء دولـــة الحـــق والقـــانون ،ونظـــرا مـــن أجـــل تعمیـــق اإلصـــالحات وتحصـــین المؤسســـات السیاســـیة و بن

.نظام االنتخابات للتطورات الحاصلة في القوانین المقارنة التي فرضت إعادة النظر في 

.وعلى هذا األساس سنتناول في المطلب األول كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة

انتخاب رئیس الجمهوریة    :المطلب األول

یعتبر رئـیس الجمهوریـة فـي النظـام الجزائـري علـى رأس الجهـاز التنفیـذي و قـد ورد الـنص علیـه 

یجســد رئــیس ''منــه عــل أنــه70لطة التنفیذیــة حیــث نصــت المــادة فــي الفصــل األول تحــت عنــوان الســ

الجمهوریة ،رئیس الدولـة ،وحـدة األمـة ،و هـو حـامي الدسـتور ،و یجسـد الدولـة داخـل الـبالد و خارجهـا 

.،وله أن یخاطب األمة مباشرة 
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ئــیس ینتخــب ر ''علــى أنـه 1مــن الدسـتور71أمـا عــن انتخـاب رئــیس الجمهوریـة فقــد نصــت المـادة 

.السريالمباشر و العام، والجمهوریة عن طریق االقتراع 

ال یحـــق أن ''علیهـــا بقولهــا 73وعــن شــروط انتخـــاب رئــیس الجمهوریـــة جــاء الــنص فـــي المــادة 

:ینتخب لرئاسة الجمهوریة إال المترشح الذي 

.فقط ،بالجنسیة الجزائریة األصلیة یتمتع، -

.یدین باإلسالم -

.كاملة یوم االنتخاب)40(یكون عمره أربعین سنة -

.یتمتع بكامل حقوقه المدنیة و السیاسیة -

.یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجته -

.1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1945یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر -

إذا كان مولودا           1945ورة أول نوفمبر یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ث-

1942بعد یولیو 

.یقدم التصریح العلني لممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه -

.تحدد شروط أخرى بموجب القانون

1
07/12/1996مؤرخ في 438–96دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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المعبـر عنها،كمـا یتم الفوز في االنتخابات بالحصول على األغلبیـة المطلقـة مـن أصـوات النـاخبین

''من الدستور على أن 74شروط انتخاب رئیس الجمهوریة ،كما أوضحت المادة 73أوضحت المادة 

ســنوات ،یمكــن تجدیــد انتخــاب رئــیس الجمهوریــة ،هــذه المــادة عــدلت بالقــانون 05مــدة المهمــة الرئاســیة 

المتضــمن تعــدیل  و 2008نــوفمبر ســنة 15موافــق ل1429ذي القعــدة عــام  17المــؤرخ فــي 08/19

الدســــتور المبــــادرة بمشــــروع تعــــدیل الدســــتور جــــاءت مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة دون عرضــــه علــــى 

.1من الدستور و هذا بعد  أخذ رأي المجلس الدستوري176االستفتاء الشعبي طبقا للمادة 

لمان النعقاد حیث تم استدعاء البر 2008نوفمبر 12و مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتیه بتاریخ 

08الموافـق ل1429ذي القعـدة عـام 10المـؤرخ فـي 357-08بغرفتیه بموجب المرسوم الرئاسي رقـم 

.2008نوفمبر 09ل62ر رقم . ج ( 2008نوفمبر  (

األحكـام الخاصـة ''تحـت البـاب الثالـث الفصـل األول بعنـوان 167إلـى المـواد 153لقد تناولـت المـواد 

''الجمهوریة المتعلقة بانتخاب رئیس

01-12لإلشارة فلقد تم النص على كیفیة انتخـاب رئـیس الجمهوریـة فـي ظـل القـانون العضـوي 

التي نصـت بقولهـا علـى 155خاصة في مادته 1997مارس 06مؤرخ في 97/07مثلما فعل األمر 

لألصـوات المعبــر یجـرى انتخـاب رئـیس الجمهوریـة علـى اسـم واحـد فـي دوریـن باألغلبیـة المطلقـة ''أنـه 

تجــرى االنتخابــات الرئاســیة فــي ظــرف ''بقولهــا 01-12حیــث ورد ذلــك فــي القــانون العضــوي ''عنهــا 

الثالثــین یومــا الســابقة النقضــاء مــدة رئاســة الجمهوریــة و یــتم اســتدعاء هیئــة النــاخبین بموجــب مرســوم 

1
63جریدة رسمیة، عدد (2008نوفمبر سنة 07الموافق ل1429القعدة عام ذي  09مؤرخ في / د .م /د .ت .ر/  01/08الرأي  

.)2008نوفمبر 16ل
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األجـل إلـى ثالثـین یومـا فـي غیـر أنـه یخفـض هـذا رئاسي في ظرف تسعین یومـا قبـل تـاریخ االقتـراع ،

مــن الدســتور ،كمــا یجــب إصــدار المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء 88إطــار تطبیــق أحكــام المــادة 

یومـا الموالیـة لوثیقـة التصـریح  بالشـغور النهـائي لرئاسـة 15الهیئة االنتخابیة فـي حـدود الخمسـة عشـر 

اســم واحـد فــي دوریـن باألغلبیــة المطلقــة الجمهوریـة ،و یجــرى انتخـاب رئــیس الجمهوریـة بــاالقتراع علـى

1لألصوات المعبر عنها

وٕاذا لم یحرز أي مرشـح علـى األغلبیـة المطلقـة لألصـوات المعبـر عنهـا فـي الـدور األول ،یـنظم 

دور ثان،ال یشارك في هذا الدور الثاني سوى المرشحین االثنین اللذین أحرزا أكبـر عـدد مـن األصـوات 

إن انتخــاب رئــیس الجمهوریــة یــتم عــن طریــق االقتــراع العــام المباشــر و الســري و خــالل فــي  األخیــر فــ

فـي الـدور األول *2ینبغي أن یتحصل المترشح على األغلبیة المطلقة ألصوات الناخبین المعبر عنها 

أمــا عــن كیفیــة الترشــح فیقــدم الطلــب .مــن القــانون العضــوي المشــار إلیــه 135مثلمــا ورد فــي المــادة 

لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس للترشح 

و یرفق الدستوري مقابل وصل ،و یتضمن هذا الطلب اسم المعني و لقبه و توقیعه و مهنته وعنوانه ،

:الطلب بملف یحتوي على ما یأتي 

نسخة كاملة من شهادة میالد المعني -1

2012ینایر 14مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 132المادة 1

2
،)1992الجزائریة للطباعة الجزائر،المؤسسة (،1989أحمد وافي ، بوبكر إدریس ،النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي في ظل دستور 

220ص 
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شهادة الجنسیة الجزائریة األصلیة للمعني -2

عدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة تصریح بالشرف ب-3

.من صحیفة السوابق القضائیة للمعني 03مستخرج رقم -4

صورة شمسیة حدیثة للمعني -5

شهادة الجنسیة الجزائریة لزوج المعني -6

شهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین -7

بطاقة الناخب للمعني -8

شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو اإلعفاء منها -9

من هذا القانون العضوي 139التوقیعات المنصوص علیها في المادة -10

تصریح المعني بممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه -11

.1942للمولود قبل أول یولیو سنة 1945شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة -12

فــي أعمــال مناهضــة لثــورة أول 1942ادة تثبــت عــدم تــورط أبــوي المترشــح المولــود بعــد أول یولیــو شــه

.1954نوفمبر 

:یلي تعهد كتابي یوقعه المترشح یتضمن ما-13
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عدم استعمال المكونات األساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثالثة ،اإلسالم و العروبة و األمازیغیة -

.ألغراض حزبیة 

ظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثالثة اإلسالمیة و العربیة األمازیغیة و العمل على ترقیتها الحفا-

.و تجسیدها 1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة -

.احترم الدستور و القوانین المعمول بها وااللتزام بها -

.البقاء في السلطة و التندید بهأو /أو العمل السیاسي و الوصول و /نبذ العنف كوسیلة للتعبیر و-

احترام الحریات الفردیة و الجماعیة و احترام حقوق اإلنسان -

.رفض الممارسات اإلقطاعیة و الجهویة و المحسوبیة -

.توطید الوحدة الوطنیة -

.الحفاظ على السیادة الوطنیة -

زائرياحترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق االختیار الحر للشعب الج-

الحفاظ على سالمة التراب الوطني -

.احترام مبادئ الجمهوریة -
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مـــن هـــذا القـــانون العضـــوي 191و یجـــب أن یعكـــس برنـــامج المترشـــح المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

یومـا علــى 45مضـمون هـذا التعهـد الكتـابي ،و یقـدم التصـریح بالترشـح فـي ظـرف الخمـس و األربعـین 

.األكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة االنتخابیة 

مـن هـذا 133أیام في إطار تطبیق أحكام الفقـرة األخیـرة مـن المـادة 08جل إلى و یتم تخفیض هذا األ

القــانون العضــوي ، كمــا یفصــل المجلــس الدســتوري فــي صــحة الترشــیحات لمنصــب رئــیس الجمهوریــة 

أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح ،و بلغ قرار المجلس الدسـتوري 10بقرار في أجل أقصاه 

،و یجــب أن یقــدم المترشــح تطبیــق لــنص 139لقائیــا و فــور صــدوره بحســب نــص المــادة إلــى المعنــي ت

توقیــع فــردي ألعضــاء منتخبــین فــي مجــالس بلدیــة أو 600مــن الدســتور إمــا قائمــة تتضــمن 73المــادة 

ألـف  60.000والیة على األقل ،و إما قائمـة تتضـمن 25والئیة أو برلمانیة على األقل و موزعة عبر 

والیـة علـى األقـل ،و 25على األقل لناخبین مسجلین في القائمة ،و یجـب أن تجمـع عبـر توقیع فردي

1500ینبغي أال یقل العدد األدنى مـن التوقیعـات المطلوبـة فـي كـل والیـة مـن الوالیـات المقصـودة عـن 

توقیـــع و تـــدون هـــذه التوقیعـــات فـــي مطبـــوع فـــردي مصـــادق علیـــه لـــدى ضـــابط عمـــومي ،و تـــودع هـــذه 

.لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح المطبوعات

، و رغــم مــا تشــكله  هــده 2014أفریــل 17فــي إطــار الترشــیحات لالنتخابــات الرئاســیة المقــررة فــي 

أنهـا شـكلت وحـدها  إالمنصب القاضـي األول فـي الجزائـر،  إلىالمادة القانونیة أحد العناصر للوصول 

ات المقصـیین السـتة مـن بـین المرشـحین لالنتخابـات الرئاسـیة، فقـد أصـدر المجلـس ملفـإسـقاطسببا في 

هـؤالء عـن تحقیـق نصـاب التوقیعـات و هـم الدستوري قرارات التي بلغت للمقصیین و دلك بسبب عجز

:

.توقیع1631توقیع و رفضت منها المراقبة 19595جمع سوى :المترشح محفوظ عدول-
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توقیع و رفضـت منهـا المراقبـة بعـض التوقیعـات الـى أن  596جمع سوى : والمترشح محمد بن حم-

.467أصبحت 

توقیع و رفضت منها المراقبة بعض التوقیعـات الـى 15868جمع سوى :المترشح الصادق طماش-

.5426أن  أصبحت 

ت الـى توقیع و رفضت منها المراقبة بعض التوقیعا464جمع سوى :المترشح عبدالحكیم حمادي -

.301أن  أصبحت 

توقیــع و رفضــت منهــا المراقبــة بعــض التوقیعــات الــى أن  628جمــع ســوى :المترشــح علــي زغــدود-

.169أصبحت 

توقیـع و رفضـت منهـا المراقبـة بعـض التوقیعـات الـى 53204جمـع سـوى :المترشح علـي بـن واري-

ال یقبــل و ال یعتــد بانســحاب ''مــن القــانون العضــوي 141و نصــت المــادة .230121أن  أصــبحت 

.الترشیحاتالمترشح بعد إیداع 

في حالـة وفـاة أو حـدوث مـانع قـانوني یمـنح أجـل آخـر لتقـدیم ترشـیح جدیـد و ال یمكـن أن یتجـاوز هـذا 

مـن 88ورة فـي المـادة یومـا فـي الحالـة المـذك15األجل الشهر السابق لتاریخ االقتـراع أو خمسـة عشـر 

.الدستور 

و في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشـحین فـي الجریـدة الرسـمیة 

یومـا 15للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة یتم تأجیل تاریخ االقتراع لمـدة أقصـاها خمسـة عشـر 

.

.4326، العدد 2014مارس 25الیومي،بتاریخ جریدة الشروقأنظر 1
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المــدعوین 02األول و یعــین عنــد االقتضــاء مترشــحین و یصــرح المجلــس الدســتوري بنتــائج الــدور 

بعـد إعـالن 15للمشاركة في الدور الثاني ، و یحدد تاریخ الدور الثاني لالقتـراع بـالیوم الخـامس عشـر 

30المجلــس الدســتوري نتــائج الــدور األول علــى أال تتعــدى المــدة القصــوى بــین الــدورین األول الثــاني 

.ثالثین یوما 

مـن الدسـتور 88هذا األجل إلى ثمانیة أیام في الحالة المنصوص علیها في المادة ویمكن تخفیض

،و فــي حالــة انســحاب أي مــن المترشــحین االثنــین للــدور الثــاني تســتمر العملیــة االنتخابیــة إلــى غایــة 

.نهایتها دون االعتداد بانسحاب المترشح 

حین االثنـین للـدور الثـاني یعلـن المجلـس و في حالة وفـاة أو حـدوث مـانع قـانوني ألي مـن المترشـ

الدســـتوري ضـــرورة القیـــام مـــن جدیـــد بمجمـــوع العملیـــات االنتخابیـــة ،و فـــي هـــذه الحالـــة یمـــدد المجلـــس 

.یوما  60الدستوري آجال تنظیم االنتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستون 

كـل مكتـب تصـویت فــي تسـجل نتـائج انتخـاب رئـیس الجمهوریـة ب''علـى أنـه 144و نصـت المـادة 

نســخ أصــلیة علــى اســتمارات خاصــة،ویعلن المجلــس الدســتوري النتــائج 03محضــر محــرر فــي ثــالث 

عشـرة أیـام اعتبـارا مـن تـاریخ تسـلمه محاضـر اللجـان 10النهائیة لالنتخابات الرئاسیة في مدة أقصـاها 

.من هذا القانون العضوي159و  151االنتخابیة المنصوص علیها في المادتین 

نــوفمبر 28اســتفتاء (1996مــن دســتور 74أمــا عــن المهمــة الرئاســیة و مــدتها فلقــد نصــت المــادة 

مـن دسـتور 74بخـالف المـادة ''یمكن تجدید انتخاب رئـیس الجمهوریـة مـرة واحـدة ''على أنه )1996

یمكـــن ''و التـــي نصـــت علـــى أنـــه 2008نـــوفمبر 15المـــؤرخ فـــي 19-08المعـــدل بموجـــب القـــانون 

تجدیــد انتخــاب رئــیس الجمهوریــة ،معنــاه أن العهــدة الرئاســیة تبقــى مفتوحــة و غیــر محــددة بمهلــة معینــة 

.1996من دستور 74مثلما أوضحت المادة 



اإلطار القانوني للعملیة االنتخابیة في الجزائر:الفصل الثاني 

45

و یالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه المـــواد الـــواردة فـــي القـــانون العضـــوي أنهـــا جـــاءت اســـتنادا إلـــى التعـــدیل 

و ذلك بعد أخـذ رأي المجلـس 2008نوفمبر15المؤرخ في 19-08الدستوري األخیر بموجب القانون 

ــــم  ــــي /د.ت.ر 01/08الدســــتوري رق ــــق ل 1429ذي القعــــدة  09م د مــــؤرخ ف ــــوفمبر 07مواف 2008ن

یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري ، 

ختیـــار مـــن الدســـتور یـــدعم قاعـــدة حریـــة الشـــعب فـــي ا74تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تعـــدیل المـــادة 

الــدیمقراطي الــذي یقتضــي بــأن حــائز العهــدة الرئاســیة ملــزم بــأن ممثلیــه و یعــزز الســیر العــادي للنظــام

یعیدها عند انقضائها ،إلى الشعب الذي یملـك دون سـواه سـلطة التقـدیر ،بكـل سـیادة ،كیفیـة تأدیـــة هـذه 

،و باعتبـار أن نـص المـادة العهدة و یقرر بكل حریة ،تجدید الثقة في رئیس الجمهوریة أو سـحبها منـه 

ال یمــــس المبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم المجتمــــع الجزائــــري ، و یمكــــن القــــول أخیــــرا أن انتخــــاب رئــــیس 

فألنـه یحظـى بثقـة النـاخبین .الجمهوریة باالقتراع العام المباشر سوف یقوي مركزه فـي النظـام السیاسـي 

فهو ممثل للشعب.فإن شرعیته سوف تدعم وتتوسع 

ك النواب في تمثیلهم للشعب ، و لكن شرعیة الرئیس تكون أقوى ،ألن الرئیس منتخب عن وینافس بذل

.1دائرة انتخابیة واحدة كبیرة هي الجزائر

:االستشارة االنتخابیة عن طریق االستفتاء كآلیة للمشاركة السیاسیة-

حــول )10(العاشــرمــن البنــد 19-08المعــدل بالقــانون رقــم 1996مــن دســتور77لقــد نصــت المــادة 

یمكنه أن یستشیر الشعب فـي كـل قضـیة ذات أهمیـة وطنیـة عـن ''صالحیات رئیس الجمهوریة بقولها 

".طریق االستفتاء

168،مرجع سابق ،صاألمین شریط1
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إن االستفتاء هو أخذ رأي الشعب بخصوص مسألة معینـة ،سـواء دسـتوریة أو تشـریعیة أو غیرهـا سـواء 

مـن القـانون 146كیفیاتـه فقـد نصـت المـادة ،أما عن طریقة إجراء االسـتفتاء و1بطریق سابقة أو الحقة

یومـا 45یسـتدعى النـاخبون بموجـب مرسـوم رئاسـي قبـل خمسـة و أربعـین ''بقولها 01-12العضوي 

من تاریخ االستفتاء ،و توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصـویت مطبوعتـان علـى ورق بلـونین 

،یصـــاغ الســـؤال المقـــرر طرحـــه علـــى '' ال'' و األخـــرى كلمـــة ''نعـــم ''مختلفـــین تحمـــل إحـــداهما كلمـــة 

:الناخبین كما یأتي

المطروح علیكم ؟،و یعلن المجلس الدستوري نتائج االستفتاء خالل أجل ....هل أنتم موافقون على -

.2أیام ابتداء ا من تاریخ استالم محاضر اللجان االنتخابیة10أقصاه العشرة 

ــــى أن الجزائــــر مــــر  ــــاثني عشــــر اســــتفتاءا شــــعبیا كــــان آخرهــــا بتــــاریخ تجــــدر اإلشــــارة إل 29ت ب

:حول میثاق السلم و المصالحة الوطنیة وكان نتائج التصویت كاآلتي 2005سبتمبر

18.313.594عدد المسجلین -

14.606.344عدد الناخبین -

بالمائة 97.38أي ما یعادل نسبة 14.057.371''نعم''المصوتون بـ -

.بالمائة2.62أي ما یعادل نسبة 377.748''ال ''المصوتون بـ -

انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتیه:المطلب الثاني 

.156ص  )2007الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة  (بوبكر إدریس ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر ،1
2

2012ینایر 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 147–146المواد 
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انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :الفرع األول 

مــن الدســتور 98لقــد جــاء الــنص علــى الســلطة التشــریعیة فــي الفصــل الثــاني فــي نــص المــادة 

:الحالي بقولها 

السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و هما المجلس الشعبي الـوطني و مجلـس األمـة یمارس''

.''و له السیادة في إعداد القانون و التصویت علیه

ینتخــب أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني عــن ''101أمــا عــن كیفیــة انتخابــه فلقــد نصــت المــادة 

.طریق االقتراع العام المباشر،و السري

أعضــاء مجلــس األمــة عــن طریــق االقتــراع غیــر المباشــر و الســري مــن بــین ومــن طــرف 3/2ب ینتخــ

.أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و المجلس الشعبي الوالئي 

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث اآلخر من أعضـاء مجلـس األمـة مـن بـین الشخصـیات و الكفـاءات 

.و المهنیة و االقتصادیة و االجتماعیة الوطنیة في المجاالت العلمیة و الثقافیة 

ینتخـب ''مـن الدسـتور الحـالي بقولهـا 102أما عن العهـدة النیابیـة فقـد أشـارت إلیهـا نـص المـادة 

ســت ســنوات 06ســنوات ،تحــدد مهمــة مجلــس األمــة بمــدة 05المجلــس الشــعبي الــوطني لمــدة خمــس 

 یمكن تمدید مهمة البرلمان ،تجدد تشكیلة مجلس األمة بالنصف كل ثالث سنوات ،ال

إال فـــي ظـــروف خطیـــرة جـــدا ال تســـمح بـــإجراء انتخابـــات عادیـــة ، و جـــاءت كیفیـــات انتخـــاب أعضـــاء 

1المجلس الشعبي الوطني من خالل عدة مراسیم تنظیمیة 

1
یتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات الفردیة 25-12یتعلق باستمارة التصریح بالترشح و المرسوم التنفیذي رقم 24-12هناك المرسوم التنفیذي رقم 

لترشیحات النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یتعلق بإیداع قوائم ا26-12للمترشحین األحرار و المرسوم التنفیذي رقم 
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المتضمن نظام االنتخابات حول انتخاب أعضـاء المجلـس 01-12و قد أشار القانون العضوي 

،و المالحـــظ أن التغییـــر الطـــارئ فـــي كیفیـــة انتخـــاب 103إلـــى المـــادة 84الشـــعبي الـــوطني مـــن المـــواد 

و التغییــر حصــل فــي المــواد 97/07أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني هــي نفســها الــواردة فــي األمــر 

.من نفس األمر 121إلى المادة 101سب فهذا األخیر نص علیها من المواد فح

ینتخـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني لمـــدة :علـــى أنـــه97/07مـــن األمـــر 101نصـــت المـــادةلقـــد و

.1سنوات بطریقة االقتراع النسبي على القائمة)5(خمس 

تخابیــة فــي قــوائم تشــتمل علــى عــدد مــن المترشــحین بقــدر یســجل المترشــحون بالترتیــب فــي كــل دائــرة ان

.مترشحین إضافیین)3(عدد المقاعد المطلوب شغلها، ویضاف إلیهم ثالثة 

تحـــّدد الـــدائرة .تجـــري االنتخابـــات فـــي ظـــرف األشـــهر الثالثـــة الســـابقة النقضـــاء المـــدة النیابیـــة الجاریـــة

ـــة األساســـیة المعتمـــدة النتخـــاب أعضـــاء الم ـــس الشـــعبي الـــوطني حســـب الحـــدود اإلقلیمیـــة االنتخابی جل

ویمكن أن تقّســم الوالیــة إلــى دائــرتین انتخــابیتین أو أكثــر وفقــا لمعــاییر الكثافــة الســكانیة واحتــرام ،للوالیــة

بالنســـبة للوالیـــات التـــي یقـــّل عـــدد )4(ال یمكـــن أن یقـــّل عـــدد المقاعـــد عـــن أربعـــة ،و التواصـــل الجغرافـــي

بالنســـبة النتخابـــات ممثلـــي الجالیـــة الوطنیـــة فـــي نســـمة 350.000لـــف ســـكانها عـــن ثالثمائـــة وخمســـین أ

الخارج، یحّدد القانون المتضمن التقسیم االنتخـابي الـدوائر االنتخابیـة القنصـلیة والدبلوماسـیة وعـدد المقاعـد 

.في كل واحدة منه

عــدة و یــتم انتخــاب األعضــاء حســب نســبة عــدد األصــوات التــي تحصــل علیهــا كــل قائمــة مــع تطبیــق قا

الباقي األقوى ،و ال تؤخذ في الحسبان ،عند توزیع المقاعد ،القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة 

سنوات بطریقة االقتراع 05على أن ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 2012ینایر 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 84تنص المادة 1

).14/01/2012المؤرخة في 1ج ر عدد (النسبي على القائمة 
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علــى األقــل مــن األصــوات المعبــر عنهــا ،و بالنســبة لكــل دائــرة انتخابیــة یكــون المعامــل االنتخــابي الــذي 

صـوات المعبـر عنهـا یؤخذ فـي الحسـبان فـي توزیـع المقاعـد المطلـوب شـغلها هـو حاصـل قسـمة عـدد األ

منقوصة منه عند االقتضاء األصوات التي حصلت علیها القوائم التي لم تصـل إلـى الحـد المـذكور فـي 

ویتم توزیع المقاعد ، من القانون العضوي على عدد المقاعد المطلوب شغلها 85من المادة 02الفقرة 

:العضوي حسب الكیفیات اآلتیة من القانون 86و  85و  84على كل قائمة في إطار أحكام المواد 

مــن القــانون 86یحــدد المعامــل االنتخــابي فــي كــل دائــرة انتخابیــة وفــق الشــروط المبینــة فــي المــادة -

.العضوي 

.تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیها على المعامل االنتخابي-

لــى المعامــل االنتخــابي حســب الشــروط المحــددة فــي بعــد توزیــع المقاعــد علــى القــوائم التــي حصــلت ع-

الفقــرة الســابقة ترتــب األصــوات الباقیــة التــي تحصــلت علیهــا ،القــوائم الفــائزة بالمقاعــد و األصــوات التــي  

حصــلت علیهــا القــوائم غیــر الفــائزة بمقاعــد حســب أهمیــة عــدد األصــوات التــي حصــلت علیهــا كــل منهــا 

:وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتیب

و عنـدما تتســاوى األصــوات التــي حصــلت علیهــا قائمتـان أو أكثــر یمــنح المقعــد األخیــر للمرشــح األكبــر 

وعندئذ یتم توزیع المقاعـد علـى المرشـحین وفقـا للترتیـب المـوارد فـي كـل قائمـة ،و یشـترط للمرشـح سنا،

:إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي 

مـن القـانون العضـوي المـذكور سـالفا،على أن 03مـادة أن یستوفي الشروط المنصـوص علیهـا فـي ال-

یكون مسجال في الدائرة االنتخابیة التي یترشح فیها
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.سنة على األقل یوم االقتراع)25(أن یكون بالغا خمسا و عشرین -

أن یكون ذا جنسیة جزائریة -

أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها -

مـن هـذا القـانون 05في الجنایات ، و الجنح المنصـوص علیهـا فـي المـادة أال یكون محكوما علیه-

.العضوي و لم یرد اعتباره 

.أال یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و اإلخالل-

و المتضــمنة كیفیــات انتخــاب أعضــاء 01-12تلكــم هــي الشــروط المحــددة فــي القــانون العضــوي رقــم 

ــــس الشــــعب ــــوطني ،أمــــا عــــنالمجل ــــوم الخمــــیس نتــــائج االنتخابــــات التشــــریعیةي ال مــــایو 10المقــــررة ی

:فكانت النتیجة بحسب الجدول التالي 2012كانت

عدد  مقاعد إسم الحزب السیاسي الرقم

مقعد222 حزب جبهة التحریر الوطني 01

مقعد68 حزب التجمع الدیمقراطي 02

مقعد48 حزب تكتل الجزائر الخضراء 03

مقعد21 حزب جبهة القوى االشتراكیة 04

مقعد20 حزب العمال الجزائري 05
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مقعد19 األحــرار ونالمترشح 06

مقاعد09 حزب الجبهة الوطنیة الجزائریة 07

مقاعد07 حزب جبهة العدالة و التنمیة 08

مقاعد05 الحزب الجزائري 09

:انتخاب أعضاء مجلس األمة :الفرع الثاني 

علـى أنـه یـتم انتخـاب ثلـث أعضـاء 2008من دستور المعـدل فـي نـوفمبر 101لقد نصت المادة 

مجلــس األمــة عــن طریــق االقتـــراع غیــر المباشــر و الســري ،مــن بـــین ومــن  طــرف أعضــاء المجـــالس 

الشــعبیة البلدیــة والمجلــس الشــعبي الــوالئي و یعــین رئــیس الجمهوریــة الثلــث اآلخــر مــن أعضــاء مجلــس 

ـــــة األمـــــة ـــــة و المهنی ـــــة ،الثقافی ـــــة فـــــي المجـــــاالت العلمی ــــــین الشخصـــــیات و الكفـــــاءات الوطنی و مـــــن بـ

.واالقتصادیة االجتماعیة 

و ینتخـب أعضــاء مجلــس األمـة المنتخبــون باألغلبیــة حسـب نمــوذج االقتــراع المتعـدد األســماء فــي دور 

:واحد على مستوى الوالیة من طرف هیئة انتخابیة مكونة من مجموع 

عضاء المجلس الشعبي الوالئي ، أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للوالیة أ -

1یكـون التصــویت إجباریــا ماعـدا فــي حالــة مــانع قـاهر
ویــتم اســتدعاء الهیئـة االنتخابیــة بمرســوم رئاســي ،

.یوما من تاریخ االقتراع30قبل ثالثین 

القانونیـة أن یترشـح لعضـویة و یمكن لكل عضو في مجس شعبي بلـدي أو والئـي ،تتـوفر فیـه الشـروط 

مجلس األمة ،غیر أنه ال یمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو والئي محل قرار 

1
01-12من القانون العضوي لالنتخابات–األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبین –من الفصل الرابع 105لمادة ا 
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أما عن سن الترشح للعضویة لمجلس األمـة .توقیف بسبب المتابعة القضائیة الترشح في مجلس األمة 

.1حدد بخمسة و ثالثین سنة كاملة یوم االقتراع

المترشح على مستوى الوالیـة نسـختین مـن اسـتمارة التصـریح تسـلمها لـه و یتم التصریح بالترشح بإیداع

اإلدارة و یجب أن یملئها المترشح و یوقع علیها،وبالنسـبة للمترشـحین تحـت رعایـة حـزب سیاسـي یرفـق 

.تصریحهم بالترشح بشهادة تزكیة یوقعها المسئول األول عن الحزب

:الغرض یدون فیه و یسجل التصریح بالترشح في سجل خاص یفتح لهذا 

.االسم و اللقب ،و عند االقتضاء ،الكنیة و العنوان و صفة المترشح -

.تاریخ اإلیداع و ساعته -

المالحظات حول تشكیل الملف ،و یسـلم للمصـرح وصـل إیـداع یبـین تـاریخ و توقیـت اإلیـداع ،علـى -

یـتم تغییـر الترشـح أو سـحبه بعـد یوما قبـل تـاریخ االقتـراع،و ال15أن یقدم التصریح بالترشح في أجل 

.2إیداعه إال في حالة الوفاة 

،هـــذا و قـــد 2012دیســـمبر 29لقــد جـــرت االنتخابـــات للتجدیـــد النصـــفي ألعضـــاء مجلـــس األمـــة یـــوم 

ألــف منتخــب مــن كافــة األحــزاب التــي حــازت علــى مقاعــد فــي االنتخابــات المحلیــة 27انتخــب حــوالي 

1
متضمن نظام االنتخاباتال 2012ینایر 14مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 108و  107أنظر المادة 

2
01-12من القانون العضوي 111و  110-109المواد 
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مقعد بلدي 7776األمة في كل والیة ،حیث صوت األفاالن بحزبا عضوا واحدا لمجلس 52وعددها 

.مقعد بلدي 6489و األرندي ب 

:وكانت نتیجة االنتخابات على النحو اآلتي 

مقعدا 24حزب التجمع الوطني الدیمقراطي -

مقعدا 17حزب جبهة التحریر الوطني -

مقعدین 02جبهة القوى االشتراكیة -

مقعد واحد 01جبهة المستقبل -

مقعد واحد01الحركة الشعبیة الجزائریة -

مقعدین 02قائمة األحرار -

مع المالحظة أنه في حصیلة االنتخابات لتجدید أعضاء مجلس األمة هناك غیاب كلـي للعنصـر 

.النسوي وهو سابقة في انتخابات أعضاء مجلس األمة 

و عـــدد  1644و الممتنعـــون 251.25مســـجل و المصـــوتون عـــددهم 895.26وكـــان عـــدد المســـجلین 

یحق لكل مترشح تقدیم الطعن أمام 127طبقا للمادة 879.22األصوات المعبر عنها ب 

ـــس الدســـتوري فـــي أجـــل الثـــاني ـــة ضـــبط المجل ـــي إعـــالن 24كتاب ـــائج وســـاعة التـــي تل ـــین أوجـــه النت یب

.ة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة على أن تنشر النتائج في الجریدة الرسمیالطعن،

انتخاب أعضاء المجالس المحلیة البلدیة و الوالئیة :المطلب الثالث
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انتخاب أعضاء المجالس المحلیة البلدیة:الفرع األول 

11/10تعتبــر البلدیــة القاعــدة األساســیة اإلقلیمیــة للدولــة ،و جــاء الــنص علیهــا فــي القــانون رقــم 

یتعلـق بالبلدیــة حیـث نصــت المـادة األولــى 2011یونیــو 22موافـق ل1432رجـب عــام 20مـؤرخ فــي 

تشـــكل إطـــار البلدیـــة هـــي القاعـــدة اإلقلیمیـــة لالمركزیـــة ،و مكـــان لممارســـة المواطنـــة ،و ''منـــه علـــى أن 

مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة ،و تشكل البلدیة اإلطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة 

األول مـن القـانون عـرف المشـرع البلدیـة بموجـب المـادةوقـد .1على المستوى المحلي والتسـییر الجـواري 

علـى أن البلدیـة هـي الجماعـة المتعلـق بقـانون البلدیـة1990أفریـل 17المـؤرخ فـي )80–90( رقم 

.واالستقالل المالياألساسیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویةاإلقلیمیة

و  )2(و قــد أولــت الســلطات العمومیــة أهمیــة بالغــة مــن خــالل تفعیــل دور المجــالس الشــعبیة البلدیــة

حكـم البلدیـة ،و قـد ذلك بغـرض تقریـب اإلدارة مـن المـواطن و إدخـال اإلصـالحات علـى القـانون الـذي ی

2011یونیو 22موافق ل1432رجب عام 20مؤرخ في11/10جاء القانون 

یتعلق بالبلدیة ،و كان الهدف هو إصالح البلدیة وٕاضفاء مرونة في التسـییر اإلداري و المـالي لهـا مـع 

األخــــذ بعــــین االعتبــــار لتطلعــــات الجمهــــور والســــاكنة مــــن خــــالل تــــوفیر المرافــــق الضــــروریة للعــــیش و

.الممارسة الیومیة للمواطن

أمــا عــن كیفیــات انتخــاب أعضــاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة ،فقــد جــاء الــنص علیهــا فــي القــانون 

منــه 56حیـث نصــت المـادة 2012ینــایر 14مــؤرخ فـي 01-12العضـوي المتعلـق باالنتخابــات رقـم 

1
03المؤرخة في 37جریدة رسمیة رقم (یتعلق بالبلدیة،2011یونیو 22موافق ل1432رجب عام 20مؤرخ في 11/10القانون رقم من 11المادة 

.)2011جویلیة 
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بطریقـة 05لمـدة خمـس سـنوات 1الوالئيو المجلس الشعبي ینتخب المجلس الشعبي البلدي''على أنه 

االقتراع النسبي على القائمة ،و تجرى االنتخابات في ظرف األشـهر الثالثـة التـي تسـبق انقضـاء المـدة 

.من الدستور96و  93و  90النیابیة الجاریة ،غیر أن العهدة النیابیة الجاریة تمدد تلقائیا في المواد 

مــن القــانون العضــوي الســالف الــذكر 66طبقــا لمقتضــى المــادة أمــا عــن طریقــة توزیــع المقاعــد فیكــون

توزع المقاعد المطلوب شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات التي تحصلت علیهـا ''بقولها 

كــل قائمــة مــع تطبیــق قاعــد بــاقي األقــوى ،ال تؤخـــذ فــي الحســبان عنــد توزیــع المقاعــد القــوائم التــي لـــم 

ي المائة على األقل من األصوات المعبر عنها ، ویحـرر محضـر إعـالن ف 7تحصل على نسبة سبعة 

نتائج التصویت للبلدیة المعنیة بالتاریخ و المكان تحتر رئاسة اللجنة االنتخابیة الوالئیة برئاسة مستشار 

برتبـة رئــیس غرفــة و مســاعدین برتبــة مستشــار ، و عنـد توصــلها بمحضــر اإلحصــاء البلــدي لألصــوات 

اللجنــة االنتخابیــة البلدیــة  یبــین عــدد القــوائم المســجلة ،و عــدد المقاعد،عــدد مكاتـــب المعــد مــن طــرف

التصــویت ،عــدد النــاخبین المســجلین ،عــدد المصــوتین ،و عــدد األوراق الملغــاة و عــدد األوراق المتنــازع 

فیها و عدد األصوات المعبر عنها مع بیان كل قائمة مرشـحین و مـا أحرزتـه مـن أصـوات حسـب العـد 

.تنازلي ال

فـي المائـة علـى األقـل مـن 7مع اإلشارة إلى القوائم التي تم إقصاؤها التي لم تحصل على نسبة 

األصــــوات المعبــــر عنهــــا ، ویــــدون كــــذلك فــــي هــــذا المحضــــر مجمــــوع األصــــوات المعبــــر عنهــــا لقــــوائم 

و عــدد المقاعــد ،المترشــحین المقصــاة ،و مجمــوع األصــوات المعبــر عنهــا باســتثناء  لقــوائم المترشــحین

.وتتحصل كل قائمة مترشحین على مقعد كلما تحصلت على المعامل االنتخابي 

عدد المقاعد المطلوب شغلها النتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 2012سبتمبر 12مؤرخ في 12/342لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 1

.الوالئیةو 
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و بعـــد توزیـــع المقاعـــد علـــى القـــوائم التـــي تحصـــلت علـــى المعامـــل االنتخـــابي ،ترتـــب األصـــوات الباقیـــة 

لجمیع القوائم دون استثناء حسب أهمیـة عـدد األصـوات التـي تحصـلت علیهـا كـل قائمـة ،و تـوزع بـاقي 

المقاعد حسب الترتیب و یمنح المقعد األخیر في حالة تساوي عدد األصوات للقائمة التي یكون معـدل 

سن مرشیحها هـو األصـغر،و تـوزع المقاعـد المطلـوب شـغلها علـى مسـتوى البلدیـة فـي قائمـة نهائیـة ،و 

لــى الــوالي و یعــد هــذا المحضــر فــي ثالثــة نســخ ترســل واحــدة منهــا إلــى وزارة الداخلیــة ووزارة العــدل و إ

تسلم نسخة من المحضر مصادق على مطابقتها لألصل فورا و بمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا 

لكــل قائمــة مترشــحین مقابــل وصــل اســتالم و تســلم كــذلك نســخة مصــادق علــى مطابقتهــا لألصــل إلــى 

اللجنـة االنتخابیـة و یوقع على هذا المحضر من طرف رئیس.رئیس اللجنة الوالئیة لمراقبة االنتخابات 

.الوالئیة ،و مساعده األول و الثاني 

أما عن شروط الترشح لعضویة المجالس الشـعبیة البلدیـة فقـد جـاء ذكرهـا ضـمن القسـم الثـاني تحـت 

مــن 78األحكــام المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة ،وجــاء فــي نــص المــادة :عنــوان 

:یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الوالئي ما یأتي '':ما یلي 01-12القانون 

من هذا القانون العضوي، و یكون مسجال في 03أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة -

.الدائرة االنتخابیة التي یترشح فیها 

.سنة على األقل یوم االقتراع23أن یكون بالغا ثالث و عشرون -

ذا جنسیة جزائریة أن یكون-

أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو اإلعفاء منها -
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أال یكـــون محكومـــا علیـــه فـــي الجنایـــات أو الجـــنح المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة مـــن هـــذا القـــانون -

.العضوي و لم یرد اعتباره

.أال یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و اإلخالل به-

مـن القـانون 79ورد في نص المـادة د المطلوب شغلها في المجالس الشعبیة البلدیة هي ماأما عن عد

.العضوي السالف ذكره

یتغیـــر عـــدد أعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة حســـب تغیـــر عـــدد ســـكان البلدیـــة النـــاتج عـــن عملیـــة ''

:اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان األخیر و ضمن الشروط اآلتیة

نسمة 10.000البلدیات التي ال یقل عدد سكانها عن عضوا في 13-

نسمة 20.000و  10.000عضوا في البلدیات التي یترواح  عدد سكانها بین 15-

نسمة 50.000و  20.001عضوا في البلدیات التي یترواح  عدد سكانها بین 19-

نسمة 100.000و  50.001عضوا في البلدیات التي یترواح  عدد سكانها بین 23-

نسمة 200.000و  100.001عضوا في البلدیات التي یترواح  عدد سكانها بین 33-

نسمة أو یفوقه 200.001عضوا في البلدیات التي یساوي  عدد سكانها  43-

مـن 80مجلس الشعبي البلـدي فقـد جـاء الـنص فـي المـادة أما عن كیفیة إعالن و تعیین رئیس ال

الموالیــــة إلعــــالن نتــــائج 15فــــي غضــــون األیــــام الخمســــة عشــــر ''مــــایلي 01-12القــــانون العضــــوي 

.االنتخابات ینتخب المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه رئیسا له للعهدة االنتخابیة 



اإلطار القانوني للعملیة االنتخابیة في الجزائر:الفصل الثاني 

58

البلـــدي عـــن القائمـــة الحـــائزة األغلبیـــة المطلقـــة یقـــدم المترشـــح النتخـــاب رئـــیس المجلـــس الشـــعبي 

.للمقاعد 

بالمائـة 35في حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبیة المطلقة للمقاعـد ،یمكـن القـوائم الحـائزة علـى 

.على األقل من المقاعد تقدیم مرشح 

جمیــع بالمائــة علــى األقــل مــن المقاعــد یمكــن 35فــي حــال عــدم حصــول أي قائمــة علــى نســبة 

.القوائم ،تقدیم مرشح 

یكون االنتخاب سـریا و یعلـن رئیسـا للمجلـس الشـعبي البلـدي المترشـح الـذي تحصـل علـى األغلبیـة 

.المطلقة لألصوات 

في حالة عدم حصول أي مترشح على األغلبیة المطلقة لألصوات بین المترشحین الحائزین على 

ســاعة الموالیــة و یعلــن فــائزا 48المرتبــة األولــى و الثانیــة یجــرى دور ثــان خــالل الثمــاني و األربعــون 

.المرشح المتحصل على ألغلبیة األصوات 

.،یعلن فائزا المترشح األصغر سنا في حالة تساوي األصوات المحصل علیها 

2012نـوفمبر 29یوم تي جرتأما عن عدد المقاعد التي تحصلت علیها األحزاب خالل المحلیات ال

:كانت كاآلتي 

مقعـد للنسـاء ،و 1105بالمائة من بینهـا 89.28مقعدا أي بنسبة 7191جبهة التحریر الوطني ب -

44.26بلدیــة ،أمــا عــن نســبة المشــاركة قــدرت ب 159ي قــد تحصــل الحــزب علــى األغلبیــة المطلقــة فــ

.بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبیة الوالئیة 42.92بالمائة للمجالس الشعبیة البلدیة و 

.انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة الوالئیة :الفرع الثاني 
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28مــؤرخ فــي 07-12لقــد جــاء الــنص علــى تعریــف الوالیــة فــي المــادة األولــى مــن القــانون رقــم 

الوالیـة هـي جماعیـة إقلیمیـة ''یتعلـق بالوالیـة بقولهـا 2012فبرایـر 21موافق ل1433ربیع األول عام 

للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ،وهي أیضا الدائرة 

ــــة وتشــــكل بهــــذه الصــــفة فضــــاء لتنفیــــذ السیاســــات العمو  میــــة التضــــامنیة اإلداریــــة غیــــر الممركــــزة للدول

والتشــاوریة بــین الجماعــات اإلقلیمیــة و الدولــة ،و تســاهم مــع الدولــة فــي إدارة و تهیئــة اإلقلــیم و التنمیــة 

االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة و ترقیـة اإلطـار المعیشـي للمـواطنین ،و 

.انون شعا رها هو بالشعب و للشعبتتدخل في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموجب الق

للوالیـة مجلـس منتخـب عـن طریـق االقتـراع العـام ''من نفس القـانون علـى أن 12ونصت المادة 

.ویدعى المجلس الشعبي الوالئي و هو هیئة المداولة 

المتضــــمن نظــــام االنتخابــــات فــــي القســــم الثالــــث األحكــــام المتعلقــــة 01-12و قــــد بــــین القــــانون 

یتغیر عدد أعضاء المجالس الشعبیة الوالئیة ''بقولها 82المجالس الشعبیة الوالئیة في مادته بانتخاب

حسب تغیر عدد السكان الوالیة الناتج عن عملیة اإلحصاء الوطني للسكن و للسكان األخیر و ضـمن 

:الشروط اآلتیة 

نسمة 250.000عضوا في الوالیات التي یقل عدد سكانها عن 35-

نسمة 650.000و  250.001.عضوا في الوالیات التي یتراوح عدد سكانها بین 39-

نسمة 950.000و  650.001عضوا في الوالیات التي یتراوح عدد سكانها بین 43-

نسمة 1.150.000و  950.001عضوا في الوالیات التي یتراوح عدد سكانها بین 47-

نسمة 1.250.000عضوا في الوالیات التي یفوق  عدد سكانها  51-
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.إال أنه یجب أن تكون كل دائرة انتخابیة ممثلة بعضو واحد على األقل 

من نفس القانون على بعـض الفئـات غیـر قابلـة لالنتخـاب خـالل ممارسـة وظـائفهم 83و نصت المادة 

یمارســون أو ســبق لهــم أم مارســوا فیهــا وظــائفهم و لمــدة ســنة عــن العمــل فــي دائــرة االختصــاص حیــث 

..كالوالة و رؤساء الدوائر و القضاة،و أفراد الجیش ،و موظفو أسالك األمن

المعدل و المتمم97/07و األمر 01-12المقارنة بین القانون العضوي :الفرع الثالث

ینـــایر قـــد تطابقـــت عدیـــد 12المـــؤرخ فـــي 01-12إذا كـــان القـــانون العضـــوي لنظـــام االنتخابـــات 

المعـدل و المـتمم ، إال أنـه مـع ذلـك تضـمن عدیـد 1997مـارس 06المـؤرخ فـي 97/07مواده بـاألمر 

اإلضافات النوعیة مقارنة بسابقه مـع تكـریس مجموعـة كبیـرة مـن الضـمانات تجلـت فـي مختلـف مراحـل 

ا تثیــره مــن منازعــات ،مــرورا بمرحلــة العملیــة االنتخابیــة بــدءا بالمرحلــة التحضــیریة و إعــداد القــوائم و مــ

إیداع ملفات الترشح لمختلف االستحقاقات االنتخابیة الوطنیة و المحلیة و ما ینتج عنهـا مـن منازعـات 

، إلــى مرحلــة الحملــة و إشــكاالتها المختلفــة و محــاوالت المشــرع المتكــررة لضــبط ســلوك المرشــحین أبــا 

ثـم مرحلـة االقتـراع و مـا تفرضـه هـي األخـرى مـن ،أحـرارا كانت انتماءاتهم الحزبیة أو كانوا مترشـحین 

وهـو مـا یؤكـد طـول عمـر العملیـة ،ثم أخیرا مرحلة النتائج و الطعـن فـي هـذه النتـائج ،رقابة و شفافیة 

االنتخابیة و حساسیتها بحیث أن كل مرحلة فیها تحتاج إلـى ضـمانات قویـة و رصـینة و مقننـة لفـرض 

.1النتخابیة و بالتالي احترام إرادة الشعب السید في قراره و اختیاره مصداقیة و نزاهة العملیة ا

:بما یلي 12/01و یمكن أن نحصر اإلضافات التي جاء بها القانون العضوي

منـه مـن عـدد المقاعـد داخـل المجلـس الشـعبي 79رفع النظام الجدیـد لالنتخابـات بموجـب المـادة –1

و الش ك أن هذه اإلضافة تكرس مبدأ المشـاركة فـي .مقعدا 13مقاعد كحد أدنى إلى 07البلدي من 

50،51ص  )2012الجزائر، جسور للنشر و التوزیع (،1عمار بوضیاف ،قانون االنتخابات ،سلسلة القوانین الجدیدة  ط 1
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س تســییر الشــؤون المحلیــة و تمكــن أكبــر عــدد ممكــن مــن ســكان إقلــیم البلدیــة مــن التواجــد داخــل المجلــ

الشــعبي البلــدي و یســمح العــدد الجدیــد الشــك مــن تشــكیل اللجــان الدائمــة للمجلــس و حتــى نــدرك أهمیــة 

97مـن األمـر 97وجـب الرجـوع للمـادة 2012العدد الجدید المضـاف بموجـب نظـام االنتخابـات لسـنة 

یقــل مقاعــد فــي البلــدیات التــي 07المشــار إلیهــا و التــي ضــبطت الحــد األدنــى للمجلــس البلــدي ب07-

.نسمة10.000عدد سكانها عن 

منـه عـدد المقاعـد داخـل المجلـس الشـعبي البلـدي 97رفع النظـام الجدیـد لالنتخابـات بموجـب المـادة -2

ــیم البلــدي و تفــتح ســبل .مقعــدا43مقعــدا كحــد أقصــى إلــى 33مــن  وهــذه اإلضــافة تخــدم ســكان اإلقل

كمــا ،التــابعین لألحــزاب أو القــوائم الحــرة االلتحــاق بــالمجلس البلــدي ألكبــر عــدد ممكــن مــن المرشــحین 

.تضمن التمثیل الواسع و المشاركة في تسییر الهیاكل المنتخبة على المستوى البلدي 

مـــن القـــانون العضـــوي الجدیـــد لنظـــام االنتخابـــات األمـــین العـــام للبلدیـــة ضـــمن 81أدرجـــت المـــادة –3

  و هذا  07-97من األمر 98ولم تبعدهم سابقا المادة.لالنتخابالفئات غیر القابلة 

طبعــا یخــدم حیــاد اإلدارة العملیــة االنتخابیــة حتــى ال یســتعمل األمــین العــام صــفته الوظیفیــة بمــا یــؤثر 

.1على نزاهة العملیة االنتخابیة و یمس بمصداقیتها 

و بـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك قـــــــد ال یعنـــــــي بالضـــــــرورة مبـــــــدأ اســـــــتقاللیة اإلدارة االنتخابیـــــــة و حیادهـــــــا              

بعاد العملیة من مجال اختصاص اإلدارة العمومیـة ومنحهـا لجهـات مسـتقلة ،لكـن االسـتقاللیة و الحیـاد 

أهیئة معینة ،بقدر ما تعني كمبادئ لضمان نزاهة االقتراع ال تتعلق باستقاللیة و حیاد جهاز محدد أو

ضــرورة إیجــاد میكانزمــات و آلیــات لتســییر العملیــة االنتخابیــة تخلــق فــي حــد ذاتهــا نوعــا مــن التــرابط و 

التأثیر المتبادل ،الذي یسمح بتحقیق رقابة على مختلف الجهات سواء كانت حكومیة أو غیـر حكومیـة 

52عمار بوضیاف ، مرجع سابق ص 1
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تكامل و مترابط یؤدي حتما إلى تحقیـق أكبـر مثل هذا النوع من اآللیات یسمح بإیجاد نظام عضوي م.

.1قدر من االستقاللیة و الحیاد 

مـن تشـكیلة اللجنـة البلدیــة المقـررة 2012القـانون العضـوي الجدیـد لنظـام االنتخابـات لسـنة وسع –4

رئـــیس فـــإلى جانـــب قـــاض رئیســــا و .و المكلفـــة بضـــبط القـــوائم االنتخابیـــة 15بموجـــب المـــادة 

الشعبي و األمین العام للبلدیة ضمت ناخبان اثنان من البلدیة یعینهما الوالــي بصـفة عضـوین المجلس 

فكأنما أراد المشرع بموجب اإلضافة الجدیدة إخضاع عملیة مراجعة القوائـم للرقابـة الشـعبیة وهـذا األمـر 

لنـاخبین و أي إشـارة ل07-97مـن األمـر 19الشك یحتوي على عدید المحاسن و لـم تتضـمن المـادة 

.اكتفت أن اللجنة تتشكل من قاض رئیسا ،و رئیس المجلس الشعبي البلدي و ممثل عن الوالي 

إثبات تصویت جمیع الناخبین بوضع 01-12من القانون العضوي 46فرضت المادة -5

هـة بصمة السبابة الیسرى بحبر ال یمحى على قائمة التوقیعات و هذا مـن بـاب إضـفاء مصـداقیة و نزا

بـالتوقیع علـى القائمـة االنتخابیـة 97/07مـن األمـر 97أكثر على العملیة االنتخابیة ،و اكتفـت المـادة 

.مع جواز استعمال البصمة العادیة فقط لمن تعذر علیه التوقیع 

حـاالت فقـد أهلیـة االنتخـاب و ألزمـت بصـفة 2012من القانون العضوي لسنة 06عددت المادة –6

بــة العامــة بــاطالع اللجنــة اإلداریــة االنتخابیــة بقــوائم األشــخاص المعنیــین بفقــد أهلیــة خاصــة جهــاز النیا

بینما .االنتخاب كالمفلسین و المحجور علیهم ومن حكم علیهم بجنایة و لم یرد اعتبارهم و غیر هؤالء 

.فقط بعبارة السلطة القضائیة بصورة عامة و دون تخصیص 97/07من األمر 7أشارت المادة 

110، ص 2012محمد حداد، الحكم الراشد ،الرقابة و المسؤولیة ، مجلة مخبر المجتمع و السلطة ،جامعة وهران 1
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األحـــزاب و المترشـــحین األحـــرار بإرجـــاع 2012مـــن القـــانون العضـــوي لســـنة 18ألزمـــت المـــادة -7

بینمــا لــم .أیــام الموالیــة لإلعــالن عــن النتــائج الرســمیة لالنتخابــات 10القائمــة االنتخابیــة البلدیــة خــالل 

.من األمر القدیم إرجاع القوائم 21تشترط المادة 

منـــــه أشـــــارت 06فالمادة دقـــــة،مصـــــطلحات أكثــــر 2012لســـــنة اســــتعمل فـــــي القـــــانون العضــــوي–8

مـن 08بینمـا ذكـرت المـادة ،لمصطلح التسجیل في القائمة االنتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة 

.عبارة التسجیل في القائمة االنتخابیة إجباري 97األمر السابق لسنة 

مـــواطن مســـجل فـــي إحـــدى القائمـــة لكـــل 2012مـــن القـــانون العضـــوي لســـنة 20أجـــازت المـــادة –9

االنتخابیة أن یقدم طلبا مكتوبا و معلال بغرض شطب شخص مسجل بغیر حق یرفع أمام 

غیـر أن الجدیـد الـذي حملـه 97من األمـر 23وهذا اإلجراء تضمنته المادة .اإلداریة االنتخابیة ةاللجن

.1هو وجوب تعلیل الطلب2012القانون العضوي لسنة 

أجـل تقـدیم االعتراضـات علـى التسـجیل و 2012مـن القـانون العضـوي لسـنة 15لمـادة حددت ا–10

بینمـا .أیـام الموالیـة لتعلیـق إعـالن اختتـام مراجعـة القـوائم االنتخابیـة10الشطب من القوائم االنتخابیة ب

یوما ومن المؤكد أن النص الجدیـد حـرص علـى ضـبط اآلجـال 15مدة 97من أمر 24حددت المادة 

.االنتخابیةظر للمواعید بالن

أیــام 05آجــال االعتــراض علــى التســجیل أو الشــطب إلــى 2012خفــض القــانون العضــوي لســنة -11

وكـان اآلجـل فـي ظـل أمـر ،فـي فقرتهـا الثانیـة21بمناسبة المراجعة االستثنائیة و هذا مـا قررتـه المـادة 

.02فقرة  24أیام طبقا للمادة 08ب  97/07

55مار بوضیاف ، مرجع سابق، ص ع 1
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اللجنـة اإلداریـة االنتخابیـة أن تبـت فـي االعتراضـات الناتجـة 2012ألزم القانون العضـوي لسـنة –12

ألي مـدة 97من األمـر 02ف 24و لم تشر المادة .أیام03عن التسجیل و الشطب في أجل أقصاه 

ابیة في رئیس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ قرار اللجنة البلدیة االنتخ04ف  21ألزمت المادة –13

ف  24وكان األجل المقرر بموجب المادة ،أیام إلى األشخاص المعنیین بكل وسیلة قانونیة03ظرف 

.ومن المؤكد أن النص الجدید راعى خصوصیة المواعید االنتخابیة05خمسة أیام 97من األمر 04

ســجیل أو شــطب فــي حــال فصــل اللجنــة البلدیــة االنتخابیــة فــي االعتــراض أو الــتظلم الخــاص بت–14

وتبلیغ القرار للمعنیین بإمكان المعنیین تسجیل طعن في الموضوع في أجل حددته المادة 

97مـــن األمـــر 25كـــان فـــي ظـــل المـــادة  و. أیـــام 08ب   2012مــــن  القـــانون العضـــوي لســـنة22

.و في هذا تأكید أن النص الجدید راعى جانب المواعید االنتخابیة15خمسة عشر یوما 

أیـام 08في حال عدم تبلیغ قرار رفض الطعن المقـدم أمـام اللجنـة البلدیـة االنتخابیـة یحـدد أجـل –15

مـــن القـــانون العضـــوي لســـنة 2فقـــرة  22مـــن تـــاریخ تســـجیل االعتـــراض و هـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

راض و هـو مـا مـن االعتـ15خمسـة عشـر یومـا97مـن أمـر 25،وكان األجـل فـي ظـل المـادة 2012

.یؤكد مرة أخرى أن القانون العضوي الجدید حرص على تقلیص اآلجال نظرا للمواعید االنتخابیة 

بحیــث 3مــن القــانون العضــوي الجدیــد جــاءت غامضــة فــي فقرتهــا 22بإمكاننـا القــول أن المــادة –16

مـــام المحكمـــة یســـجل هـــذا الطعـــن بمجــرد تصـــریح لـــدى كتابـــة الضــبط و یقـــدم أ:نصــت علـــى مـــا یلــي 

..المختصة إقلیمیا 
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بــل قــال المحكمــة المختصــة إقلیمیــا وهــو مــا قــد .ومــن هنــا لــم یســتعمل المشــرع عبــارة المحكمــة اإلداریــة 

یبعث االعتقاد على إسناد االختصـاص لجهـة القضـاء العـادي ممـثال فـي المحكمـة العادیـة ألن المشـرع 

.1ة استعمل عبارة المحكمة و لم یدقق العبارة و التسمی

و بــالعودة .و مــا زاد غموضــا هــو أن المشــرع اســتعمل مصــطلح حكــم و لــم یســتعمل مصــطلح قــرار 

لبیــان األســباب نجــده خلــى مــن تفصــیل األحكــام المتعلقــة بالمنازعــات و خصــص لهــا فقــط ســطرین و 

.نصف في الصفحة التاسعة منه 

الجهـــة القضـــائیة "...:فیهـــارد كانـــت أكثـــر ضـــبطا إذ و 97مـــن أمـــر 25و الحقیقـــة أن صـــیاغة المـــادة 

و كــان مــن المفــروض بعــد الجهــد الكبیــر الــذي بذلتــه الســلطات العمومیــة فــي ،..."اإلداریــة المختصــة

تنصــیب المحــاكم اإلداریــة أن تقــر صــراحة اختصاصــها بــالنظر فــي الطعــون الناتجــة عــن التســجیل و 

.تحتاج إلى ضبط و توضیح 03فقرة  22ومن هنا فالمادة .الشطب

للمحكمـة المختصـة 03فقـرة  2012من القـانون العضـوي لسـنة 22منح المشرع بموجب المادة –17

25وكــان األجــل فــي ظــل الــنص القــدیم أي المــادة أمامهــا،أیــام للفصــل فــي الطعــن المعــروض 5أجــل 

ویضاف هذا لحرص القانون الجدید على ضبط اآلجال و تقلیصها بسبب المواعیـدأیام،10فقرة ثالثة 

.االنتخابیة 

علــــى وجــــوب إیــــداع نســــخة مــــن قائمــــة 2012مــــن القــــانون العضــــوي لســــنة 23نصــــت المــــادة –18

النـاخبین لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة المختصـة إقلیمیــا و لـم یشـر الـنص صـراحة الختصـاص المحكمــة 

علـى إیـداع 2منـه فقـرة 26أدق و أسلم إذ فرضت المـادة 97من أمر 26وكان نص المادة اإلداریة،

.نسخة من قائمة الناخبین لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة اإلداریة 
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مــن القــانون العضــوي لالنتخابــات للســادة الــوالة تقــدیم بــدء عملیــة االقتــراع أو 29أجــازت المــادة –19

رخیص مــن وزیــر الداخلیــة و أضــافت المــادة المــذكورة ضــمانة اطــالع اللجنــة تأخیرهــا بســاعة و هــذا بتــ

.07.1-97من أمر33في المادة نجد هذه الضمانةو ال  ،الوالئیة لمراقبة االنتخابات 

سـاعة علـى األكثـر 72یجوز للوالة بترخیص مـن وزیـر الداخلیـة تقـدیم عملیـة افتتـاح االقتـراع ب–20

ذر فیهـا إجـراء عملیـة االقتـراع فـي الیـوم نفسـه ألسـباب مادیـة تتصـل ببعـد مكاتـب في البلدیات التي یتع

مـن 2فقـرة  30وهذا مـا قضـت المـادة ،التصویت و تشتت السكان و ألس سبب استثنائي في بلدیة ما 

مـن 2فقـرة 34هنـا نسـجل تطابقـا تامـا بـین المـادة المـذكورة و المـادة  و.  2012القانون العضوي لسنة 

.07-97أمر 

یجـب أن یخضـع "أضـافت العبـارة التالیـة 2012القانون العضـوي لسـنة30من المادة 3غیر أن الفقرة 

أعـاله لمعـاییر تصـویت 2عدد مكاتب التصویت المتنقلة التي یتم إنشاؤها في إطار تنفیذ أحكام الفقـرة 

"الناخبین المذكورین حصریا في هذه األحكام فقط 

وضــع قــوائم المرشـــحین حســب الترتیـــب 2012لقــانون العضــوي لســـنة مـــن ا32فرضــت المــادة –21

:التالي 

بالنسبة للمرشحین لالنتخابات الرئاسیة حسب الترتیب الذي یعده المجلس الدستوري -

بالنســـبة للمرشـــحین النتخابـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و انتخابـــات المجـــالس الشـــعبیة الوالئیـــة و -

لقرعــة التــي تجریهــا اللجنــة الوطنیــة لمراقبــة االنتخابــات عــن طریــق القرعــة البلدیــة ترتــب القائمــة حســب ا

.لهذه المسألة 07-97و لم یشر أمر ،على المستوى المحلي 
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أن مكتـب التصـویت یمكـن أن یكـون ثابتـا 2012مـن القـانون العضـوي لسـنة 35أشارت المادة –22

مـن أمـر 39و اكتفـت المـادة ،أو متنقال و یتشكل من رئـیس و نائـب رئـیس وكاتـب و مسـاعدین اثنـین 

.1بعبارة مكتب التصویت دون أن تشیر بالدقة للمكاتب الثابتة و المتنقلة 97-07

بأن یعین أعضاء مكتب التصویت2012من القانون العضوي لسنة 36دة فرضت الما–23

و أبعد المشرع من الوالیة،األصلیین و اإلضافیین بقرار من الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم 

تشكیلة مكتب التصویت المرشحین أنفسهم و األشخاص الذین تربطهم بالمرشحین قرابة مصـاهرة حتـى 

و أبعد المشرع المنتمین ألحزاب المرشحین و الهدف طبعا هو المحافظـة علـى حیـاد و ،بعة الدرجة الرا

الســـتبعاد المرشـــحین و المنتمـــین ألحـــزابهم و أولیـــائهم 40و أشـــارت المـــادة ،نزاهـــة العملیـــة االنتخابیـــة 

ید نحـو مزیـد وهذه خطوة تضاف للقانون الجد، أما قرابة المصاهرة فاكتفت بالدرجة الثانیة ،المباشرین 

.من إضفاء الضمانات لحیاد و نزاهة العملیة االنتخابیة

ــــب 2012مــــن القــــانون العضــــوي لســــنة 3فقــــرة  36فرضــــت المــــادة –24 نشــــر قائمــــة أعضــــاء مكت

40بینمــا ذكــرت المــادة ،التصــویت بمقــر كــل مــن الوالیــة و الــدائرة و البلدیــة بعــد قفــل قائمــة المرشــحین 

و لعــل الهــدف مــن الــنص الجدیــد إعطــاء فســحة زمنیــة أوســع ، أیــام 5عبــارة1997مــن أمــر 2فقــرة 

.لإلدارة و أجال معقوال إلعداد القائمة الموزعة بین األحزاب السیاسیة و المرشحین األحرار

بجــواز تقــدیم اعتراضــات بشــأن تشــكیلة 2012مــن القــانون العضــوي 3فقــرة 36اعترفــت المــادة –25

وهو ذات اإلجـراء الـذي تـم تحدیـده ،أیام الموالیة لتاریخ النشر5ن أجلمكاتب التصویت ومنحت للمعنیی

غیر أن قرار رفض االعتراض في ظل القانون العضـوي لسـنة ،1997من أمر 4فقرة  40في المادة 
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40یـومین طبقـا للمــادة 1997أیـام مــن تـاریخ إیـداع االعتــراض ،وكانـت فـي أمــر3یبلـغ خـالل 2012

.5فقرة 

قاعـــدة قابلیـــة قـــرار رفـــض الطعـــن 5فقـــرة  2012مـــن القـــانون العضـــوي لســـنة 36دة أقـــرت المـــا-26

.1أیام من تاریخ تبلیغ القرار3المتعلق بتشكیل مكتب التصویت للطعن القضائي و هذا خالل 

وهنا یبرز أیضـا حـرص  المشـرع علـى أیام،5ب 1997وكان أجل رفع الطعن القضائي في ظل أمر 

.ضبط اآلجال و تقصیرها احتراما للمواعید 

رئـیس مكتـب التصـویت فـي حـال طـرد أي 2012مـن القـانون العضـوي لسـنة 39ألزمت المادة –27

شــخص یخــل بالســیر العــادي لعملیــات التصــویت بتحریــر محضــر یتضــمن الواقعــة و یلحــق بمحضـــر 

یتمتــع بســلطة الطــرد هــو 1997إذا كــان رئــیس المكتــب فــي ظــل أمــر و  تنظیمــي،الفــرز وهــذا إجــراء 

وهكـذا یبـدو أن القـانون الجدیـد یـذهب فـي اتجـاه ،لـم تلزمـه بتحریـر محضـر 43اآلخر غیر أن المـادة 

.ضبط كل الوقائع في محاضر رسمیة 

لـــــرئیس مكتـــــب التصـــــویت فـــــي حـــــال انعـــــدام المظـــــاریف 1997مـــــن أمـــــر 48أجـــــازت المـــــادة –28

صصة لالقتراع أن یستخلفها بمظاریف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدیة و یشیر لهـذا المخ

االستخالف في المحضر و ترفق به خمسة من هذه المظاریف وهذا إجراء یدفع إلى

2012التشكیك في نزاهة العملیة االنتخابیة لذا غاب هذا اإلجراء في اإلصالح االنتخابي لسنة

بــإلزام رئــیس مكتــب التصــویت بــالتحقق عنــد افتتــاح االقتــراع مــن مطابقــة المظــاریف 43واكتفــت المــادة 

.االنتخابیةوهذا اإلجراء یخدم نزاهة و مصداقیة العملیة المسجلین،لعدد 
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و تدقیق أن الصندوق بوضوح2012من اإلصالح االنتخابي لسنة44أشارت المادة –29

لذاك مكتفیة بعبارة 1997من أمر 49و لم تشر المادة فاف،شالمستعمل أثناء االقتراع هو صندوق 

.الصندوقیقفل 

للناخــــب عنــــد اســــتحالة تقــــدیم بطاقــــة الناخــــب أن یمــــارس حقــــه فــــي 3فقــــرة  46أجــــازت المــــادة –30

و لم یكن اإلجراء مقـررا فـي هویته، التصویت إذا كان مسجال في القائمة االنتخابیة بعد تقدیم ما یثبت 

.19971ظل األمر 

أن عملیـــة الفـــرز تجـــرى تحـــت رقابـــة 2012مـــن القـــانون العضـــوي لســـنة 49أشـــارت المـــادة –31

ویعـــین أعضـــاء مكتـــب التصـــویت الفـــارزون مـــن النـــاخبین المســـجلین فـــي مكتـــب التصـــویت،أعضـــاء 

.1997من أمر 54التصویت و هو ذات اإلجراء الذي تضمنته المادة 

غیر أن اإلضافة التي قدمها اإلصالح االنتخابي الجدید أن الفرز یجرى بحضور ممثلي المرشحین 

أو األشخاص الموجودین في قوائم الترشیحات و هذا من باب إضـفاء مزیـدا مـن الشـفافیة علـى العملیـة 

االنتخابیة

تفــاظ بــأوراق التصــویت لكــل االح2012مــن القــانون العضــوي لســنة 3فقــرة  50فرضــت المــادة –32

مكتب من مكاتب التصویت في أكیاس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غایة انقضاء آجال الطعن 

باإلشــارة أن أوراق التصــویت 97مــن أمــر 55و اكتفــت المــادة االنتخابــات،و اإلعــالن النهــائي لنتــائج 

و تشـــمیعها و ضـــبطها حســـب تحفـــظ لـــدى اللجنـــة االنتخابیـــة البلدیـــة دون اشـــتراط جمعهـــا فـــي أكیـــاس

.المصدر 
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نسـخ و 3تحریر محضر الفـرز مـن2012من القانون العضوي لسنة 2فقرة  51أوجبت المادة –33

.بنسختین فقط 1997من أمر 2فقرة  56اكتفت المادة 

:كما یلي 2فقرة 51توزع محاضر الفرز طبقا للمادة –34

اخل مكتب التصویت و هذا اإلجـراء یجسـد مبـدأ شـفافیة نسخة إلى رئیس مكتب التصویت لتعلیقها د-

.1العملیة االنتخابیة 

نســخة إلــى رئــیس اللجنــة االنتخابیــة البلدیــة مــع المالحــق مقابــل وصــل لــتحفظ علــى مســتوى أرشــیف -

.البلدیة

نسخة إلى الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي -

فاكتفــت بتســلیم محضــر 2004المعدلــة سـنة 56و هـي المــادة 1997أمـا المــادة المقابلــة لهـا مــن أمــر 

الفرز لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل استالم 

و یبدو واضحا أن اإلصالح الجدید یكرس مبدأ نزاهة العملیـة االنتخابیـة و توسـیع دائـرة إعـالن النتـائج 

  ألطراف عدة 

ضـمن حـاالت الوكالـة حالــة الطلبـة الجـامعیون الـذین یدرسـون خـارج والیــتهم 53أضـافت المـادة –35

،والشك أن اإلجراء سیمكن شـریحة الطلبـة مـن ممارسـة حقهـم االنتخـابي عـن طریـق الوكالـة األصلیة،

ر هـذه وحسنا ما فعل المشرع ذلك من باب فتح سبل المشاركة في االستحقاقات االنتخابیة و لم یرد ذك

97/07من أمر 62الحالة في المادة 
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مصــطلحا أكثــر دقــة أال و هــو مصــطلح حقوقــه 12/01مــن القــانون العضــوي55حــددت المــادة –36

عبــارة حقوقــه االنتخابیــة و المصــطلح 1997مــن أمــر 65بینمــا اســتعملت المــادة السیاســیة،المدنیــة و 

.الجدید أبلغ و أدق

مدة تحریر الوكاالت خالل2012ون العضوي الجدید لسنة من القان67حددت المادة –37

أیـام كاملـة مـن تـاریخ 3یوما الموالیة لتاریخ استدعاء هیئة الناخبین و تنتهي بثالثة 15الخمسة عشر 

االقتراع 

من القانون السابق قاعدة إسناد المقعـد األخیـر فـي حـال تسـاوي األصـوات بـین 68أقرت المادة–38

1كثر للقائمة التي یكون معدل سن مرشحیها هو األصغر سنا قائمتین أو أ

مــن القــانون العضــوي الســابق ذكــره ذكــر تســمیة الحــزب أو األحــزاب بالنســبة 71فرضــت المــادة –39

وهذه ال شك إضافة في محلها و لم یرد ذكر هذا البیـان فـي المـادة الحزب،للقوائم المقدمة تحت رعایة 

97/07من أمر 81

ـــانون العضـــوي لســـنة 72اشـــترطت المـــادة –40 بالنســـبة للترشـــیحات الحـــرة للمجـــالس 2012مـــن الق

الشــعبیة البلدیــة و الوالئیــة أن تــدعم بتوقیــع خمســة فــي المائــة علــى األقــل مــن نــاخبي الــدائرة االنتخابیــة 

82ناخـب و خـالف ذلـك اشـترطت المـادة 1000ناخبـا و أال یزیـد عـن150المعنیة على أال یقل عـن 

المعدل و المتمم نسبة ثالثة في المائة 97/07من أمر 

69،مرجع سابق، ص عمار بوضیاف1
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مــن أكثــرالترشــح فـي أكثــر مــن قائمـة أو 2012مـن القــانون العضــوي لسـنة 75حظـرت المــادة –41

،و اإلضـافة 1997مـن األمـر الصـادر سـنة 85دائرة انتخابیة و هو ذات المنع المقـرر بموجـب المـادة 

2فقرة  75ذكرت في المادة 215رة بموجب المادة الجدیدة هو التذكیر بالعقوبة المقر 

للمعنـي بـاألمر تقـدیم طعـن قضـائي أمـام 12/01من القانون العضـوي 3فقرة  77أجازت المادة –42

أیـام ابتـداء مـن تـاریخ 03المحكمة اإلداریة المختصة بخصوص قرار رفض الترشح و هذا خالل اجـل 

.تبلیغ القرار 

القانون السابق ذكره انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي فيمن 80فرضت المادة –43

غضـــون الخمســـة عشـــر یومـــا الموالیـــة إلعـــالن النتـــائج و قـــد بینـــت المـــادة حـــول كیفیـــة اختیـــار رئـــیس 

:المجلس الشعبي البلدي بالطریقة التالیة 

غلبیــة المطلقــة یقــدم المرشــح النتخابــات رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي مــن القائمــة الحــائزة علــى األ-

.للمقاعد 

في حال عدم حصول أي قائمة علـى األغلبیـة المطلقـة للمقاعـد یمكـن للقـوائم الحـائزة علـى خمسـة و -

ثالثون في المائة على األقل تقدیم مرشح 

في حال عدم حصول أي قائمة على النسبة المطلوبة یمكن لجمیع القوائم تقدیم مرشح -

بالنســـبة للترشـــیحات الحـــرة أن تـــدعم علـــى 01-12قـــانون العضـــوي مـــن ال92اشـــترطت المـــادة –44

ـــدائرة االنتخابیـــة 400األقـــل ب مـــن األمـــر 109وخـــالف ذلـــك فرضـــت المـــادة .توقیـــع مـــن نـــاخبي ال

المعــدل و المــتمم دعــم المترشــح الحــر بثالثــة فــي المائــة مــن توقیعــات النــاخبین المســجلین فــي 97/07

.الدائرة االنتخابیة المعنیة 
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مــن القــانون الســابق اإلشــارة إلیــه أنــه مــن رفــض ترشــحه بموجــب قــرار 3فقــرة  96منحــت المــادة –45

أیام من تاریخ تبلیغ قرار الرفض 3إداري أن یتجه للمحكمة اإلداریة المختصة خالل 

بخــالف األمــر القــدیم الــذي حــدد مــدة الطعــن بیــومین فقــط حرصــا منــه علــى تمدیــد اآلجــال بمــا یخــدم 

.ریسا للحق الدستوري للمترشح تك

أكثـــر تفصـــیال و تحدیـــدا و ضـــبطا وتوحیـــدا 12/01مـــن القـــانون العضـــوي 102جـــاءت المـــادة –46

لحــاالت و أســباب االســتخالف فــذكرت حالــة شــغور المقعــد بســبب الوفــاة أو االســتقالة أو حــدوث مــانع 

و رتبت على كل هذه الحاالت ،قانوني أو اإلقصاء أو قبول وظیفة حكومیة 

و اكتفت المادة المماثلة لها و هي ،وضعیة شغور بما یفرض إتباع إجراءات االستخالف 

شــاغرا و بالتــالي تطبیــق إجــراءات العتبــار المقعــدبــذكر حالــة وفــاة وقبــول وظیفــة حكومیــة 119المــادة 

أمـــا حالـــة االســـتقالة و اإلقصـــاء و حـــدوث مـــانع قـــانوني فإنهـــا تســـتوجب جمیعـــا إجـــراء ،االســـتخالف 

و بالنتیجة بسط اإلصالح االنتخابي الجدیـد اإلجـراءات خاصـة وأن إعـادة االنتخـاب ،نتخابات جزئیة ا

1یتطلب أمواال و جهدا وزمنا طویال و طول إجراءات 

أعضــاء االنتخابیــة الختیــارمــن القــانون الســابق الــذكر مــدة اســتدعاء الهیئــة 106حــددت المــادة –47

45محــددة ب 07-97وكانــت المــدة فــي ظــل األمــر ،االقتــراعیومــا مــن تــاریخ 30مجلــس األمــة ب 

.من األمر السالف الذكر 124یوما طبقا للمادة 

75عمار بوضیاف،مرجع سابق، ص 1
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من مجال الترشح النتخابـات أعضـاء 01-12من القانون العضوي 2فقرة  107أقصت المادة -48

حل قرار توقیف بسبب المتابعة القضـائیة و لـم تـرد هـذه مجلس األمة كل منتخب بلدي أو والئي كان م

.97/07الحالة في ظل األمر 

35سـن الترشـح النتخابـات مجلـس األمـة ب01-12من القانون العضـوي 108حددت المادة –49

سـنة بمـا یؤكـد 40المعـدل و المـتمم ب97/07مـن األمـر 128سنة بینما حـدد شـرط السـن فـي المـادة 

.تبسیط الشروطمرة أخرى نحو 

ــــرة  109اشــــترطت المــــادة –50 ــــانون العضــــوي 2فق ــــة 01-12مــــن الق بالنســــبة للترشــــیحات الحزبی

و ، النتخابات مجلس األمة أن یرفق بتصریح الترشح شهادة تزكیة یوقعها المسؤول األول عن الحـزب 

.97لم یرد مثل هذا الشرط في أمر 

یومـــا قبـــل 60ذكـــره أن مـــدة اســـتدعاء هیئـــة النـــاخبین مـــن القـــانون الســـالف 133حـــددت المـــادة –51

المعدل و المتمم 97یوما من أمر 60محددة ب 1فقرة  154االقتراع ،و كانت في ظل المادة 

ــــانون العضــــوي 137فرضــــت المــــادة –52 ــــدم تصــــریح الترشــــح لالنتخابــــات 01-12مــــن الق أن یق

وكانـت المـدة ،یوما على األكثر الموالیة لنشـر مرسـوم اسـتدعاء هیئـة النـاخبین45الرئاسیة في ظرف 

ـــین لنـــا أن اإلصـــالح 15المعـــدل و المـــتمم ب1997مـــن أمـــر 158فـــي ظـــل المـــادة  یومـــا و هنـــا یتب

.1منح مجاال واسعا للمترشح كي یقدم نفسهاالنتخابي 

77،مرجع سابق، ص عمار بوضیاف1
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ــــرة 39خفضــــت المــــادة –53 ــــانون العضــــوي 3 فق ــــة 01-12مــــن الق مــــن عــــدد التوقیعــــات الفردی

97/07مــن أمــر 159توقیــع فــردي مقــررة بموجــب المــادة 75.000الخاصــة بالترشــح للرئاســیات مــن 

.توقیع 60.000المعدل و المتمم إلى 

قاعــدة عــدم تــأثیر انســحاب أي مــن 01-12مــن القــانون العضــوي 3فقــرة  143أقــرت المــادة –54

الفقرة  بینما أقرت.المترشحین  االثنین للدور الثاني على العملیة االنتخابیة و تستمر إلى غایة نهایتها 

مجلـــس أنـــه فـــي حـــال انســـحاب أي مـــن المترشـــحین االثنـــین للـــدور الثـــاني یعلـــن ال163مـــن المـــادة 3

ومن الطبیعي القول أن إعادة العملیـة سـیبعث ،الدستوري القیام من جدید بمجموع العملیات االنتخابیة 

.طوال في اإلجراءات كما تتحمل الخزینة العمومیة أعباء أكثر 

لذا أقر القانون العضوي الجدیـد عـدم تـأثیر االنسـحاب علـى العملیـة االنتخابیـة و قصـر حـاالت التـأثیر 

.فاة و حدوث مانع قانوني على الو 

تســجیل نتــائج انتخابــات رئــیس الجمهوریــة 01-12مــن القــانون العضــوي 144فرضــت المــادة –55

وذات العملیة كانـت تـتم فـي نسـختین طبقـا ،نسخ 3بكل مكتب تصویت في محضر محرر في ثالث 

.المعدل و المتمم 1997من أمر 164للمادة 

بدایـة الحملــة االنتخابیــة تكـون مفتوحــة قبــل 01-12انون العضــوي مـن القــ188حـددت المــادة –56

.أیام من تاریخ االقتراع3قبل یوما من یوم االقتراع و تنتهي 25
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نشــر و بــث ســبر اآلراء و اســتطالع نوایــا 01-12مــن القــانون العضــوي 194منعــت المــادة –57

أیــام بالنســبة للجالیــة المقیمــة 5و  ســاعة72النــاخبین فــي التصــویت و قیــاس شــعبیة المترشــحین قبــل 

.1المعدل و المتمم1997و لیس هناك حكم مماثل في أمر ،بالخارج من تاریخ االقتراع 

دینــار 60.000.000نفقــات حملــة المرشــح لالنتخابــات الرئاســیة ب1فقــرة 205ضــبطت المــادة –58

.بخمسة عشر ملیون دینار 07-97من األمر 1فقرة 187في الدور األول ،وكانت بموجب المادة 

دینــار 80.000.000نفقــات حملــة المرشــح لالنتخابــات الرئاســیة ب2فقــرة 205ضــبطت المــادة -59

20المعـــدل و المـــتمم ب07-97مـــن األمـــر 2فقـــرة  187وكانـــت بموجـــب المـــادة ،فـــي الـــدور الثـــاني

.ملیون دینار 

ات التشـــــــریعیة بحـــــــد أقصـــــــاه نفقـــــــات حملـــــــة المرشـــــــح لالنتخابـــــــ1فقـــــــرة 207ضـــــــبطت المـــــــادة -60

المعـــدل و 97/07مـــن األمـــر 1فقـــرة 189دینـــار لكـــل مترشـــح ،وكانـــت بموجـــب المـــادة 1.000.000

.دینار لكل مترشح 150.000المتمم بمبلغ قدره 

آلیـــات اإلشـــراف علـــى العملیـــة االنتخابیـــة فـــي ظـــل :المبحـــث الثـــاني 

01–12القانون العضوي 

في إطار اإلصالحات السیاسیة المدخلة على نظام االنتخابات الجدید ، كان مـن الـالزم السـهر 

علــى التطبیــق الســلیم للنظــام االنتخــابي مــن أجــل الشــفافیة و ضــمان النزاهــة و الحیــاد ،ومراقبــة كیفیــات 

.82و  80،مرجع سابق، ص عمار بوضیاف1
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تعـدیل یخـص النظـام بدء و نهایة عملیـة االقتـراع حتـى إعـالن النتـائج ، و لهـذا و ألول مـرة تـم إدخـال

االنتخابي و ذلك بتنصیب اللجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات 

نتنــاول فـــي األول مفهـــوم اإلشـــراف القضـــائي علـــى مطالـــب،وعلیــه سنقســـم المبحـــث إلـــى ثـــالث 

العملیة االنتخابیة ،و في المطلب الثاني دور اإلشراف القضائي على االنتخابات و في المطلب الثالث

.نبین دور اإلشراف السیاسي على االنتخابات 

مفهوم اإلشراف القضائي:المطلب األول

اإلشراف لغة ،مأخوذ من الشرف و الذي یعني العلو و االرتفاع اللـذان یفیـدان السـیطرة و الهیمنـة 

الكاملـة التامة من المشرف علیـه فمـن عهـد إلیـه باإلشـراف علـى شـیئ فقـد عهـد إلیـه بالسـیطرة والهیمنـة

1علیه

و یعتبــر اإلشــراف القضــائي علــى االنتخابــات أمــرا جوهریــا ،خاصــة فــي دســتوري الوالیــات المتحــدة 

األمریكیـــة و فرنســـا ، و كـــذا تجربـــة مصـــر فـــي مجـــال اإلشـــراف القضـــائي علـــى االنتخابـــات،  و علیـــه 

و فرنسا و كـدلك التجربـة سنعرج على تجربة اإلشراف القضائي في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة

.المصریة  في هذا المجال 

تجربة اإلشراف القضائي على العملیة االنتخابیة في فرنسا:الفرع األول 

1
اإلسكندریة، منشأة المعارف ، (منازعاته دراسة تحلیلیة مقارنة–تطبیقاته –تطوره –عفیفي كامل عفیفي ،اإلشراف القضائي على االنتخابات النیابیة 

19ص  )2002
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تــدار العملیــة االنتخابیــة فــي فرنســا بواســطة لجــان انتخابیــة یــتم تشــكیلها بقــرار إداري یصــدر مــن 

أغسـطس مـن كـل عـام 31المحافظ و یتعین أن تجرى التعدیالت التي تطرأ على تلك اللجان قبـل یـوم 

شــتراك مــع ، یخــتص عمــدة كــل بلدیــة بعملیــة توزیــع اللجــان و الــذي یــتم مــرة واحــدة كــل عــام و ذلــك باال

.1مفوض الحكومة

و یقـــوم المجلـــس الدســـتوري بتعیـــین منـــدوبین عنـــه یـــتم اختیـــارهم مـــن بـــین رجـــال القضـــاء بقســـمیه 

العادي و اإلداري و ذلك باالتفاق مع الوزراء من أجل تولي مهمـة اإلشـراف علـى عملیـة االقتـراع بـدءا 

ك للتأكـــد مـــن تـــوافر كافـــة الضـــمانات مـــن التصـــویت و مـــرورا بـــالفرز و انتهـــاء بحصـــر النتـــائج ،و ذلـــ

الالزمة لتأمین العملیة االنتخابیة من أحداث الشغب أو حدوث أیة ضغوط أو إكراه على إدارة الناخبین 

لحملهم على اإلدالء بأصواتهم لمصـلحة مرشـح معـین و التأكـد أیضـا مـن أن سـریة التصـویت قـد تمـت 

.مراعاتها 

قــانون االنتخــاب الفرنســي و التأكــد أخیــرا مــن نزاهــة إجــراءات مــن58و ذلــك تطبیقــا لــنص المــادة 

الفرز و احتساب األصوات و یتعین على أولئك المندوبین أن یعدوا تقریرا عما قاموا 

بــه مــن مهــام و رفعــه إلــى المجلــس الدســتوري الــذي لــه عنــد االقتضــاء و أن یطلــب االســتماع ألولئــك

.نتیجة االنتخاب و ذلك بمناسبة طعن قضائي في المندوبین،

1
185، ص )2005اإلسكندریة، منشأة المعارف ، (عبد الاله شحاته الشقاني ،مبدأ اإلشراف القضائي على االقتراع العام ، 
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یمكننا أن نقـول أن مهـام منـدوبي المجلـس الدسـتوري هـي مجـرد إعـداد تقـاریر ترفـع إلـى المجلـس 

الدستوري الذي الستطیع هو األخیر من تلقاء نفسه اتخاذ أي إجراء نحو أي مخالفات حیـث ال یتسـنى 

1راع له ذلك إال بمناسبة طعن قضائي مقدم من ذوي الشأن في عملیة االقت

و في خطوة مـن المشـرع الفرنسـي لزیـادة فعالیـة اإلشـراف القضـائي علـى العملیـة االنتخابیـة تـم بموجـب 

إنشـاء العدیـد مـن اللجـان التـي یـرأس كـل منهـا قـاض و ذلـك فـي 1988دیسـمبر 30قانون صادر فـي 

أنـاط بهـم ألـف نسـمة ،حیـث20.000األقالیم التي تتكون من مقاطعـة أو أكثـر یزیـد عـدد سـكانها عـن 

المشـــرع مهمـــة الســـهر علـــى حســـن انتظـــام تشـــكیل اللجـــان االنتخابیـــة و حســـن انتظـــام وســـالمة عملیـــة 

.التصویت وكذلك سالمة عملیة الفرز و إحصاء األصوات 

تجربة اإلشراف القضائي على االنتخابات في الوالیات المتحدة األمریكیة :الفرع الثاني 

عملیــة االنتخابیــة فــي كــل مقاطعــة فــي الوالیــات المتحــدة لمركــز دائــم تنــاط مهمــة اإلشــراف علــى ال

لالنتخابـــات حیـــث توجـــد لجنـــة منتخبـــة مـــن خمـــس مشـــرفین قضـــائیین باإلضـــافة إلـــى خمســـة مناصـــب 

.دستوریة لإلشراف على االنتخابات و مجلس مكون من ممثلي الدوائر االنتخابیة 

ـــد ـــة و یقـــوم مركـــز االنتخابـــات فـــي المقاطعـــة بت ـــدوائر االنتخابی ـــات مـــن العـــاملین فـــي ال ریب المئ

باإلضافة إلى العمل المستمر على تقنیة الجـداول االنتخابیـة حیـث یتلقـى بالغـات مكاتـب الصـحة عـن 

الوفیــات و یقــوم بفحــص إعــالن الوفیــات المنشــورة فــي الصــحف لرفــع أســماء األشــخاص المتــوفین فــي 

الدائمــة إخطــارات مــن المحــاكم بأســماء األشــخاص الــذین الجــداول االنتخابیــة و تتلقــى لجــان اإلشــراف 

تصــدر ضــدهم أحكامــا جنائیــة لرفــع أســمائهم مــن الجــداول و یــتم إخطــارهم برفــع أســمائهم عــن طریــق 

البریـــد، و تحتـــوي جـــداول تســـجیل النـــاخبین علـــى بیانـــات المـــوطن االنتخـــابي و علـــى الناخـــب أن یقـــوم 

05و  04عفیفي كامل عفیفي ،مرجع سابق ، ص 1
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ى المركــز إخطــار المراكــز األخــرى بتغییــر محــل اإلقامــة بإخطــار المركــز بتغییــر محــل إلقامتــه و یتــول

لألشخاص الذین یكونون تابعین لتلك المراكز ،كما قوم المركز بعملیة صیانة ملفات الناخبین و إرسال 

إشــعارات إلــى النــاخبین الــذین لــم یشــاركوا فــي االنتخابــات  للتأكــد فمــن اســتمرارهم فــي محــل إقــامتهم أو 

1تغییر هذه المحال 

 -اكـو'' فـي مـا یتعلـق بـإجراءات التصـویت و الفـرز فتعتمـد علـى جهـاز إلكترونـي یطلـق علیـه اسـم أما

حیث یكون الجهاز مزودا بكمبیوتر تخزن فیه بیانات الناخبین و یعمـل ببطاقـات ممغنطـة یقـوم '' فوت 

بعد البطاقـات الناخــب بالتصویت علیها و تمـرر داخـل الجهـاز فیقـوم بتفریـغ محتویاتهـا إلكترونیـا و یسـت

الباطلة منه ویحلل البطاقات السلیمة و یقوم بإعداد اإلحصائیات الخاصة بعدد األصوات التي یحصل 

.علیها كل مرشح 

و یتم ذلك مع كل بطاقة تدخل الجهاز مما یعنـي أن آخـر بطاقـة تمـر بالجهـاز یـتم بعـدها بثانیـة 

.واحدة ظهور نتیجة فرز جمیع األصوات السابقة 

تجربة اإلشراف القضائي على االنتخابات في مصر:فرع الثالث ال

لقــد جــاء الــنص علــى اإلشــراف القضــائي فــي مصــر كــامال غیــر منقــوص فــي ظــل القــانون فــي 

و هــي آن یــتم االقتــراع تحــت إشــراف أعضــاء مــن 1971مــن دســتور 88الدســتور خاصــة فــي المــادة 

.هیئات قضائیة 

1
06عفیفي كامل عفیفي ،مرجع سابق ، ص 
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حیـث 2000لسـنة 13ي مـن نطـاق اإلشـراف القضـائي بموجـب القـانون و قد وسع المشرع المصر 

ـــراع و الفـــرز و هـــي لجـــان اإلشـــراف  ـــة اإلشـــراف القضـــائي التـــي تشـــرف علـــى عملیتـــي االقت أنشـــأ لجن

القضائي التي أوجبت المشرع أن تنشأ في مقر كل لجنة من اللجان العامة 

تتناسـب مـع مواقـع المقـرات االنتخابیـة و و تتكون من رئیس وعدد كاف من أعضاء الهیئات القضـائیة

.عدد من لجان فرعیة

و یصــدر بتشـــكیل لجـــان اإلشـــراف القضـــائي و أمنائهـــا قـــرارا مـــن وزیـــر العـــدل باالتفـــاق مـــع وزیـــر 

الداخلیــة  ویحــدد القــرار مــن یحــل محــل رئــیس اللجنــة عنــد غیابــه أو وجــود عــذر یمنعــه مــن العمــل و 

ة االقتـراع التـي تبـا شـرها اللجـان الفرعیـة تحـت إشـراف لجـان اإلشـراف تشرف اللجان العامة علـى عملیـ

القضائي على أن یتولى رئیس اللجنة العامة بالتنسیق مع رئیس لجنـة اإلشـراف القضـائي توزیـع العمـل 

.بین أعضاء هذه اللجنة 

كر بـأن و دعما لإلشراف القضائي علـى عملیـة الفـرز أوجـب المشـرع بمقتضـى القـانون السـالف الـذ

ینضم إلى عضویة لجنة الفرز التي یرأسها رئیس اللجنة العامة و هو من أعضاء 

الهیئــات القضــائیة رئــیس لجنــة اإلشــراف القضــائي المختصــة و هــو أیضــا مــن أعضــاء الهیئــات الثــاني

القضــائیة ، و أن ینضــم إلیهــا رئــیس كــل لجنــة فرعیــة أثنــاء فــرز أوراق االنتخــاب أو االســتفتاء الخــاص 

بها ،و تضمن التعدیل و النص على أن لجنـة الفـرز تحـرر محضـرا بـإجراءات فـرز صـندوق كـل لجنـة 

ة ، و أن یوقع على هذا المحضر رئیس اللجنة العامة و رئیس اللجنة اإلشراف القضائي و رئیس فرعی

.1اللجنة الفرعیة

1
24عفیفي كامل عفیفي،مرجع سابق ، ص 
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اإلشراف القضائي على االنتخابات في ظـل القـانون العضـوي:المطلب الثاني

12–01

ســتور مــن الد138لقــد جــاء الــنص علــى الســلطة القضــائیة ضــمن الفصــل الثالــث فــي المــواد مــن 

و قــد نصــت المــادة الســالف ذكرهــا علــى أن الســلطة القضــائیة مســتقلة و تمــارس فــي 158إلــى المــادة 

إطـار القــانون و أن هــذه الســلطة تحمـي المجتمــع و الحریــات و تضــمن للجمیـع و لكــل واحــد المحافظــة 

.على حقوقه األساسیة 

در تــولي الســلطة القضــائیة ولمــا كــان حــق االنتخــاب حــق دســتوري وواجــب وحــق كــان مــن األجــ

مهمــة  مراقبــة و تــولي اإلشــراف علــى عملیــات االقتــراع مــن بدایــة التســجیل فــي القــوائم االنتخابیــة إلــى 

إعــالن النتــائج ، وعلیــه ســنتناول فــي هــذا المطلــب كیفیــة اإلشــراف القضــائي علــى االنتخابــات فــي ظــل 

.01-12القانون العضوي 

.راف القضائي على االنتخاباتهیكلیة اللجنة الوطنیة لإلش –أ 

لقد جاء النص على تنظیم و إنشاء اللجنة الوطنیة لإلشـراف علـى االنتخابـات بموجـب المرسـوم 

الــذي یحــدد 2012فبرایــر 11موافــق ل 1433ربیــع األول عــام 18مــؤرخ فــي 68-12الرئاســي رقــم 

اللجنــة فــي صــلب الــنص مــن بــین تنظــیم وســیر اللجنــة الوطنیــة لإلشــراف علــى االنتخابــات ،و تتشــكل

و یعــین عضــو مــنهم رئیســا لهــا 1قضــاة المحكمــة العلیــا و مجلــس الدولــة و الجهــات القضــائیة األخــرى 

أول اجتمـاع ،ومقر هذه اللجنـة فـي مدینـة الجزائـر ،و تعـد اللجنـة نظامهـا الـداخلي و تصـادق علیـه فـي 

1
موافق 1433ربیع األول 18مؤرخ في 69-12قاضیا یرأسها السید بودي سلیمان  طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 316هو عدد القضاة المكونین للجنة 

2012یتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات التشریعیة لسنة 2012فبرایر 11
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یلي تنصیبها ،على أن ینشر نظامها الداخلي في الجریدة الرسمیة ،وللجنة أمانـة و لجـان فرعیـة محلیـة 

.1،تحدد مهامها و كیفیات تنظیمها و سیرها في نظامها الداخلي 

:ما یأتي الخصوص،یتولى بهذه الصفة على أعمالها وو یقوم رئیس اللجنة بتنسیق 

تعیین نائب رئیس أو أكثر -

تعیین رؤساء و أعضاء اللجان الفرعیة المحلیة -

تدعیم اللجنة بقضاة آخـرین و مسـتخدمین مـن أمانـات الضـبط و ضـباط عمـومیین لمسـاعدتها ،عنـد -

.الضرورة 

دعوة األعضاء إلى اجتماعات اللجنة -

متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -

لجنة تعیین الناطق الرسمي ل–

.ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي اللجنة -

یساعد الرئیس في أداء مهامه ،نائب الرئیس و یستخلفه في حالة غیابه أو حدوث مانع له 

1
مادة مقسمة إلى أربع فصول 35و أصدرت نظامها الداخلي المكون 2012یر فبرا28اجتمعت اللجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات بتاریخ 

و خمس أقسام 
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أما عن تدخالتها في العملیة االنتخابیة یكون  تلقائیا أو بناء على إخطار ،و قد تخطر اللجنة من قبل 

النتخابات ومن قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة االنتخابات ،و یجـب إخطـار اللجنـة األطراف المشاركة في ا

.كتابیا 

كمــا یعــین مقــررا مــن قبــل اللجنــة للتحقــق مــن الوقــائع موضــوع اإلخطــار،و تقــوم اللجنــة بكــل التحقیقــات 

الضـــروریة ألداء مهامهـــا ،و یمكنهـــا طلـــب أي معلومـــة أو تكلیـــف أي شـــخص أو ســـلطة أو هیئـــة بكـــل 

.تراها مفیدة فیما تجریه من تحقیقاتمهمة

:النظام الداخلي للجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات التشریعیة –ب 

جاء النص على النظام الداخلي للجنة الوطنیة لإلشـراف علـى االنتخابـات ضـمن أربـع فصـول و 

تتــولى اللجنــة فــي إطــار'':كالتــالي04عــن مهامهــا نصــت المــادة 35إلــى  01أربــع أقســام مــن المــواد 

:المهام المخولة لها في القانون العضوي المذكور أعاله السیما 

ام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات و نصوصه التطبیقیة التأكد من تطبیق أحك-

القیـــام بالزیـــارات میدانیـــة و الســـیما علـــى مســـتوى مكاتـــب التصـــویت بغـــرض الوقـــوف علـــى مطابقـــة -

01-12العملیة االنتخابیة مع أحكام القانون العضوي 

نتخابیة اإلشراف على الترتیبات التنظیمیة بمختلف مراحل العملیة اال-

تلقــي أي احتجــاج مــن أي ناخــب أو مترشــح أو ممثلــه أو مؤسســة أو هیئــة إداریــة واتخــاذ فــي حــدود -

.اختصاصاتها كل قرار تراه مناسبا

تبادل مع اللجنة الوطنیة لمراقبة االنتخابات كل معلومة تتعلق بتنظیم االنتخابات و سیرها  -
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ن و المسـاعدون القضـائیین و مسـتخدمي أمانـة الضـبط كما یفـرض هـذا النظـام علـى القضـاة و الموثقـو 

1بواجب الحفاظ على السر المهني 

وتتفــرع أمانــة اللجنــة إلــى أمانــة رئیســیة علــى المحلیــة، أمــا عــن تنظیمهــا فهنــاك اللجــان الفرعیــة 

.مستوى مقرات اللجان الفرعیة المحلیة 

ة لجنــة فرعیــة محلیــة،غیر أنــه یمكــن رئــیس وللجنــة علــى مســتوى كــل دائــرة انتخابیــة و منطقــة جغرافیــ

اللجنــة تنصــیب عــدة لجــان فرعیــة محلیــة فــي نفــس الــدائرة االنتخابیــة ،وتمــارس اللجــان الفرعیــة المحلیــة 

.مهامها بالمقرات المخصصة لها 

تتكون أمانة اللجنة من ثالثة قضاة على األقل من بیـنهم أمـین رئیسـي یعینـون بمقـرر مـن رئـیس 

وتتشكل أمانة اللجنة الفرعیة المحلیة من ثالثة أعـوان علـى األقـل مـن سـلك مسـتخدمي أمانـات اللجنة ،

الضبط ،من بینهم أمین رئیسي یعینون بمقرر من رئیس اللجنة الفرعیة المحلیة ،و یتولى أمانة اللجـان 

تتولى أمانـة  و.الفرعیة المحلیة بالخارج األعوان الدبلوماسیین و القنصلیین الموضوعین تحت تصرفها 

هذه اللجنة أعمال إداریة بحتة من خالل تسجیل البریـد و اإلخطـارات و التحضـیر المـادي الجتماعـات 

.اللجنة و مسك السجالت و الوثائق و كذا القیام بأمور تقنیة 

:أما عن مهام رئیس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعیة المحلیة فتتمثل على الخصوص في 

وحیــد و تنســیق عمــل اللجــان الفرعیــة المحلیــة و دعوتهــا عنــد االقتضــاء لالنعقــاد فــي الســهر علــى ت-

.جمعیة عامة للنظر في المسائل المرتبكة بنشاط اللجنة

.رئاسة اجتماعات اللجنة وٕادارة االنضباط–

من النظام الداخلي للجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات التشریعیة06المادة 1
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.تعیین نائب له أو أكثر و توزیع المهام بینهم -

تعیین رؤسـاء و أعضـاء اللجـان الفرعیـة المحلیـة مـن بـین أعضـاء اللجنـة و مسـتخلفیهم عنـد حـدوث -

مانع لهم 

متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -

صرف نفقات اللجنة و یمكنه تفویض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعیة المحلیة -

:و یتولى رئیس اللجنة الفرعیة المحلیة على الخصوص مایلي 

سیق عمل اللجنة الفرعیة المحلیة تن-

رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعیة المحلیة وٕادارة المناقشات -

السهر على فرض االنضباط -

متابعة تنفیذ قرارات اللجنة  الفرعیة المحلیة-

ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي اللجنة الفرعیة المحلیة -

أما عن كیفیة إخطارها فتتم عـن طریـق اإلخطـارات و البالغـات حسـب الحالـة بأمانـة اللجنـة أو 

اللجان الفرعیة المحلیة ،و یجب أن تحتوي اإلخطارات و البالغات على اسـم و لقـب و صـفة و توقیـع 

غ اللجنة بكل المعني وعنوانه الذي قد یبلغ فیه ومضمون اإلخطار و عناصر اإلثبات  ،كما یمكن إبال

.خرق یمس بمصداقیة و شفافیة االنتخابات ،بكل الوسائل بما فیها االلكترونیة 
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مــع التنبیــه أنــه یمكــن للجنــة التــدخل تلقائیــا عنــد معاینــة اللجنــة خرقــا یمــس بمصــداقیة و شــفافیة 

عیة المحلیة للفصل االنتخابات وعندئذ یحرر تقریرا مفصال یرفع حسب الحالة إلى اللجنة أو اللجنة الفر 

.1فیه فورا 

فــإذا أردنــا إصــالحا سیاســیا حقیقیــا ال صــوریا ینبغــي علــى المشــرع أن یتــدخل بوضــع القواعــد و 

األصــول التــي تحــدد دور القضــاء فــي اإلشــراف علــى ســیر عملیــة االقتــراع ،و إبعــاد الســلطة التنفیذیــة 

لیة االنتخابیـة ،و لتحقیـق الرقابـة الفعالـة علـى تماما عم عملیة االنتخاب ،من أجل سالمة و نزاهة العم

العملیة االنتخابیة 

وكســب ثقــة الــرأي العــام فــي مصــداقیة االنتخابــات ، و ذلــك بعــدما فقــد المــواطن الثقــة و المصــداقیة فــي 

أمــا إذا العملیــة االنتخابیــة ،فهــو یعــي ســواء أنــه أدلــى بصــوته أم لــم یــدل فــإن النتیجــة معروفــة مقــدما ،

،فقــد 1تخابـات فــي جـو مــن النزاهـة و الشـفافیة فســوف یـنعكس أثــر ذلـك فـي الحیــاة السیاسـیة جـرت االن

تعین على المشرع عند تنظیمـه حـق االنتخـاب أن ینـزل علیهـا و أال یخـرج عنهـا بمـا مـؤداه ضـرورة أن 

و فعـاال یكفل هذا التنظیم ألعضاء الهیئات القضائیة الوسائل الالزمة و الكافیـة لبسـطهم إشـرافا حقیقیـا 

.2على االقتراع

نالحظ مما تقدم أن الهدف من تأطیر هذه اللجنة بقضاة هـو مـن جهـة لضـمان اسـتقاللیتها نظـرا 

الرتبــاط هــؤالء بهیئــة تتســم بواجــب الــتحفظ و الحیــاد و التجــرد نــو لتحلــي بســلوك القاضــي النزیــه الــوفي 

المكتب الجامعي الحدیث ،(الفرنسي ،دراسة مقارنة بالقانون –إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن،الطعون االنتخابیة في االنتخابات التشریعیة 1

367ص  )2007
2

المكتب المصري الحدیث (،1دراسة تطبیقیة و وثائقیة لإلشراف القضائي على االنتخابات  ط –یحي الرفاعي ،استقالل القضاء ومحنة االنتخابات 

.241ص  )2000
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فــي مجــال فــض المنازعــات و خاصـــة لمبــادئ العدالــة ،ومــن جهــة أخــرى مــن أجــل االحتكــام لخبــرتهم 

المنازعات االنتخابیة عن طریق استخدام قرارات إداریة للسرعة التي 

تقتضیها ضرورة التدخل عـن طریـق هـذه الوسـیلة القانونیـة التـي تـوفر كـذلك إمكانیـة االمتثـال لهـا و لـو 

.1اقتضى األمر تسخیر القوة العمومیة 

طة العلیــا فــي الــبالد إلــى ضــرورة إشــراك القضــاة فــي مســألة و قــد طالــب القضــاة مــؤخرا مــن الســل

تعـدیل الدسـتور ،كـون السـلطة القضــائیة ضـامنة للحقـوق و الحریـات األساســیة للقضـاة مـن جهـة ،ومــن 

جهـــة أخـــرى كـــون القضـــاء كـــان لـــه تجربـــة فـــي مجـــال اإلشـــراف القضـــائي علـــى مختلـــف االســـتحقاقات 

ء المجلــس الشــعبي الــوطني و انتخــاب المجــالس المحلیــة االنتخابیــة المختلفــة فــي إطــار انتخــاب أعضــا

.01-12خصوصا مع صدور القانون العضوي رقم 

.اإلشراف السیاسي على االنتخابات :المطلب الثالث 

إن إدارة العملیــة االنتخابیــة علــى نحــو مســتقل و غیــر متحیــز أمــرا جوهریــا ،حیــث أن قیــام تلــك 

یــــاد مـــن شــــأنه بعــــث الثقـــة فــــي نفــــوس النـــاخبین، فیــــزداد إقبــــالهم علــــى اإلدارة بمهامهـــا بموضــــوعیة وح

.التصویت و المشاركة في عملیة االقتراع دون رهبة أو خوف 

و   ،ینبغــي القــول إن مــن شــروط الممارســة العملیــة ،أن یكــون جهــاز االنتخابــات ،غیــر متحــزب

مـن النهـوض بأعبـاء ضـخمة بأقـل ممكـن متوازن  ومستقل،و یحظى باالحترافیـة و المهنیـة التـي تمكنـه 

.2من األخطاء والشوائب

115محمد حداد ، مرجع سابق، ص 1
148، ص )2009األردن،دار دجلة (1سعد مظلوم العبدلي ،االنتخابات ،ضمانات حریتها و نزاهتها دراسة مقارنة ط2
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مــؤرخ 269-95لقــد تــم إنشــاء اللجنــة الوطنیــة لمراقبــة االنتخابــات بموجــب المرســوم الرئاســي 

المتعلق باللجنة الوطنیـة لمراقبـة االنتخابـات الرئاسـیة و الملحـق المتعلـق باألرضـیة 17/09/1995في 

.اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة االنتخابات الرئاسیة المتضمنة إنشاء 

و فــي الجزائــر و بهــدف تنظــیم أول انتخابــات رئاســیة تعددیــة و ضــمان الشــفافیة للنزاهــة للعملیــة 

قــرر رئــیس الدولــة الســید الیــامین زروال بنــاء علــى اقتــراح قدمتــه الطبقــة السیاســیة خــالل الحــوار الــذي 

ـــات جـــرى بینهمـــا حـــول تنظـــیم ـــة الوطنیـــة المســـتقلة لمراقبـــة االنتخاب ـــات الرئاســـیة ،إنشـــاء اللجن االنتخاب

و التي كانت تتكون من ممثلین عن األطراف التـي شـاركت فـي المشـاورات المتعلقـة  بإنــشاء 1الرئاسیة 

هذه اللجنة و الممثلین عن المرشحین لالنتخابات الرئاسیة ، والممثلین عـن منظمـات حقـوق اإلنسـان ، 

.ثلي اإلدارة و الشخصیات الوطنیة ومم

.مرجعیة اللجنة الوطنیة و مبدأ حیاد اإلدارة :الفرع األول 

أنشــأت اللجنــة مــن أجــل ضــمان تطبیــق القــانون و تحقیــق حیــاد اإلدارة فــي كــل مراحــل العملیــة 

االنتخابیة و هي لهذا الغرض ضامنة لمبدأ الحیاد سواء من خالل أهداف إنشائها أو 

بقولهـا 01-12من القـانون العضـوي 171،و قد جاء النص علیها ضمن المادة 2من خالل طبیعتها 

تحدث لجنة وطنیة لمراقبة االنتخابات و یتم وضعها بمناسبة كل اقتراع ،و تكلف بالسهر على وضع ''

.حیز التنفیذ الجهاز القانوني و التنظیمي المعمول به الذي یحكم االنتخابات

.139، ص )2007الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة (بوبكر إدریس ،نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر ،1
.66،ص 2006لمراقبة االنتخابات ،مذكرة ماجستیر في الحقوق كلیة الحقوق جامعة الجزائر سكفالي مریم ،دور اللجان الوطنیة 2
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:اللجنة الوطنیة ضامنة لحیاد اإلدارة –1

تمـــارس اللجنـــة الوطنیـــة ''174طبقـــا للمـــادة 01-12تتـــولى اللجنـــة بموجـــب القـــانون العضـــوي 

لمراقبة االنتخابات في ظل احترام الدسـتور و التشـریع المعمـول بـه مهمـة مراقبـة العملیـات االنتخابیـة و 

.حیاد األعوان المكلفین بهذه العملیات 

عــــدم تحیــــز اإلدارة یضــــمنه القــــانون ''23لقــــد تضــــمن الدســــتور الجزائــــري الحــــالي فــــي المــــادة 

ـــانون العضـــوي '' ـــزم الق ـــد أل ـــى أن  37فـــي المـــادة 01-12باإلضـــافة فق یـــؤدي أعضـــاء مكاتـــب '' عل

:التصویت و األعضاء اإلضافیین الیمین اآلتي نصها 

“.كل إخالص و حیاد و أتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملیة االنتخابیةأقسم باهللا العظیم أن أقوم بمهامي ب“

كما یتم تكریس مبدأ الحیاد من خالل كفالة القانون لحق المرشحین حضـور العملیـات االنتخابیـة 

ومراقبتها ومن خالل حق المرشحین حضور العملیات االنتخابیة أو تعیین من یمثلهم 

راقبــة جمیــع عملیــات التصــویت و فــرز األصــوات و تســجیل كــل المالحظــات مــع إمكانیــة المرشــحین م

.المتعلقة بسیر العملیة االنتخابیة في المحاضر 

:التراجع عن مبدأ الحیاد  –أ 

یالحظ أنه على الرغم من أن اللجنة أنشأت بغرض ضمان حیاد اإلدارة فإن مبدأ الحیاد عرف 

من خالل الممارسة تراجعا سواء من خالل النصوص أو

:التراجع عن مبدأ الحیاد من خالل النصوص یتجلى ذلك فیما یلي -1
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مــن الدســتور التــي تكــرس مبــدأ الحیــاد فــي النصــوص الخاصــة بالمرســوم 23عــدم اإلشــارة للمــادة -أ 

.المتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة السیاسیة 

بعـــد حـــذف التشـــكیلة اإلداریـــة عـــن اللجنـــة الوطنیـــة السیاســـیة ،تمـــت اإلشـــارة إلـــى تشـــكیل لجنـــة -2

مختلطــة مــن أعضــاء یمثلــون اللجنــة الوطنیــة السیاســیة ومــن أعضــاء یمثلــون اللجنــة الحكومیــة و ذلــك 

مــــن المرســــوم الرئاســــي المتضـــمن إنشــــاء اللجنــــة الوطنیــــة السیاســــیة لمراقبــــة 06بموجـــب نــــص المــــادة 

تخابات الرئاسـیة للقیـام بتسـهیل العالقـة بـین الجهـازین و تبـادل المعلومـات ،و بعـد ذلـك تراجعـا عـن االن

1مبدأ الحیاد و التقلیل من أهمیته في المیدان 

تــدخل اإلدارة فــي تعیــین مســئولي مراكــز التصــویت الــذین یــتم تعییــنهم مــن طــرف الــوالي بموجــب –3

97/07من األمر 32المادة 

مـن المرسـوم المتضـمن إنشـاء اللجنـة الوطنیـة یالحـظ أن فـروع اللجنـة 20ل نـص المـادة من خـال–4

الوطنیــة و هــي اللجــان البلدیــة و الوالئیــة تمــارس صــالحیاتها بمســاعدة الســلطات المحلیــة و بالتعــاون 

و  164الوثیق مع اللجان االنتخابیة البلدیة و اللجان االنتخابیة الوالئیة المنصوص علیها في المادتین

و هـــو األمـــر الـــذي یبعـــدها عـــن االســـتقاللیة و الحیـــاد ألنهـــا تكـــون مرتبطـــة 97/07مـــن األمـــر 165

باللجان اإلداریة و بالمعلومات ،التي یمكن أن تقدمها هذه اللجان اإلداریة للجان المحلیة التابعـة للجنـة 

97/07مــن األمــر88جــب المــادة ال ســیما إذا علمنــا أن اللجنــة االنتخابیــة الوالئیــة تتكــون بمو .الوطنیــة 

مــن رئــیس یعینــه وزیــر العــدل بمرتبــة مستشــار و 07/02/2004مــؤرخ فــي 04/01المعــدل بالقــانون 

نائــب للــرئیس و مســاعدین اثنــین یعیــنهم الــوالي مــن بــین نــاخبي الوالیــة ماعــدا المرشــحین و المنتمـــین 

.ألحزابهم و أولیاءهم و أصهارهم إلى غایة الدرجة الثانیة 

1
.140بوبكر إدریس ، مرجع سابق، ص 
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قضــاة یعیــنهم 03و قبــل تعــدیل القــانون االنتخــابي كانــت اللجنــة االنتخابیــة الوالئیــة تتشــكل مــن 

.وزیر العدل ،وهكذا نالحظ االبتعاد عن مبدأ الحیاد من خالل تشكیل اللجنة االنتخابیة الوالئیة 

نالحظ أیضا االبتعاد عن مبدأ الحیاد من خالل هیاكل اللجنة الوطنیـة التـي تتكـون بموجـب المـادة -5

مـن المرسـوم 16من المرسوم الرئاسي من منسق و مكتب و مقرر و أمانة تقنیة ،فبموجـب المـادة 11

الرئاسي تتولى األمانة التقنیة مساعدة اللجنة الوطنیة السیاسیة في القیام بمهامها

و تتشكل من موظفین تعینهم وزارة الداخلیة و یوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السیاسـیة 

.1المعین هو أیضا من طرف رئیس الجمهوریة 

:خروقات مبدأ الحیاد  –ب 

:تجلت أهم تلك الخروقات فیما یلي 

.ضغوط الوالة على رؤساء البلدیات لتدعیم الرئیس المرشح -

تقدیم الدعایة للرئیس المرشح في اإلذاعات -

استعمال وسائل عمومیة للدعایة للرئیس المرشح -

استعمال أعالم وطنیة بجانب صور الرئیس المرشح-

دعوة بعض األئمة للتصویت لصالح الرئیس المرشح ودعوة البعض اآلخر لصالح بن فلیس علي -

:خروقات مبدأ اإلنصاف –ج 

هذا المبدأ من خالل تجلى اإلخالل ب

141،نفس المرجع ص بوبكر إدریس 1
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اإلمكانیــات الســـیما وســائل النقـــل ، بهـــذهاســتفادة مرشـــح بإمكانیــات الدولـــة ، و عــدم اســـتفادة آخــرین -

.المعلقات أماكن النشاطات 

.1عدم توفیر األمن بالشكل الالزم للمرشحین ،مع إعاقة الوصول إلى بعض أماكن التجمعات-

:اللجنة هیئة وطنیة سیاسیة مؤقتة –2

باللجنــة ''تســمى اللجنــة 2004فیفــري 07مــؤرخ فــي 04/21بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

''السیاسیة الوطنیة لمراقبة االنتخابات الرئاسیة 

.وبعد االطالع على األحكام المتعلقة بها یتبین بأنها هیئة  وطنیة و سیاسیة ومؤقتة 

فهـــي هیئـــة وطنیـــة تضـــم فـــي عضـــویتها ممثلـــي األحـــزاب السیاســـیة المعتمـــدة و ممثلـــي المرشـــحین -1

المقبولین مـن طـرف المجلـس الدسـتوري دون إمكانیـة حضـور ممثلـي الدولـة أو ممثلـي منظمـات حقـوق 

اإلنسان أو الشخصیات الوطنیة كما كان الحال علیه في السابق

لعمـل اللجنـة امتـداد علـى المسـتوى المحلـي فقـد تقـرر بنـاء علـى لإلشارة أنه ممن أجل أن یكـون 

إنشاء لجان محلیة على المستوى الوالئي و البلدي تتشكل 04/20من المرسوم الرئاسي رقم 17المادة 

من ممثلي المرشحین المقبولین من طرف المجلس الدستوري على أن یتم اختیـار رئـیس اللجنـة الوالئیـة 

شخصیات غیر المتحزبة من بین أعضاء هذه اللجان و البلدیة من بین ال

و هـــي هیئـــة سیاســـیة فهـــي تضـــم فقـــط ممثلـــي األحـــزاب السیاســـیة المعتمـــدة و ممثلـــي المرشـــحین –2

المقبولین وال تضم في عضویتها ممثلین عن الحكومة أو اإلدارة أو أیة هیئة رسمیة أخرى 
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مهوریـة لتنسـیق أعمـال اللجنـة، و یـتم تعیینـه بنـاء باستثناء رئیسها الذي یتم تعیینه من طرف رئـیس الج

.من بین الشخصیات غیر المتحزبة04/20المرسوم الرئاسي 04على المادة 

و هي أیضا هیئة مؤقتة تهتم باالنتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤها في تاریخ محدد،حیث ینحصر –3

.1االقتراع نشاطها من یوم تنصیبها إلى غایة اإلعالن الرسمي عن نتائج

:تكریس مبدأ الحیاد أثناء العملیة االنتخابیة-

یتــبن مــن خــالل المرســوم الرئاســي أن نطــاق نشــاط اللجنــة یشــمل مراقبــة الحملــة االنتخابیــة و 

و یالحظ أنها تتمتع بصالحیات هامة انسجاما مع وظیفتها في ضمان .مراقبة عملیات االقتراع أیضا 

و ألداء هـذا الـدور زودت .تنافس المجلس الدستوري و اإلدارة فـي أداء دور المراقبـة الحیاد ،فهي هیئة 

:2اللجنة بوسائل هامة 

:ضمان الحیاد من طرف اللجنة الوطنیة  –أوال 

یتحقق هذا الحیاد في عمل اللجنة من خالل ضمان مساواة المرشحین أثناء الحملـة االنتخابیـة 

شفافیة االقتراع ومن خالل ضمان نزاهة و 

:الحملة االنتخابیةضمان مساواة المرشحین أثناء –أ 

:من المرسوم الرئاسي تقوم اللجنة ب 08من القانون االنتخابي ،و المادة 175طبقا للمادة 

توزیع الحصص اإلعالمیة في وسائل اإلعالم العمومیة ،التلفزة واإلذاعة بشكل یضمن اإلنصاف –1

.من القانون االنتخابي 175بین المرشحین ،و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

143ص  بوبكر إدریس ،مرجع سابق،1
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تراقب تدخالت المرشحین ،و تنبه كل مرشح عن أي مبالغة أو تجاوز أو مخالفات قد تصدر عنه –2

و لهـا أن تتخـذ كـل تـدبیر تـراه .اس بسـمعة األشـخاص و رمـوز الدولـة و التحـریض و العنـف مثل المس

.مناسبا ،بما في ذلك إخطار الهیئة المختصة عند االقتضاء 

ضــمان مســاواة المرشــحین فــي تغطیــة نشــاطاتهم المرتبطــة بالحملــة االنتخابیــة ،مــن حیــث الحجــم -3

.الزمني للتغطیة 

لمهــام أن اللجنــة مكنــت مــن وســائل تحقیــق أغراضــها مــن جهــة ،ومــن جهــة و یالحــظ مــن خــالل هــذه ا

.1ثانیة تحل محل اإلدارة في القیام بهذا العمل

:01–12صالحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة االنتخابات في ظل القانون العضوي  –ب 

ول بـه مهمـة مراقبـة تسعى اللجنـة إلـى تحقیـق مهامهـا فـي ظـل احتـرام الدسـتور و التشـریع المعمـ

.2العملیات االنتخابیة و حیاد األعوان المكلفین بهذه العملیة

وتفــوض اللجنــة الوطنیــة لمراقبــة االنتخابــات أعضــاء للقیــام بزیــارات میدانیــة قصــد معاینــة تطــابق 

:العملیات االنتخابیة مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من 

وائم االنتخابیــة تجــري طبقــا لألحكــام القانونیــة ،الســیما فیمــا یتعلــق بــاحترام أن عملیــات مراجعــة القــ–1

فتــرات اإللصــاق و الحــق فــي االحتجــاج و الطعــن و تنفیــذ القــرارات القضــائیة فــي حالــة قبــول الطعــون 

.المرفوعة 
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یــة أن كــل الترتیبــات قــد اتخــذت مــن أجــل التســلیم فــي اآلجــال المحــددة لنســخة مــن القائمــة االنتخاب–2

البلدیـــة لكـــل ممثـــل مـــن ممثلـــي األحـــزاب السیاســـیة و المترشـــحین األحـــرار المشـــاركین فـــي االنتخابـــات 

.،المؤهلین قانونا

أن قائمـــة األعضــــاء األساســـیین و اإلضــــافیین لمكتــــب التصـــویت قــــد علقـــت بمقــــرات الوالیــــات و –3

.البلدیات وكذا بمكاتب التصویت یوم االقتراع 

د اتخذت لتسلیم القائمة المذكورة أعاله ،لممثلـي األحـزاب السیاسـیة الـذین قـدموا أن كل الترتیبات ق–4

.مترشحا لالنتخابات و إلى المترشحین األحرار و أن تكون الطعون المحتلمة قد تم التكفل بها فعال 

أن أوراق التصــویت قــد وضــعت بمكاتــب التصــویت طبقــا لنظــام الترتیــب المتفــق علیــه بــین ممثلــي –5

م المترشحین وأن مكاتب التصویت مزودة بالعتاد و الوثائق االنتخابیة الضـروریة السـیما بصـنادیق قوائ

.شفافة و عوازل بعدد كاف 

أن ملفــــات المترشــــحین لالنتخابــــات هــــي محــــل معالجــــة دقیقــــة طبقــــا لألحكــــام المتعلقــــة بالشــــروط –6

.القانونیة المطلوبة 

ـــــل اإلدارة -7 ـــــة مـــــن قب ـــــة و كـــــذا األمـــــاكن أن الهیاكـــــل المعین ـــــة االنتخابی الحتضـــــان تجمعـــــات الحمل

المخصصة إلشهار المترشحین قـد تـم توزیعهـا ،طبقـا للقـرارات المحـددة مـن قبـل اللجنـة الوطنیـة لمراقبـة 

االنتخابات 

اإلدارة المحلیـة و األحـزاب السیاسـیة (أن كل الترتیبات قد اتخذت مـن قبـل كـل األطـراف المعنیـة –8

لتمكین األحـزاب السیاسـیة و المترشـحین مـن تعیـین ممثلـیهم علـى مسـتوى مراكـز )وممثلي المترشحین 

.ومكاتب التصویت



اإلطار القانوني للعملیة االنتخابیة في الجزائر:الفصل الثاني 

97

عملیــــات تصــــویت أن كــــل الترتیبــــات قــــد اتخــــذت قصــــد تمكــــین ممثلــــي المترشــــحین مــــن حضــــور –9

المكاتب المتنقلة إلى غایـة نهایـة العملیـة و االلتحـاق بمركـز تصـویت اإللحـاق و المسـاهمة فـي حراسـة 

.الصندوق  والوثائق االنتخابیة إلى غایة االنتهاء من عملیة الفرز 

نون مــن هــذا القــا149أن أعضــاء اللجــان االنتخابیــة البلدیــة قــد تــم تعییــنهم طبقــا ألحكــام المــادة –10

.العضوي 

.للقانونأن الفرز علني و تم إجراؤه من قبل فارزین معینین طبقا –11

أن التســــلیم لكــــل ممثــــل مؤهــــل قانونــــا لنســــخة مطابقــــة لألصــــل مــــن محضــــر الفــــرز و محضــــر –12

اإلحصــاء البلــدي لألصــوات و كــذا محضــر تجمیــع النتــائج و أن هــذا التســلیم یــتم تلقائیــا بمجــرد تحریــر 

.إمضائهاذكورة و المحاضر الم

أن الترتیبات الالزمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتـب التصـویت قصـد تمكـین كـل منتخـب مـن –13

1تسجیل احتجاجاته بمحضر الفرز

عــن دور اللجنــة فــي 01-12مــن القــانون العضــوي 176إضــافة إلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة 

تلقـــي اإلخطـــارات مـــن طـــرف الهیئـــات الرســـمیة المكلفـــة بتســـییر العملیـــات االنتخابیـــة بكـــل مالحظـــة أو 

هیئـات تقصیر أو نقص أو تجاوز یتم معاینته في تنظیم العملیات االنتخابیة و سیرها ،و یتعین على ال

الرسمیة التي یتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة و في أقرب اآلجال قصد تصـحیح الخلـل المالحـظ 

و تعلم اللجنة الوطنیة كتابیا بالتدابیر و المساعي التي شرع فیها  

2012ینایر 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 174المادة 1
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مـن نفـس القـانون مؤهلـة فـي ظـل احتـرام اآلجـال القانونیـة 177إن هذه اللجنـة وفقـا لـنص المـادة 

:تالملطلب واس

كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات االنتخابیة قصـد إعـداد –1

.تقییم عام حول العملیات المذكورة آنفا 

كــل عریضــة یرغــب أي حــزب سیاســي مشــارك فــي االنتخابــات و كــل مترشــح أو كــل ناخــب فــي –2

.عى مفید لدى السلطات المعنیة تسلیمها له و أن تقوم في حدود القانون بكل مس

ــــة للمترشــــحین أو األحــــزاب السیاســــیة  إن هــــذه اللجنــــة مؤهلــــة الســــتالم نســــخ الطعــــون المحتمل

المشاركة في االنتخابات ،أثنـاء كـل الفتـرة التـي تسـبق الحملـة االنتخابیـة و خاللهـا و أثنـاء سـیر عملیـة 

.االقتراع 

األحـــوال فـــي صـــالحیات اللجنـــة الوطنیـــة لإلشـــراف علـــى و یجـــب علیهـــا عـــدم التـــدخل،بأي حـــال مـــن 

و التـي تتشـكل حصـرا مـن قضـاة 168االنتخابات الواردة في القانون العضـوي و السـیما أحكـام المـادة 

1یعینهم رئیس الجمهوریة
.

ـــة االنتخابـــات،في إطـــار ممارســـة مهامهـــا مـــن اســـتعمال وســـائل  وتســـتفید اللجنـــة الوطنیـــة لمراقب

لعمومیــة التــي یتعــین علیهــا تقــدیم الــدعم لهــا ،و لهــذا الغــرض تخطــر وســائل اإلعــالم مــن قبــل اإلعــالم ا

.رئیس اللجنة 

1
2012لسنة یتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة لإلشراف على االنتخابات التشریعیة 2012فبرایر 11مؤرخ في 69-12لقد جاء المرسوم رقم 

قاضیا و قاضیة316و عددهم  
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حـــول التوزیـــع المنصـــف لمجـــال اســـتعمال وســـائل اإلعـــالم العمومیـــة بـــین اللجنـــة الوطنیـــةو تتـــداول

على مساهمة األحـزاب السیاسـیة اللجنة الوطنیة لمراقبة االنتخاباتالمترشحین ،و في هذا اإلطار تسهر 

و المترشحین في حسن سیر الحملة االنتخابیة و ترسل مالحظاتها المحتلمـة إلـى كـل حـزب سیاسـي و 

إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات و تقرر بهذه الصفة كل إجراء تراه مفیـدا 

اللجنــة الوطنیــة مــة بمــداوالتها، كمــا تعــد بمــا فــي ذلــك و عنــد االقتضــاء ،إخطــار الهیئــة المختصــة مدع

.لمراقبة االنتخابات و تنشر التقاریر المرحلیة و تقریرا عاما تقییما یتعلق بتنظیم االنتخابات و سیرها 

و أنهــا 01-12مــن القــانون العضــوي 182أمــا عــن هیكلیــة اللجنــة فقــد جــاء الــنص فیهــا علــى المــادة 

:تتكون من األجهزة اآلتیة

،و تنتخبه الجمعیة العامة الرئیس-

الجمعیة العامة -

نواب رئیس تنتخبهم الجمعیة العامة 05المكتب ویتكون من خمسة -

الفروع المحلیة على مستوى الوالیات و البلـدیات و تعیـین أعضـائها،و تتـوفر اللجنـة الوطنیـة لمراقبـة -

عتمـد یشـارك فـي االنتخابـات و قـد االنتخابات على لجان والئیة تتشكل  من ممثـل كـل حـزب سیاسـي م

قائمة المترشحین بالوالیة ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحین أحـرار و لجـان بلدیـة لمراقبـة 

تتشكل  من ممثل كل حزب سیاسي معتمد یشـارك فـي االنتخابـات و قـدم قائمـة مترشـحین 1االنتخابات 

2012ینایر 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي 182المادة 1
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مــة مترشــحین أحرار،كمــا ینتخــب كــل مــن رئــیس بالبلدیــة المعنیــة ومــن ممثــل مؤهــل قانونــا عــن كــل قائ

.1اللجنة الوالئیة و البلدیة من قبل أعضائها

الحمایة الجزائیة لنظام االنتخابات على ضوء القانون العضوي :المطلب الرابع

01-12رقم 

قد تعتري العملیة االنتخابیة ،مخالفات أو أخطاء أو حتى جـرائم تمـس بمجریـات التصـویت قبلـه

الــنظم االنتخابیــة نوعــا أو أثنــاءه أو حتــى بعــد فــرز النتــائج و إعــالن الفــائز ،و لهــذا فقــد قــررت مختلــف

مــن الحمایــة قصــد تفــادي أي شــوائب تضــر بالمســار الصــحیح لالقتــراع ، و هــذا مــا قــرره المشــرع فــي 

.المتضمن نظام االنتخابات 01-12القانون العضوي رقم 

مون الحمایة الجزائیة في المطلب األول ، و دور القاضي الجزائي في و علیه سنتطرق إلى مض

.حمایة النظام االنتخابي ،ونعالج في األخیر األحكام و العقوبات الواردة في قانون االنتخابات 

مضمون الحمایة الجزائیة :الفرع األول 

القانوني لهذا المصطلحثم المفهومالحمایة،إبراز المفهوم اللغوي لمصطلح أوال،یتعین 

المفهوم اللغوي لمصطلح الحمایة: أوال 

.من القانون العضوي نفسه182مادة 1
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یقصد بمصطلح الحمایة في المنجد األبجدي المنع و الـدفاع ،و قـد یقصـد أحیانـا لغویـا بالحمایـة 

الوقاء أو السـتار لتفـادي الشـمس أو العواصـف ،أو درع یحمـي أحـد األشـخاص أو األشـیاء مـن الخطـر 

.1،و المعاني  المرادفة لها نفس الداللة

بــه وضــع فــي مــأمن ضــد یقصــدprotectionحمایــة أمــا فقــي اللغــة الفرنســیة فــإن مصــطلح 

.2األضرار أو األخطار

01-12مضمون الحمایة الجزائیة المقررة في القانون العضوي :ثانیا 

-12لقد وردت األحكام الجزائیة للنظام االنتخابي ضمن الباب الثامن من القانون العضوي رقم 

،وتضـــمن الحمایـــة عـــدة جـــرائم 236إلـــى المـــادة 210مـــن المـــواد 2012ینـــایر 14المـــؤرخ فـــي 01

ان ذلـــك انتخابیــة وهـــي الجـــرائم الماســـة بمرحلــة التصـــویت ،و جـــرائم الخاصـــة بالحملــة االنتخابیـــة و لبیـــ

:سوف نتطرق إلى أنواع الجرائم الماسة بنظام االنتخابات وهي 

الجرائم الماسة بالحملة االنتخابیة - أ

.الجرائم الماسة بعملیة التصویت - ب

الجرائم الماسة بالحملة االنتخابیة   -أ  

218،ص )1986بیروت ، دار المشرق ، (المنجد األبجدي، ،الطبعة الثالثة ،1
2

« mètre a l arbi d’un dommage/ d’ un danger « Larousse dictionnaire de français 1997 p 342
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وحـة قبـل تكـون الحملـة االنتخابیـة مفت''01-12مـن القـانون العضـوي رقـم 188نصت المادة 

یومــا مــن یــوم االقتــراع و تنتهــي قبــل ثالثــة أیــام مــن تــاریخ االقتــراع ، و إذا أجــري 25خمســة وعشــرین 

دور ثان لالقتراع ،فإن الحملة االنتخابیة التي یقـوم بهـا المترشـحون للـدور الثـاني تفـتح قبـل اثنـي عشـر 

، وبالتــالي فقــد أقــر القــانون ''ع مــن تــاریخ االقتــرا02یومــا مــن تــاریخ االقتــراع و تنتهــي قبــل یــومین 12

صــراحة أنــه ال یمكــن أیــا كــان مهمــا كانــت الوســیلة و بــأي شــكل كــان ،أن یقــوم بالحملــة خــارج الفتــرة 

.من القانون العضوي السابق اإلشارة إلیها 188المنصوص علیها في المادة 

:ویمكن تقسیم المخالفات التي تؤدي إلى اإلخالل بانضباط سیر العملیة االنتخابیة إلى قسمین 

:تجریم التمویل الخفي لألحزاب السیاسیة –1

یتعلـــــق 2012ینـــــایر 12مـــــؤرخ فـــــي 01-12مـــــن القـــــانون العضـــــوي 56لقـــــد نصـــــت المـــــادة 

السیاســي أن یتلقــى بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة یمنــع علــى الحــزب''بــاألحزاب السیاســیة علــى انــه 

02مـن الفقـرة 57و نصـت المـادة ''دعما مالیا أو مادیا من أي جهة أجنبیـة كانـت و بـأي شـكل كـان 

و علیـه یمكـن االسـتنتاج أن أركـان ''یمنع على الحزب السیاسي ممارسـة أي نشـاط تجـاري ''على انه 

و القصـد الجنـائي)الحـزب السیاسـي (عل المجرم و المستفید الجریمة تقتضي توافر العناصر وهي الف

12و بالتالي فإن جریمة التمویل الخفي تقتضي تمویل مخالف للقانون ،أي مخالفة القانون العضوي 1

مـــن نفـــس 52منـــه و أن مالیـــة األحـــزاب تتشـــكل وفقـــا لـــنص المـــادة 57و  56و الســـیما المـــادة 01-

ـــانون مـــن اشـــتراكات أعضـــائه  و الهبـــات والوصـــایا و التبرعـــات و العائـــدات المرتبطـــة بنشـــاطاته و الق

.ممتلكاته و كذا المساعدات المحتملة من الدولة 

1
152،  ص)2006الجزائر دار هومه للنشر و التوزیع (،4أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني  ط 
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أمـــا عـــن القصـــد الجنـــائي ســـرا،و یشـــترط كـــذلك أن تـــتم عملیـــة التمویـــل الخفـــي بصـــفة خفیـــة أي 

ل التي یعلم الجاني أنهـا غیـر فتقتضي هذه الجریمة قصدا جنائیا عاما یتمثل في نیة إخفاء عملیة تموی

1مشروعة 

-06أما عن العقوبة المقررة فقد ورد النص علیها ضمن قانون مكافحة الفساد الصادر بالقـانون 

و أن '' منــه 39یتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه خاصــة المــادة 2006فبرایــر 20مــؤرخ فــي 01

دج إلـــــى 200.000و بغرامـــــة مـــــن 10ســـــنواتإلـــــى عشـــــر02العقوبـــــة تتـــــراوح بـــــالحبس مـــــن ســـــنتین 

  دج       1.000.000

:تجریم مخالفات االنضباط الخاصة بالمترشحین –2

و هي السلوكات المناوئه لصحة و نزاهـة العملیـة االنتخابیـة وهـو مـا ورد الـنص علیـه فـي المـواد 

تعمال أي طریقـة إشـهاریة تجاریـة یمنع طیلة الحملة االنتخابیة اسـ''من القانون العضوي بقولها 193

یمنـع نشـر ''بقولها 01-12من نفس القانون العضوي 194وكذا المادة ''لغرض الدعایة االنتخابیة 

05ســـاعة و خمســـة أیـــام 72و بـــث ســـبر اآلراء و اســـتطالع نوایـــا المترشـــحین قبـــل اثنتـــین و ســـبعین 

و یمنــع اســتعمال أي شــكل آخــر لإلشــهار خــارج بالنســبة للجالیــة المقیمــة بالخــارج مــن تــاریخ االقتــراع ،

.المساحات المخصصة لهذا الغرض 

یمنـع :المتعلـق بنظـام االنتخابـات بمـا یلـي 01-12مـن القـانون العضـوي 196ونصت المـادة 

استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هیئـة عمومیـة 

.''حكام التشریعیة صراحة على خالف ذلك إال إذا نصت األ

154مرجع سابق، صبوبكر إدریس،1
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إلــى تقریــر القــانون المتعلــق بنظــام االنتخابــات المنــع مــن اســتعمال أمــاكن العبــادة و ،باإلضــافة

المؤسســات واإلدارات العمومیــة و مؤسســات التربیــة و التعلــیم و التكــوین مهمــا كــان نوعهــا أو انتماؤهــا 

.ألغراض الدعایة االنتخابیة بأي شكل من األشكال

مع اإلشارة إلى ضرورة أن یمتنع المترشح عن كل سـلوك أو موقـف غیـر قـانوني أو عمـل غیـر 

مشروع أو مهین أو شائن أو ال أخالقي و أن یسهر على حسن سیر الحملة االنتخابیة ، و كـذا حظـر 

1االستعمال السيء لرموز الدولة
.

:تجریم األفعال الماسة بعملیة التصویت  –ب  

من قـانون العقوبـات و الـواردة 103و  102و هي األفعال النصوص و المعاقب علیها بالمواد 

ضمن الفصل الثالـث تحـت عنـوان الجنایـات و الجـنح ضـد الدسـتور و تحـت القسـم األول تحـت عنـوان 

.المخالفات الخاصة بمماریة االنتخاب

عتــداءات التــي تقــع علــى الممارســة و یعــد االعتــراض و العتــداء علــى هــذا الحــق مــن أخطــر اال

.االنتخابیة،و لهذا فهي توصف بأنها من الجنایات أي من أخطر أنواع الجرائم االنتخابیة 

مــن قــانون العقوبــات و المــواد 97فبالنســبة للتجمهــر فقــد حــدد القــانون  حاالتــه فــي نــص المــادة 

فعــال المحظــورة التــي یشــترط لقیامهــا مــن نفــس القــانون ، و اعتبــره مــن األ101و  100و  99،و98

حدوثها في مكان عام و إخضاعها إلجراءات مضبوطة تتمثل في ضرورة قیام السـلطات العامـة بتنبیـه 

المشتركین في التجمهر بالتفرق و إنذارهم إنذارا فعاال،و لم یمتثل هؤالء 

1
متضمن نظام االنتخابات2012ینایر 14مؤرخ في 01-12القانون العضوي من 199و  198المادتین على التوالي 
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ة األوامــر الصــادرة بهـــذا لنــداء الســلطات العامــة بــالتفرق باســـتمرارهم فــي التجمهــر رافضــین بـــذاك طاعــ

.1الشأن

أمــا عــن التعــدي أو التهدیــد فهــي أفعــال مادیــة واســعة الداللــة ال یمكــن حصــرها ، تتخــذ أوصــافا 

قانونیـــة وعملیـــة متنوعـــة و متعـــددة و تهـــدف للتـــأثیر علـــى النـــاخبین و حریـــاتهم و حقهـــم فـــي الممارســـة 

.االنتخابیة 

ن أحــاط ممارســة حــق االنتخــاب بحمایــة جنائیــة فعالــة، حیــث قــرر هــذا و یجــدر التنبیــه أن القــانو 

عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حالة استعمال وسائل التجمهر 

و التعــدي و التهدیــد نتیجــة خطــة مــدبرة للتنفیــذ إمــا فــي أراضــي الجمهوریــة و إمــا فــي والیــة أو أكثــر أو 

.من قانون العقوبات 103المادة –دائرة أو بلدیة أو أكثر 

:تجریم فعل التأثیر على التصویت  –ج  

یعـد التصـویت أهـم مراحـل العملیـة االنتخابیـة تترتــب علیـه آثـار قانونیـة محـددة ،كانتخـاب عضــو 

في المجلس النیابي ،و لضمان سالمة و حسن سیر و انتظام عملیة التصویت ، جرم القانون األفعـال 

ممارسة حق التصویت و التأثیر علیه ،هذا و یرتبط تجریم التصویت الفعلي من الناخب بدون المخلة ب

.وجه حق بالحاالت الخاصة بمخالفة شروط التسجیل في القوائم االنتخابیة 

یعاقــب كــل مــن حصــل ''علــى مــایلي 01-12مــن القــانون العضــوي 218وقــد نصــت المــادة 

ل ناخبـا أو عـدة نـاخبین علـى االمتنـاع عـن التصـویت مسـتعمال أخبـارا على األصوات أو حولها أو حم

.76،ص )2007، ماي 16صادرة عن مجلس األمة، العدد (مجلة الفكر البرلماني عقیلة خالف،1
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102خاطئة أو إشاعات افترائیة أو مناورات احتیالیة أخرى ،بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 

.من قانون العقوبات 103و 

لتعبیـــر ومـــن الواضـــح إن هـــدف القـــانون هـــو تقریـــر حمایـــة للتصـــویت االختیـــاري ، ألنـــه یمثـــل ا

ـــم یجـــرم فعـــل االمتنـــاع عـــن التصـــویت ، و انصـــب  الصـــریح والحقیقـــي إلرادة النـــاخبین و علیـــه فهـــو ل

1اهتمامه على حمایة التعبیر اإلیجابي إلرادة الناخبین 

و علیـــه فـــإن الجریمـــة االنتخابیـــة هـــي مـــن الجـــرائم الحدیثـــة نســـبیا مـــن حیـــث الظهـــور ،إذ یـــرتبط 

2وسیلة لممارسة السلطة ،و اختیار ممثلي الشعب في البرلمان ظهورها باألخذ باالنتخاب ك

دور القاضي الجنائي في حمایة النظام االنتخابي :الفرع الثاني 

ینــاط بالقضــاء حمایــة المجتمــع و الحریــات األساســیة و تضــمن للجمیــع و لكــل واحــد المحافظــة 

السـلطة الفعلیـة و الـذي یفصـل فـي الـدعوى ، وعلیـه فـإن القاضـي الجنـائي هـو 3على حقوقهم األساسـیة

العمومیــة وقــد خــول لــه القــانون اختصــاص التــدخل لحمایــة النظــام االنتخــابي ، عــن طریــق الفصــل و 

الحكم على مرتكبي الجرائم االنتخابیة بالجزاءات التي یستحقونها قانونیا

ن الجرائم بصفة عامة وفي و من المعلوم أنه ال یمكن للقاضي الجنائي النظر والحكم في أي جریمة م

الجریمــة االنتخابیــة بصــفة خاصــة إال إذا تــم ضــبط ومتابعــة تلــك الجریمــة مــن جهــات تتمتــع بالصــفة و 

.المصلحة في ذلك 

77،ص)2007، ماي16صادرة عن مجلس األمة، العدد (مجلة الفكر البرلماني عقیلة خالف،1
17، ص )2009منشورات زین الحقوقیة (، 1ضیاء األسدي ،جرائم االنتخابات ، ط2
المعدل و المتمم1996من دستور سنة 138المادة 3
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و عالوة على ذلك للقاضي سلطة في الحكم باإلدانـة مـن خـالل التـدخل اإلیجـابي ونعالجهـا ضـمن 

:مسألتین وهما 

:العملیة االنتخابیة أثر الحكم باإلدانة على–1

ال یمكــن بـأي حــال :السـالف ذكـره بمــا یلـي 01-12مــن القـانون العضــوي 235تـنص المـادة 

مـن األحــوال إذا مــا صـدر حكــم باإلدانــة  مــن الجهـة القضــائیة المختصــة تطبیقـا لهــذا القــانون العضــوي 

رتــب علــى القــرار القضــائي أثــر إبطــال عملیــة االقتــراع الــذي أثبــت الســلطة المختصــة صــحته إال إذا ت

مـــن هـــذا القـــانون 224مباشـــر علـــى نتـــائج االنتخـــاب أو كانـــت العقوبـــة صـــادرة تطبیقـــا ألحــــكام المـــادة 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 25العضوي و أحكام المادة 

رد بالفصــل والحســم فــي یســتفاد مــن عبــارات هــذه المــادة أن القاضــي الجنــائي هــو المخــتص و ینفــ

كافة الجرائم و المخالفـات االنتخابیـة باعتبـاره القاضـي الطبیعـي و المخـتص فـي المجـال الجنـائي عنهـا 

،فــدور القاضــي الجنــائي یقــوم هنــا علــى أســاس مــا تحدثــه الجــرائم التــي یتصــدى للنظــر فیهــا و العقــاب 

.علیها من آثار مخلة و ضارة بالعملیة االنتخابیة 

فسلطة القاضي المستقلة للبت في الجـرائم االنتخابیـة و إدانـة مرتكبیهـا ترمـي إلـى تحقیـق االئـتالف 

.بین كل من هدفي تكریس العدالة الجنائیة و حمایة النظام االنتخابي 

و بطبیعة الحـال أن هـذا االختصـاص للقاضـي الجنـائي ال یـؤدي إلـى حجـب اختصـاص القضـائیین 

ــــة أو مدنیــــة عــــن المــــدني واإلداري ــــة ذات طبیعــــة إداری ــــي المنازعــــات الفرعی عــــن التصــــدي للفصــــل ف

.المنازعات الجنائیة الخاصة بالجرائم االنتخابیة محل المسائلة 
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المذكورة آنفـا أن سـلطة القاضـي الجنـائي فـي الحكـم باإلدانـة هـي 235و یستفاد من نص المادة 

،فالحكم باإلدانة ینصب على الفعل ذاتـه و ال یـؤثر علـى ذو أثر محدود على مجرى نتائج االنتخابات

نتیجة االنتخاب حیث یقتصر أثر الحكم باإلدانة على تحدید القاضـي للمسـؤولیة الجنائیـة لمـن صـدرت 

.منه أفعال مخالفة ألحكام و قواعد النظام االنتخابي 

االنتخابیـة بارتكابـه جریمـة و على هـذا األسـاس فصـدور حكـم جنـائي بإدانـة أحـد أطـراف العملیـة 

مـــن الجـــرائم االنتخابیـــة ال یـــؤدي إلـــى إبطـــال عملیـــة االقتـــراع و ال یلـــزم الجهـــة المعنیـــة بإلغـــاء نتیجـــة 

1االنتخاب 

:ارتباط الحكم باإلدانة بأطراف العملیة االنتخابیة –2

فــي عضــو الناخــب إن للعملیــة االنتخابیــة ثــالث أطــراف رئیســیة یتمثــل هــؤالء مــن ناحیــة أولــى 

صاحب الحق في ممارسة العمل االنتخابي ،ومن ناحیة ثانیة فـي شـخص المترشـح المتطلـع إلـى شـغل 

مقاعــد التمثیــل الشــعبي ،ومــن ناحیــة ثالثــة فــي رجــل اإلدارة المســئول علــى اإلجــراءات الضــابطة لســیر 

فاعال أصلیا في ارتكابه لـبعض وعلیه فإنه یتم الحكم باإلدانة على الناخب باعتباره .العملیة االنتخابیة 

الجرائم االنتخابیة و التي یرتكبها بنفسه دون غیره كجریمة التصویت مع علمـه فقـدان هـذا الحـق و هـو 

یعاقب بالحبس من ثالثـة أشـهر إلـى ''بقولها 01-12من قانون 210ما نصت صراحة علیه المادة 

كل من سجل نفسـه فـي أكثـر مـن قائمـة دج  20.000ألفي دج إلى  2000ثالث سنوات و بغرامة من 

انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من حاالت فقدان األهلیة التي 

.''ینص علیها القانون 

1
78،ص)2007، ماي 16صادرة عن مجلس األمة، العدد (مجلة الفكر البرلماني عقیلة خالف،
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وقــد عاقــب القــانون أیضــا األعــوان المكلفــین بعملیــة االقتــراع فــي حــال ارتكــابهم إنقــاص أو زیــادة 

األوراق أو بتشــویهها أو تعمــد تــالوة اســم غیــر االســم المســجل ، ویمكــن إدانــتهم فــي المحضــر أو فــي 

1كفاعلین أصلیین أو شركاء 

:سلطة القاضي الجنائي في تشدید العقوبة -3

مـن أجلـب وضـع حـد و عقـاب كـل األفعـال التـي تمـس بسـیر العملیـة االنتخابیـة وتقریـرا لحمایتهـا 

یصدر القاضي الجنائي أحكاما بالردع ضد مرتكبي الجرائم االنتخابیة ، من خالل دراسة مـدى خطـورة 

ص المــادة الفعــل المقتــرف الــذي یثــب ثبوتــا مادیــا قاطعــا یتســوجب عقوبــة الــردع ، وهــو مــا جــاءت بــه نــ

ـــات بنصـــها 103 ـــانون العقوب ـــذ إمـــا فـــي أراضـــي ''مـــن ق إذا وقعـــت الجریمـــة نتیجـــة لخطـــة مـــدبرة للتنفی

الجمهوریــة و إمــا فــي والیـــة أو أكثــر أو دائــرة بلدیـــة أو أكثــر فتكــون العقوبــة هـــي الســجن المؤقــت مـــن 

لــف بــاالقتراع و یســتند كــذلك تبریــر تشــدید العقوبــة فــي صــفة و دور المك''خمــس إلــى عشــر ســنوات 

الـذي یســاهم فــي التــورط فــي الجــرائم االنتخابیــة ،كموظـف أو مكلــف بــاالقتراع و تشــك ظرفــا مشــددا فــي 

.من قانون العقوبات104تقدیر القاضي لمقدار العقوبة المحددة قانونا و هي ما أشارت إلیه المادة 

متضمن قانون االنتخابات2012ینایر 14في  مؤرخ01-12من القانون العضوي 216المادة 1



خاتمة

یعد النظام االنتخابي الركیزة األساسیة في بناء دولة حدیثة تقوم على حق اختیار الشعب 

وأداة المشـاركة السیاسـیة مـن طـرف األحـزاب السیاسیـــة الحاكمـة، وسیلة شرعیة إلسناد السـلطة للنخبـة  و

و بالتـالي ال یمكــن قیـام دیمقراطیــة حقیقیــة إال بتمكـین المــواطن مــن اإلسـهام و اإلدالء بصــوته مباشــرة و 

.جعله من صناع القرار السیاسي في البالد 

اطــا وثیــق الصــلة بــین الشــك أن كثیــر مــن البــاحثین بشــؤون الحكــم و السیاســة یــرون أن هنــاك ارتب

   .الدولةالنظام االنتخابي و النظام الحاكم في 

إن صدور قـوانین اإلصـالح السیاسـي التـي عرفتهـا المنظومـة التشـریعیة الوطنیـة مـن خـالل إصـدار 

-12یتعلـق بالنظـام االنتخـابي ،و القـانون العضـوي 2012ینایر سـنة 12مؤرخ في 01-12القانون 

والـذي  03-12ت التنافي مع العهدة البرلمانیـة وكـذا صـدور القـانون العضـوي رقـم و المتضمن حاال02

المتضـمن 04-12یحدد كیفیات توسـیع حظـوظ المـرأة فـي المجـالس المنتخبـــة ،والقانـــون العضـوي رقـــم 

06-12المتعلـــق بـــاإلعالم ،و القـــانون العضـــوي 05-12األحـــزاب السیاســـیة و القـــانون العضـــوي رقـــم 

ن قانون الجمعیات ،كلها قوانین جاءت من خالل االجتماعات المارطونیة و الندوات و اللقاءات المتضم

التشاوریة مع األطراف الفاعلة في المجتمع المدني بكل مشاربه و توجهاته اإلیدیولوجیة،  سعیا من وراء 

و التفاعـل مـع كافـة إضفاء تغییر على كیفیة إسناد السلطة ودور األحزاب من خالل المشاركة السیاسـیة 

االستحقاقات االنتخابیة المختلفة من أجل تمكین الفئات المنتخبة باالضـطالع بالشـؤون العامـة ،والتـدبیر 

و التــأطیر لمختلــف األفــراد مــن أجــل لعــب دور محــوري لتســییر المجــالس المنتخبــة مــن مجــالس  نالحســ

.محلیة و المجلس الشعبي الوطني 

ئي علـــى مختلـــف االســـتحقاقات االنتخابیـــة المختلفـــة بـــدءا مـــن انتخابـــات لقـــد لعـــب اإلشـــراف القضـــا

الـى غایـة االنتخابـات الرئاسـیة النتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني 2012العاشر من ماي سنة 
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من خالل مراقبـة كافـة مسـارات العملیـة االنتخابیـة بـدءا مـن المراجعـة ، 2014أفریل 17التي جرت في 

ائم االنتخابیـة ،و دراسـة ملفـات المترشـحین ورد االعتبـار لهـم مـن طـرف المحـاكم اإلداریـة االستثنائیة للقو 

، و إعـــالن النتـــائج النهائیـــة و الرســـمیة و الفصـــل فیهـــا طبقـــا للقـــانون، ودراســـة كافـــة الطعـــون المســـجلة 

لهـــي تجربـــة جدیـــدة علـــى الجزائـــر و تســـتدعي لالنتخابـــات مـــن قبـــل المجلـــس الدســـتوري بصـــفة شـــفافة،

 تطویرها بما یتماشى مع متطلبات إصالح و تقویة دولة القانون من خالل النظـر فـي صـحة االنتخابـات

مـــن بـــدایتها إلـــى نهایتهـــا حتـــى تكـــون عـــن منـــأى مـــن التزویـــر أو الغـــش الـــذي یقـــوض ثقـــة الناخـــب فـــي 

االنتخـــاب و جعلـــه یطمـــئن علـــى أن القضـــاء یســـهر علـــى حمایـــة و صـــون كافـــة الحریـــات األساســـیة و 

اســیة خاصــة إذا كــان األمــر یتعلــق بانتخــاب ممثلــین یتمتعــون بالصــفة و المــؤهالت وحصــولهم علــى السی

األصوات التي بها یتمكنون من تبوأ مقاعد یعبرون بواسطتها على انشغاالت الجماهیر، وال یمكن تناسي 

04/21دور اإلشراف السیاسـي علـى االنتخابـات مـن خـالل إنشـاء  لجنـة بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم

وبعـد  "ةباللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبـة االنتخابـات الرئاسـی''تسمى اللجنة 2004فیفري 07مؤرخ في 

یتبین بأنها هیئة وطنیة تضم في عضویتها ممثلي األحزاب السیاسیة االطالع على األحكام المتعلقة بها

المعتمدة  و ممثلي المرشحین المقبولین من طرف المجلس الدستوري دون إمكانیة حضور ممثلي الدولة 

لإلشـارة أو ممثلي منظمـات حقـوق اإلنسـان أو الشخصـیات الوطنیـة كمـا كـان الحـال علیـه فـي السـابق

مــن 17یكــون لعمــل اللجنــة امتــداد علــى المســتوى المحلــي فقــد تقــرر بنــاء علــى المــادة أنــه ممــن أجــل أن 

إنشــاء لجــان محلیــة علــى المســتوى الــوالئي و البلــدي تتشــكل مــن ممثلــي 04/20المرســوم الرئاســي رقــم 

المرشحین المقبولین من طرف المجلس الدستوري على أن یتم اختیار رئیس اللجنة الوالئیة و البلدیة من 

.ین الشخصیات غیر المتحزبة من بین أعضاء هذه اللجان ب

.لكن مع هذه اإلیجابیات ینبغي التذكیر أنه من خالل قراءة هذه النصوص البد من اإلشارة
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البرلمانهذایكونأنفهياألهمالمیزةللشعب من خالل البرلمان أماحقیقیاأنه یجب أن یكون التمثیل 

األقلیـة إهمـالدوناألغلبیـةطموحـاتوعـن أفكـاربصـدقمعبـراالبرلمـانیكـونأنذالـكمعنـىوفعـاال

لمراقبة عمل المجالس المنتخبة و القیـام بإعـداد تقـاریر عـن المعارضة ، وضرورة إنشاء الخالیا الجواریة

البرامج المنفذة و العالقة حتى تكون هناك فعالیة في األداء ،و إدراك أهمیة المسؤولیة في التسییر الشأن 

العـــام وهـــذا مـــن أجـــل ثقـــة المـــواطن فـــي دولتـــه و منتخبیـــه حتـــى ال تكـــون هنـــاك هـــوة بینـــه و بـــین الـــذین 

.یحكمونه 

ا یمكن تسجیل مآخذ على القـانون العضـوي لالنتخابـات الـذي جـاء كمـا ذكرنـا سـالفا لتكـریس الحیـاة كم

السیاسیة و جعلهـا أكثـر انفتاحـا نتیجـة التغیـرات السیاسـیة التـي شـهدتها معظـم الـدول العربیـة بحیـث نجـد 

األغلبیــة منــه التــي اشــترطت  نســبة80بعــض النقــائص التــي تحســب لصــالح الســلطة منهــا نفــس المــادة 

المطلقــة للحصــول علــى رئاســة المجلــس الشــعبي البلـــدي أدى إلــى انســداد فــي الكثیــر مــن البلــدیات بعـــد 

، و مـــا خلفتـــه هـــده المـــادة مـــن مشـــاكل بـــین 2012االنتخابـــات المحلیـــة التـــي نظمـــت فـــي شـــهر نـــوفمبر 

ارة الداخلیــة فــي ي الحــل الــذي أقرتــه مصــالح وز تــفحاألعضــاء األحــزاب المنتخبــة فــي المجــالس المحلیــة ،

هدا الصدد فانه لیس من صالحیاتها ، بل هي من صالحیات جهات أكثر تخصصـا و هـدا فیمـا یتعلـق 

بسیاسة التحالفات التي وضعتها وزارة الداخلیة للخروج من هدا المأزق و بالتالي یعتبر هدا التـدخل خرقـا 

.لقانون االنتخاب الجدید

لمـادا لـم تسـتطع السـلطة سـن قـانون انتخـاب :دا التسـاؤل التـاليو هدا ما یجعلنا نستنتج مـن خـالل هـ

واضح و خال مـن شـوائب التـأویالت و االجتهـادات، تعطـي الحـق للجمیـع و تنتزعـه مـن الجمیـع فـي آن 

باعتبـار هـده األخیـرة  ؟واحد خارج دائرة یرید اإلبقاء على الوضع القـائم فـي سـلم ترتیـب الكیانـات الحزبیـة
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عیــل التنمیــة السیاســیة فــي أي نظــام سیاســي و نظــرا لمــا تقــوم بــه مــن أنشــطة سیاســیة آلیــة مــن آلیــات تف

.مختلفة ، تعبر عن جوهر التنمیة السیاسیة خاصة فیما یتعلق بمؤشر المشاركة السیاسیة

مـــن جهـــة أخـــرى،  تطرقـــت فـــي هـــذا البحـــث المتواضــــع إلـــى العدیـــد مـــن المســـائل المتعلقـــة بالحمایـــة 

وصـــارمة تــؤطر العملیــة تجســدت أساســا بوضـــع نصـــوص قانونیــة واضــحةة االنتخابیــة،القانونیــة للعملیــ

.والنزاهة علیهاعبر مختلف مراحلها، وبإیجاد ضمانات كفیلة بإضفاء المصداقیة

وهــام بتــوفیر كافــة الشــروط القانونیــة  يفعلــى مستـــوى تنظــیم االنتخابــات، تضــطلع اإلدارة بــدور أساســ

والمادیـــة والمالیـــة الكفیلــــة بتمكـــین العملیـــة االنتخابیـــة  بـــأن تـــؤدي دورهـــا، ضـــمن االحتـــرام  الكامـــل لمبـــدأ 

الحیـاد إزاء كافة المترشحین، 

أما على مستوى الضمانات یمكن استخالص مجموعة من النتائج والمالحظات منها على 

ــــر جمیـــع الخصـــوص الضـــمانات ـــة عب ـــى العملیـــة االنتخابی ـــة فـــي الرقابـــة القضـــائیة عل القضـــائیة المتمثل

مراحلها، بصفتها سلطة قضائیة مستقلة ومحایدة، حیث نلتمـس تدخل القاضي وٕاشرافه

على مرحلة وضع القوائم االنتخابیة، وعلى فصلـه في منازعات الترشح ومدى مشروعیـة 

.اع، وبرئاسة القضاة للجان االنتخابیةالتصویت والطعن في نتائج االقتر 

كما تتجسـد الضمانة القضائیة في تلك األحكام الجزائیـة التي تعاقب وتردع كل من

.یمس بصدق ونزاهة والسیر الحسن للعملیة االنتخابیة

وفي الختام ومن خالل مجمل البحث یبدوا واضحا أن النظام القانوني االنتخابي الجزائري 
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دیــد قــد أخــذ فــي مجمــل أحكامــه بالمبــادئ الدیمقراطیــة فــي عملیــة االنتخــاب،  حیــث جعـــل االنتخــاب الج

وعلـى العمـوم فقـد كـرس قـانون ،عامـا ومباشرا ، كما أضفى حمایة قانونیة وضـمانات قضـائیة للعملیـــة 

ونیــة فعالــة، كمـــا االنتخابــات الجزائــري بشــكل واضــح وملمــوس حیــاد اإلدارة وٕامكانیــة مراقبتهــا بوســائل قان

مســتوى الرقابــة القضـــائیة، أو حتــى الضــمانات ذات الطـــابع كــرس ضمانـــات هامـــة ومتمیـــزة ســواء علـــى

الضـــمانات لتشـــمل جمیـــع مراحـــل العملیـــة االنتخابیـــة تحضـــیرا التقنـــي البحـــت، فضـــال عـــن توســـیع هـــذه 

.ة،أو محلیةسواء أكانت االنتخابات رئاسیة،برلمانیوترشیحا وٕانتهاءا بإعالن النتائج

یعد وسیلة من وسائل الدفاع عن الحقوق الدیمقراطیة،أن االنتخـابوفي األخیر أود أن أشیر إلى

الـــدور الفعـــال والحقیقـــي لتنصـــیب ومراقبـــة الحكـــام عـــن طریـــق اختیـــار ممثلـــین هـــو صـــاحبوأن الشـــعب 

.حقیقیین ومؤهلین لتمثیله وقیادته، وتلك ضمانة ال تضاهیها ضمانة



خاتمة
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