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َتقدو بداٌت بشكس ٔبحًد اهلل سبحاَّ ٔتعانى انري ٔفقُا إلَجاش ْرا انعًم 

" ٌشكس اهلل  يٍ ال ٌشكس انُاس ال" ٔايتثاال نقٕل انًصطفى عهٍّ انصالة ٔانسالو 

نقبٕنٓا اإلشساف عهى ْرِ "  نعجال يٍُسة" فإَُا َتقدو بانشكس انجزٌم إنى األستاذة 

انسسانت ، ٔانتً كاٌ نٓا األثس انبانغ فً إخساجّ عهى ْرِ انصٕزة فجزاْا اهلل عُا كم انخٍس 

كًا َتقدو أٌضا بفائق انشكس ٔانتقدٌس إنى أساترتُا انًٕقسٌٍ أعضاء نجُت انًُاقشت عهى 

قبٕنٓى يُاقشت ْرِ انسسانت فهكى يُا جزٌم انشكس ٔانتقدٌس 

انًكهف بانًستخديٍٍ ببهدٌت أٔقسٔث انري " ٌٕسفً يحًد"كًا َتٕجّ بانشكس إنى انسٍد 

قديُا نُا ٌد انًساعدة ٔنى ٌبخم عهٍُا بكم صغٍسة ٔكبٍسة إلَجاش ْرا انعًم فهك يُا 

جزٌم انشكس ٔانتقدٌس 

ٔأخٍسا ال َُسى أبدا أٌ َشكس كم يٍ قدو نُا ٌد انعٌٕ ٔانًساعدة سٕاء يٍ قسٌب أٔ 

. بعٍد ٔنٕ باندعاء 

 



 

 

 

 المقدمة



 مقذمة
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: مقدمة
 إف الديمقراطية مجمكعة مف المبادئ تيدؼ الى تجسيد إرادة األمة كحماية حقكؽ 

االنساف كبمكجبيا يقـك الشعب باختيار حكامو أك ممثميو الذيف سيتكلكف تمثيمو كالتعبير عما 
يختمج إرادة الشعب، حيث إف االرتباط الكثيؽ بيف االنتخاب كالديمقراطية ىك الذم سيؤدم 
الى بناء دكلة حديثة كشرعية، لككف االنتخاب يمثؿ المبنة األساسية كأىـ الحقكؽ المسمـ بيا 

كىذا يدعكنا إلى القكؿ إف المشاركة في الحياة السياسية ال تتأتى إال مف خالؿ . لألفراد
االنتخاب كالذم يعد الركيزة األساسية ألم نظاـ ديمقراطي باعتباره األداة التي يسيـ الشعب 
مف خالليا في القرار السياسي كذلؾ الختيار مف يمثمو في مؤسسة الرئاسة، أك في المجالس 

 .النيابية الكطنية أك المحمية
كما أف االنتخاب يعد مف أىـ الحقكؽ األساسية لألفراد كالذم أكدت عميو مجمكعة مف 
المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف، حيث نجد مثال أف اإلعالف العالمي الحقكؽ 

لكؿ شخص حؽ المشاركة في إدارة  )منو 12ـ مف خالؿ نص المادة 1948االنساف لعاـ 
. (الشؤكف العامة لبمده إما مباشرة، أك بكاسطة ممثميف يختاركف في حرية 

إف الشعب الجزائرم ناضؿ كيناضؿ دكما في سبيؿ  )كرد في ديباجة الدستكر الجزائرم 
الحرية كالديمقراطية كىك متمسؾ بسيادتو كاستقاللو الكطنييف، كيعتـز أف يبني ىذا الدستكر 

، كضماف ...مؤسسات أساسيا مشاركة كؿ جزائرم كجزائرية في تسيير الشؤكف العامة 
الحرية لكؿ فرد في إطار دكلة ديمقراطية كجميكرية، إذ نجد أف الدستكر الجزائرم نص عمى 

 التي تنص عمى 07مجمكعة مف المبادئ العامة إلسناد السمطة كذلؾ مف خالؿ نص المادة 
 منو كالتي 08كالمادة  (الشعب مصدر كؿ سمطة، السيادة الكطنية ممؾ لمشعب كحده  )

السمطة التأسيسية ممؾ لمشعب، يمارس الشعب سيادتو بكاسطة المؤسسات  )تنص عمى أف 
يختارىا ،كيمارس الشعب ىذه السيادة أيضا عف طريؽ االستفتاء كبكاسطة  الدستكرية التي

 .(ممثميو المنتخبيف، لرئيس الجميكرية أف يمتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة
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ـ إلى تبني بتكجيات أىميا تكريس التعددية الحزبية، كفتح 1989سعی دستكر -
رساء دكلة القانكف القائمة عمى احتراـ سيادة الشعب باإلضافة إلى سف قكانيف  الحريات كا 
تنظـ عمؿ األحزاب السياسية كالجمعيات كقانكف االنتخابات، حيث دخمت الجزائر عالـ 

الديمقراطية في أكؿ تجربة سياسية في ظؿ التعددية الحزبية مف خالؿ االنتخابات المحمية 
ـ حيث تمتع 1991 ديسمبر 29ـ، كاالنتخابات التشريعية بتاريخ 1990 جكاف 12بتاريخ 

. المترشح كالناخب الجزائرم ألكؿ مرة بحقكقو األساسية مف خالؿ اختيار ممثميو
ـ جاء بإصالحات قانكنية جديدة تأكيدا 1996كجدير بالذكر أف الدستكر الجزائرم لعاـ 

عمى الديمقراطية كضماف الحقكؽ كالحريات العامة كالذم أعقبتو بعد ذلؾ مجمكعة مف 
ثـ لـ يمبث   01-12  ثـ القانكف العضكم07-97القكانيف كمف بينيا قانكف االنتخابات رقـ 

 كالذم نتج عنو 01-16أف عرؼ الدستكر عدة تعديالت كالتي كاف أخرىا التعديؿ الدستكرم 
كمف ىذا المنطمؽ كبغية .  المتعمؽ بنظاـ االنتخابات10-16صدكر القانكف العضكم رقـ 

التعرؼ عمى اآلليات كالييئات المنكط بيا اإلشراؼ كالرقابة عمى العممية االنتخابية في 
. الجزائر كالتي تقـك بذلؾ لضماف النزاىة كالشفافية التي تقـك عمييا العممية االنتخابية

فقد سعينا في ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى الرقابة اإلدارية عمى العممية  - 
االنتخابية كالتي تجسدىا السمطة التنفيذية التي كانت كال تزاؿ تتكفؿ بتنظيـ العمميات 

االنتخابية بحكـ ما تممكو مف آليات ككسائؿ، كىي إذ تقـك بدكرىا الرقابي ترتبط مع رقابة 
ف كانت رقابة بعدية ، كالجدير بالذكر أف التعديؿ الدستكرم رقـ   01-16القضاء حتى كا 

نص عمى اخضاع العممية االنتخابية الرقابة مؤسسات ذات طابع دستكرم كالمتمثمة في 
الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات كالتي ىي لجنة دائمة، كتجدر اإلشارة أنو قد تـ حؿ 

كما منح المشرع الجزائرم صالحيات لممجمس  ىذه الييئة مؤخرا مف قبؿ رئيس الجميكرية،
الدستكرم تخكلو السير عمى صحة عمميات االستفتاء، كانتخاب رئيس الجميكرية ، 

عالف نتائجيا متمتعا باالستقاللية اإلدارية كالمالية . كاالستحقاقات البرلمانية كا 
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 : أهمية الدراسة
تتمخص أىمية الرقابة كاالشراؼ عمى العممية االنتخابية في معرفة أىـ الضمانات 

القانكنية التي أحاطيا المشرع بيا مف اجؿ الحفاظ عمى سالمتيا ك انتظاميا كذلؾ بالنظر 
إلى أف العممية االنتخابية ليا جانب مف الخصائص كالسمات كالممارسات المحيطة بيا 
كترتبط بيا كتؤثر فييا مثؿ المناخ السياسي الذم تجرم فيو االنتخابات كالثقافة السائدة 

كطبيعة النظاـ السياسي في البالد، كما أف دراسة آليات الرقابة كاالشراؼ يؤدم حتما إلى 
معرفة أنجعيا مف أجؿ تدعيمو كالتأكيد عميو خالؿ الممارسة الفعمية لتمؾ الرقابة كاالشراؼ 

.  عمى أرض الكاقع
: أسباب الدراسة

الكؿ باحث أسباب تدفعو لمبحث في مكضكع بحثو، فاألسباب الذاتية الختيار مكضكع 
البحث تتمثؿ في الرغبة الشخصية في التعرؼ عف كثب عمى األجيزة الرقابية المشرفة عمى 
العممية االنتخابية كمدل فاعميتيا عمى أرض الكاقع، كأما بالنسبة لألسباب المكضكعية فيي 
تتمخص في ككف مكضكع البحث ىك ميداف خصب كخصكصا في إطار المستجدات التي 

تشيدىا الساحة السياسية في البالد مؤخرا كالتي تتكحد كميا عمى ضركرة إيجاد بدائؿ جديدة 
تككف كفيمة بتحقيؽ رقابة كاشراؼ حقيقي عمى العممية االنتخابية كتجنب الصكرية كالشكمية 

.  التي كانت تغمب عمييا في السابؽ
: أهداف الدراسة

تيدؼ دراسة مكضكع الرقابة كاالشراؼ عمى العممية االنتخابية في الجزائر الى محاكلة 
تقييـ الدكر أك العمؿ الرقابي الذم تقـك بو اإلدارة كالقضاء مف جية كالمؤسسات الدستكرية 

. مف جية أخرل
 :صعوبات الدراسة

مف منطمؽ انو لكؿ بحث أك دراسة عممية صعكبات، فمقد صادفنا عف اعداد البحث 
بعض الصعكبات تتمثؿ في قمة المراجع المتخصصة التي تتناكؿ مكضكع بحثنا كخاصة 
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 المتعمؽ بنظاـ االنتخابات أم جدة المكضكع، 10 -16عمى ضكء في القانكف العضكم 
كىذا ما فرض عمينا االعتماد عمى النصكص القانكنية النظرية كما أف تشعب كتنكع االليات 
الرقابية عمى العممية االنتخابية صعب عمينا القدرة عمى االلماـ كاالحاطة بالمكضكع مف كؿ 

. جكانبو المختمفة
:  إشكالية البحث

ىؿ تمكنت آليات الرقابة كاالشراؼ : إف اإلشكالية الجكىرية لمكضكع البحث تتمخص في
عمى العممية االنتخابية في الجزائر مف تحقيؽ انتخابات حرة كشفافة كنزيية تمثؿ اإلرادة 

. الشعبية الحقيقية
:  منهج الدراسة

أثناء محاكلة اإلجابة عمى إشكالية البحث اعتمدنا عمى المنيج التحميمي الف طبيعة 
المكضكع تفرض عمينا تحميؿ بعض النصكص القانكنية، إال أف ىذا لـ يمنعنا مف االستعانة 

.  بالمنيج الكصفي عند القياـ بضبط بعض المفاىيـ كالتعاريؼ
: الدراسات السابقة لموضوع البحث

مف خالؿ البحث كالتقصي حكؿ مكضكع الرقابة كاالشراؼ عمى العممية االنتخابية في 
الجزائر كجدنا بعض الدراسات السابقة عمى سبيؿ المثاؿ كالتي تناكلت مكضكع بحثنا كمنيا 

: نذكر
مسكيف عيسی، آليات اإلشراؼ كالرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر، مذكرة لنيؿ - 

شيادة الماستر تخصص اإلدارة المحمية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة سعيدة 
،2016-2017 .

بك خزنة ماجدة، آليات اإلشراؼ كالرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر، مذكرة مقدمة - 
لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية تخصص تنظيـ ادارم، كمية الحقكؽ كالعمـك 

 :التقسيمات الكبرل لخطة البحث. 2015-2014السياسية جامعة الكادم، 
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: بغية دراسة مكضكع الرقابة كاالشراؼ عمى العممية االنتخابية في الجزائر بشكؿ متكامؿ
بعد المقدمة كالتمييد لمدراسة، قسمنا دراستنا إلى فصميف اثنيف رئيسييف عالجنا في الفصؿ 

األكؿ الرقابة اإلدارية كالقضائية عمى العممية االنتخابية، كفي الفصؿ الثاني تطرقنا الى رقابة 
الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات كدكر المجمس الدستكرم الرقابي عمى العممية 

الخ، كفي األخير أنيينا بحثنا ... االنتخابية، ككؿ فصؿ مقسـ إلى مباحث كمطالب كفركع
 .بخاتمة 



 

 

: الفصل األول
الرقابة اإلدارية والقضائية  

 .ابيةـــــــــــــــــــعمى العممية االنتخ
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 يعرؼ االنتخاب عمى أنو أداة مشاركة األفراد في الحياة السياسية، كىك دعامة الحكـ
 ، كمف ىذا األساس تعد1الديمقراطي كذلؾ بممارسة الشعب لحقو في اسناد السمطة لممثميو

 العممية االنتخابية األداة القانكنية التي يختار بكاسطتيا المحككميف ممثمييـ الحاكميف، كبسبب
 أىميتيا البالغة أحاطيا المشرع الجزائرم بجممة مف اآلليات الرقابية لضماف مصداقيتيا

 حيث شيدت عممية الرقابة كاالشراؼ عمى العممية االنتخابية تطكرا ممحكظا كىذا .كنزاىتيا
 10-16خالؿ مف التعديؿ الدستكرم األخير كالذم تمخض عنو صدكر القانكف العضكم 

 كالذم أخضع العممية االنتخابية مف المرحمة التحضيرية ليا إلى غاية اعالف النتائج إلى
 كىذا ما سنعالجو. رقابة مزدكجة تجمع بيف اإلدارة كبيف القضاء كىذا بشكؿ مترابط كمتداخؿ

 كذلؾ مف خالؿ (المبحث األكؿ)الرقابة اإلدارية  مف خالؿ المبحثيف عمى النحك اآلتي
 كذلؾ مف خالؿ مطمبيف (المبحث الثاني)مطمبيف، ثـ انتقمنا إلى معالجة الرقابة القضائية 

. اثنيف
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                             

1
عالء الديف عشي، مدخؿ القانكف االدارم، دار اليدل لمطبع كالتكزيع، طبعة جديدة كمزيدة ك منقحة،   

 112، 111ـ، ص 2012الجزائر 
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 .الرقابة اإلدارية عمى العممية االنتخابية: المبحث األول
لقد اجتمعت التشريعات االنتخابية لمختمؼ الدكؿ عمى إلزاـ السمطة التنفيذية كبالضبط 
كزارة الداخمية، باعتبارىا الجية التي تتكلى عممية االنتخاب، حيث تتكلى اإلدارة كاإلشراؼ 

طمبات الترشيح كمراقبة الحممة  عمى إعداد القكائـ االنتخابية كتصحيحيا كمراجعتيا، كتتمقى
 االنتخابية كتنظيـ كمراقبة عممية التصكيت، كالفرز، كأخيرا تجميع النتائج كاحصائيا،

نعالج فيو رقابة اإلدارة عمى  (المطمب األكؿ) :كسنعالج ذلؾ في مطمبيف . 1كاإلعالف عنيا
. نعالج رقابة اإلدارة أثناء سير العممية االنتخابية (المطمب الثاني)المرحمة التحضيرية ك 

. الرقابة اإلدارية عمى المرحمة التحضيرية لالنتخابات:  المطمب األول
إف المرحمة التحضيرية لمعممية االنتخابية ىي مجمكعة اإلجراءات التي تتـ قبؿ االقتراع 

التصكيت، حيث تعمؿ اإلدارة عمى مراقبة عممية اعداد قكائـ الناخبيف كآلية القيد فييا  أك
كمراقبة الترشح الذم ىك حؽ لكؿ مكاطف ككذلؾ الرقابة عمى الحممة االنتخابية التي يقـك بيا 

.. المترشحكف
. الرقابة عمى القيد في القوائم االنتخابية:  الفرع األول

يعد القيد االنتخابي ذك أىمية بالغة في المرحمة التحضيرية لالنتخابات حيث سندرسو 
مف خالؿ تحديد مفيـك القيد في العممية االنتخابية كتحديد مجاؿ اإلشراؼ اإلدارم عمى 

. عممية القيد
: مفهوم القيد في القوائم االنتخابية:  أوال
: تعريف القوائم االنتخابية-  أ

تعرؼ القكائـ االنتخابية بأنيا الكشكؼ التي تضـ أسماء المكاطنيف المؤىميف لالقتراع أك 
التصكيت في االنتخابات كذلؾ بما يضمف المشاركة في ىذه االنتخابات، كما تعرؼ القائمة 

                                                             
سكيف عيسی، آليات اإلشراؼ كالرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص ـ 1

.20، ص2017-2016إدارة محمية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة سعيدة، 
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كيككف دائما لممنتخبيف  االنتخابية بأنيا السجؿ الذم يتضمف أسماء الناخبيف بترتيب حرفي
. 1مستعممة لكؿ االنتخابات كخاصة التجديد السنكم المسجميف في البمدية كىي

 : بشركط التسجيؿ في القكائـ االنتخابية
:  إف التسجيؿ في القكائـ االنتخابية يخضع لجممة مف الشركط كالمتمثمة في

: السن-1
 مف الشركط الكالسيكية التي تفرضيا القكانيف االنتخابية، فمف الطبيعي أال يشارؾ في

 ال يشارككف القصراالنتخابات إال الشخص الذم اكتسب سف الرشد السياسي، كىذا يعني أف 
في االنتخابات، فقد حددت أغمبية الدكؿ الغربية كالك مالي مالي كبريطانيا ككندا كفرنسا ىذا 

، أما في الجزائر فقد حدد المشرع الجزائرم سف االنتخاب ببمكغ سف 2 سنة18السف ب
سنة كاممة لكؿ الجنسيف االناث كالذككر دكف تمييز بينيما، كىذا يـك االقتراع كباإلضافة 18

. إلى التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية
 :الجنسية-2

يقتصر التسجيؿ عمى مكاطني الدكلة الذيف يربطيـ بأرضيا رباط سياسي كقانكني يسمى 
الجنسية، التي تعتبر رابطة انتماء ككالء بيف الفرد كدكلتو كأغمب القكانيف ال تسمح لألجنبي 

الذم ال يديف بالكالء لمدكلة كال يأبو لصالحيا العاـ أف يشارؾ في عممية سير مؤسساتيا 
كىيئاتيا

                                                             
، لبناف، 1أحمد سعيفاف، األنظمة السياسية كالمبادئ الدستكرية العامة، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط 1

.267ـ، ص 2008
حمد رضا بف حماد، المبادئ الدستكرية لمقانكف الدستكرم كاالنظمة السياسية، مركز النشر الجامعي، ـ 2

 .317، 318ـ، ص 2006تكنس، 



 الفصل االول                                    الرقابة اإلدارية والقضائية على العملية االنتخابية

 

10 
 

، حيث أف المشرع الجزائرم ألـز المكاطنيف بالتسجيؿ في القكائـ االنتخابية عندما تتكفر 1
. فييـ الشركط القانكنية المطمكبة

 :الصالحية العقمية- 3
تشترط كافة القكانيف االنتخابية أف يككف الناخب متمتعا بكافة قكاه العقمية، كما تشترط 
ىذه القكانيف منعا لمتعسؼ أف يتـ إثبات عدـ االىمية العقمية بحكـ قضائي، حيث نممس أف 

المشرع الجزائرم فرض ىذا الشرط أيضا إذ عمى الناخب أف يككف متمتعا بكافة الحقكؽ 
. 2المدنية كالسياسية

: األهمية األدبية- 4 
تتفؽ جميع القكانيف االنتخابية في جؿ دكؿ العالـ عمى أف شرط األىمية أك الصالحية 
األدبية كاجب لتمتع الفرد بحؽ االنتخاب، كىذا يعني حرماف األفراد الذيف ارتكبكا الجرائـ 
الماسة بالشرؼ أك االعتبار أك الكرامة األدبية المرتكبييا مف حقكقيـ السياسية منيا حؽ 

الخ كتجدر اإلشارة أف الحرماف مف حؽ االنتخاب ليس مؤبدا، بؿ مؤقت حيث ... االنتخاب
. 3يعكد ىذا الحؽ لممحكـك عميو إذ حكـ القضاء برد االعتبار لو

: الموطن االنتخابي - 5
كىك شرط اإلقامة بالبمدية المراد التسجيؿ بيا مع ضركرة الشطب مف البمدية محؿ 

أحكاـ القانكف المدني مف  اإلقامة السابقة، نجد أنيا أحالت تحديد المكطف االنتخابي الى
. 4كىذا لمنع حدكث تعدد التسجيؿ بالقكائـ االنتخابية (36)خالؿ المادة 

                                                             
1
حمد بنيني، االجراءات المميدة لمعممية االنتخابية، أطركحة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك أ

.44ـ، ص 2006-2005السياسية جامعة باتنة، 
2
 أكت 25ق المكافؽ 1437 ذم القعدة 22 المؤرخ في 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 03 المادة

، المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، ج رج ج دش العدد2016

3
، 281ـ، ص 2005محمد رفعت عبد الكىاب، األنظمة السياسية، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 

282

4
، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 04المادة 
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: اإلشراؼ اإلدارم عمى عممية القيد في القكائـ االنتخابية:  ثانيا
:   إف إشراؼ اإلدارة عمى العممية االنتخابية يتجسد في اآلتي

 :األحكام المتعمقة بالقوائم االنتخابية- أ
البمدية، الكالية في مراقبة العممية االنتخابية، حيث يتـ اعداد )يتمثؿ دكر اإلدارة المحمية 

القكائـ االنتخابية كمراجعتيا في البمدية تحت رقابة أك مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتشكؿ ليذا 
قاضي يعينو رئيس المجمس القضائي المختص إقميميا رئيسا، باإلضافة :الغرض تتككف مف 

إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم عضكا، كاألميف العاـ لمبمدية عضكا، كناخباف إثنيف مف 
. 1البمدية يعينيا رئيس المجنة كعضكيف

إذ تجتمع المجنة بمقر البمدية بناء عمى استدعاء مف رئيسيا أم القاضي، كتكضع 
تحت تصرؼ المجنة االنتخابية كتابة دائمة ينشطيا المسؤكؿ عمى االنتخابات عمى مستكل 
البمدية كتكضع تحت رقابة رئيس المجنة قصد ضماف مسؾ القائمة انتخابية طبؽ لألحكاـ 
التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا، كتكمؼ بمراقبة شركط مراجعة القكائـ االنتخابية فيما 
يخص تسجيؿ ناخبي البمدية أك شطبيـ كما تضبط جدكال يتضمف قائمة الناخبيف الجدد 

. 2كالمشطكبيف كتسير بطاقية الناخبيف في البمدية
إف القكائـ االنتخابية دائمة كتتـ مراجعتيا دكريا خالؿ الثالثي األخير مف كؿ سنة ابتداء 

مف شير أكتكبر، كتراجع استثنائيا بمقتضى المرسـك الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة 
حيث تقـك الييئة بنفس . 3الناخبة المتعمؽ باالقتراع كالذم يحدد فترة افتتاحيا ك اختتاميا

اإلجراءات المقررة في المراجعة العادية مف شطب كتسجيؿ لكف 

                                                             
1
، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 15المادة 

2
 يناير 17ق المكافؽ 1438 ربيع الثاني 18 المؤرخ في 12-17 مف ـ ت رقـ 05-02المكاد 

.، المحدد لقكاعد سير المجنة االدارية االنتخابية03ـ، جر ج ج د ش العدد 2017
3
.، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 14المادة 
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خالؿ فترة قصيرة ال تتعدل خمسة عشر يكما، كبعد نياية عممية المراجعة بأمر مف 
رئيس المجمس الشعبي البمدم كذلؾ بتعميؽ إشعار اختتاـ عممية المراجعة، كفقا لما نصت 

 . 1 مف القانكف العضكم لالنتخابات17عميو الفقرة الثالثة مف المادة 
ككذلؾ يمكف لكؿ مكاطف أغفؿ تسجيمو في القائمة االنتخابية أف يقدـ تظممو إلى رئيس 

المجنة اإلدارية االنتخابية، ككذلؾ يمكف لكؿ مكاطف مسجؿ في إحدل القكائـ االنتخابية تقديـ 
طمب مكتكب كمعمؿ لشطب شخص سجؿ بغير حؽ، كشطب تسجيؿ شخص مسجؿ في 

. 2نفس الدائرة االنتخابية
 10كحدد المشرع اجاؿ الطعكف المتعمقة بالتسجيؿ كالشطب مف القكائـ االنتخابية ب 

كيخفؼ ىذا االجؿ الى  (17)أياـ المكالية لتعميؽ اعالف اختتاـ العمميات المذككرة في المادة 
 أياـ في المراجعة االستثنائية تحاؿ ىذه االعتراضات إلى المجنة اإلدارية االنتخابية التي 05

.  أياـ03تبث فييا بقرار في أجؿ أقصاه 
يجب عمى رئيس المجمس الشعبي البمدم أف يبمغ قرار المجنة اإلدارية االنتخابية في 

سكاء كاف القرار بقبكؿ .  أياـ كاممة إلى األشخاص المعنييف بكؿ كسيمة قانكنية03ظرؼ 
 أياـ 05التظمـ أك كاف القرار برفضو، كبعد ذلؾ يمكف لألطراؼ تسجيؿ الطعف في ظرؼ 

 .3 أياـ مف تاريخ االعتراض08ابتداء مف تاريخ التبميغ كفي حالة عدـ التبميغ يككف 
 خبالنا: األحكام المتعمقة بالبطاقة االنتخابية-  ب 

 الناخب بطاقة: تعاريف البطاقة االنتخابية -1
ىي تمؾ الدليؿ الذم يحممو الناخب كالذم بمكجبو تتأكد لو ىذه الصفة كبدكف الدليؿ يفقد 
حقو في التصكيت، فيي مف ىذه الزاكية تعتبر بطاقة تعرؼ عمى صاحبيا المقترع كىي مف 

                                                             
1
 02حسينة شركف، دكر االدارة المحمية في مراقبة العممية االنتخابية، مجمة االجتياد القضائي، العدد

.126ـ، ص2009 مام 03 - 04يكمي
2
. السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم رقـ 18المادة 
3
.، السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 21، 20المادة 
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لدل دخكلو قسـ االقتراع أكمكتب  لكاـز اكماؿ االقتراع اذ يتعيف عمى الناخب أف يبرزىا
 .1التصكيت كالذم يتعيف عميو أف يتثبت أف مف حقو االقتراع بكاسطتيا

 : وتسميم بطاقة الناخبإعدادضوابط - 2
يسمـ لكؿ مكاطف قيد اسمو في جدكؿ الناخبيف بطاقة انتخابية كالتي يجب أف تشمؿ 

صكرة الناخب كاسمو الرباعي كتاريخ ميالده كمكطنو االنتخابي كرقـ كتاريخ قيده بالجدكؿ 
. كدائرتو االنتخابية كالمركز االنتخابي الذم يحؽ لو ممارسة حقكقو فيو

تسحب البطاقة االنتخابية مف كؿ شخص فقد أىميتو بحكـ قضائي نيائي، كحسب 
  المحدد لكيفية اعداد بطاقة الناخب كتسميميا كمدة336-16مضمكف المرسـك التنفيذم رقـ 

صالحيتيا، فإف البطاقة االنتخابية تتضمف رقـ التسجيؿ بالقائمة االنتخابية كاسـ المركز 
التابع لو كالمكتب الذم يقترع فيو الناخب ككذا تكقيع كختـ المجنة المختصة في المركز المقيد 

 .2اسمو
جراءات القطع السبيؿ  إف اليدؼ مف إصدار البطاقة االنتخابية يتمثؿ في كضع تدابير كا 

الخ ...عمى كؿ تالعب محتمؿ كقكعو في القكائـ االنتخابية كاالقتراع بدال مف الغائبيف 
كمف المنافع األخرل تسييؿ التنقؿ كتخفيؼ العبء عمى الناخبيف ككنيا تجعؿ مف 

 االقتراع في مكاف المسكف عممية ممكنة يسيرة كلذا فيي تشجع عمى المشاركة في االنتخابات
فضال عمى أنيا تساعد بصكرة فعالة في إزالة الثغرات الكثيرة في لكائح الشطب كفي تفادم 

. 3األخطاء
 

                                                             
1
الجزائر تكنس )شكقي يعيش تماـ، الطعكف في انتخابات المجالس النيابية في دكؿ المغرب العربي 

.40ـ، ص 2006، أطركحة دكتكراه، جامعة باتنة، (المغرب
2
 ديسمبر 19ق المكافؽ 1438ربيع األكؿ 19 ، المؤرخ في 336-16 مف ـ ت رقـ 05 ك04المادة 

.، المحدد لكيفية اعداد بطاقة الناخب كتسميميا كمدة صالحيتيا75ـ، ج ر ج ج د ش العدد 2016
3
99، 98شكقي يعيش تماـ، مرجع سابؽ، ص
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لقد نص قانكف االنتخابات عمى أف إدارة الكالية ىي التي تتكلى اعداد بطاقة الناخب 
، حيث تقـك إدارة الكالية بإعداد بطاقة الناخب 1كتسميميا كاستبداليا كالغائيا كمدة صالحيتيا

كالتي تككف صالحة لكؿ العمميات االنتخابية كتسمـ كتكزع عمى الناخبيف في مكاطف سكناىـ 
كينتيي تسميـ بطاقة .تحت إشراؼ مصالح الكالية أك مصالح الممثمية الديبمكماسية كالقنصمية

. 2 أياـ مف تاريخ االقتراع عمى األقؿ08الناخب قبؿ ثمانية 
 :الرقابة عمى الترشح:  الفرع الثاني

تبدأ عممية الترشيح لالنتخابات عف طريؽ سحب استمارة التصريح بالترشح في المكاعيد 
االنتخابية المحددة قانكنا كسنعالج في ىذا الفرع الرقابة اإلدارية عمى الترشح مف خالؿ 

: اآلتي
: مفهوم الترشح:  أوال

. كيتضمف تعريؼ الترشح كالشركط الكاجب تكفرىا في المترشح
 إف الترشح ىك ابداء الناخب لرغبتو الصريحة لممشاركة في االنتخابات :تعريف الترشح- أ

مف أجؿ تكلي مناصب محمية أك كطنية أك كطنية أك رئاسية، ككذلؾ اإلفصاح عف اإلرادة 
. 3لممساىمة في الحياة السياسية

كيعرؼ أيضا عمى انو عمؿ قانكني يعبر بمكجبو الشخص صراحة كبصفة رسمية أماـ الجية 
. 4المختصة عف إرادتو في التقدـ القتراع ما

: ب شروط الترشح
عند الترشح لمعممية االنتخابية يفرض عمى المترشح شركطا بعضيا مشترؾ مع شركط 

المدنية كالسياسية،  الجنسية، التمتع بالحقكؽ: عممية القيد في القكائـ االنتخابية كالمتمثمة في

                                                             
1
. السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم رقـ 24المادة 
2
.، مرجع سابؽ336-16 مف ـ ت رقـ 02المادة 
3
.147شكقي يعيش تماـ، مرجع سابؽ، ص
4
.18ـ، ص 2012بمغكت خالد، المنازعات االنتخابية في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، 
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األىمية العقمية، تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد ميز بيف السف القانكنية لممترشح 
:  حسب االستحقاؽ االنتخابي الزمع اجراءه عمى النحك االتي

  سنة عمى األقؿ يـك االقتراع23االنتخابات المجالس البمدية كالكالئية حدده ب  .
  سنة عمى األقؿ يـك االقتراع  25االنتخابات النيابية حدده ب 

 :كالمتمثمة في  (شركط خاصة)كأما بعض الشركط يقتصر عمى الترشح فقط 
 .أداء الخدمة الكطنية أك اإلعفاء منيا -
التكتفي جؿ التشريعات بتكافر شركط الترشح السابقة بؿ : التسجيؿ في القكائـ االنتخابية -

تتطمب أف يككف المترشح قد أدرج اسمو في جدكؿ االنتخابات باعتبار أف ذلؾ دليؿ قاطع 
. عمى اكتساب المقيد بيا صفة الناخب

كمف باب ضبط حؽ الترشح كتنظيمو حظر المشرع عمى األشخاص الذيف تربط بينيـ  -
رابطة القرابة أك المصاىرة مف الدرجة الثانية أف يككنكا في قائمة كاحدة، كىدا لتفادم كؿ 
مف شأنو إضفاء طابع عائمي عمى قائمة الترشيحات سكاء مف ناحية النسب أك مف ناحية 

 .1 المتعمؽ بنظاـ االنتخابات10-16المصاىرة كالذم أكد عميو القانكف العضكم 
كإلضفاء الشفافية كالنزاىة كالمصداقية عمى العممية االنتخابية فرض كألـز المشرع الجزائرم  -

عمى بعض المكظفيف العمكمييف بعدـ القابمية لالنتخاب خالؿ مسارىـ الميني كحتى بعد 
تكقفيـ عف العمؿ لمدة سنة كاحدة كىذا في دائرة االختصاص التي يزاكلكف فييا عمميـ أك 

: سبؽ كأف مارسكا عمميـ فييا كىـ
الكالي، الكالي المنتدب، رئيس الدائرة، األميف العاـ لمكالية، المفتش العاـ لمكالية، عضك - 

المجمس التنفيذم لمكالية، القاضي، مستخدمك البمدية، مكظفك أسالؾ األمف، أميف خزينة 
البمدية، المراقب المالي لمبمدية، األميف العاـ لمبمدية 

                                                             
1
.الذكر  السالؼ10-16 مف القانكف العضكم 77المادة 
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. 1حيث يعد ىذا مف الشركط الخاصة التي يجب أف تتكفر في المترشح لالنتخابات
 : إجراءات الترشح لمعممية االنتخابية:  ثانيا

ك إف إجراءات الترشح لمعممية االنتخابية تبدأ بسحب استمارة التصريح بالترشح لدل 
المصالح المختصة بالكالية أك الممثمية الديبمكماسية كىذا بمجرد نشر المرسـك الرئاسي 

المتضمف استدعاء الييئة الناخبة، كعمى كؿ مترشح إيداع التصريح بالترشح مكقعا عميو 
كمرفقا بممؼ إدارم يحتكم عمى معمكمات كؿ مترشح باإلضافة إلى البرنامج االنتخابي لقكائـ 
المترشحيف األحرار، كتككف قائمة الترشيحات مقبكلة مف طرؼ حزب أك عدة أحزاب سياسية 

: بكثيقة تزكية عمى النحك االتي
بالنسبة الستحقاقات المحمية يتـ تزكية القكائـ االنتخابية مف قبؿ األحزاب السياسية  -

 بالمائة مف األصكات المعبر عنيا في 04المتحصمة في االنتخابات األخيرة عمى أكثر مف 
 .الدائرة االنتخابية المترشح فييا 

ما مف طرؼ األحزاب السياسية التي تتكفر عمى عشرة منتخبيف عمى األقؿ في المجالس  -  كا 
 .الشعبية الكالئية المعنية

كفي حالة عدـ تكافر أحد الشرطيف تتـ تزكية القكائـ االنتخابية فانو يجب أف تدعـ قائمة  -
.  تكقيعا مف ناخبي الدائرة االنتخابية المترشح فييا عف كؿ مقعد يراد شغمو50الترشيح ب

كجدير بالذكر أنو تتـ تزكية قكائـ الترشيحات بالنسبة لالنتخابات التشريعية عمى المنكاؿ  -
نفسو، كبالنسبة لحالة عدـ تكافر الشرطيف السابقيف تتـ التركية بدعـ قائمة الترشيحات ب 

 .2 تكقيعا مف ناخبي الدائرة االنتخابية المترشح فييا عف كؿ مقعد يراد الفكز بو250
 :كأما بالنسبة آلجاؿ إيداع الترشيحات فيي -
 

                                                             
1
 السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 81المادة 

2
. الذكر ، السالؼ10-16 مف القانكف العضكم 94المادة  
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 .1 يكما قبؿ تاريخ االقتراع60بالنسبة لالنتخابات المحمية * 
.  2 يكما قبؿ تاريخ االقتراع60االنتخابات التشريعية  * 
 .3 يكما قبؿ تاريخ االقتراع20انتخابات أعضاء مجمس االمة * 
 :دراسة ممف الترشيح 2 

تنشأ بمناسبة االنتخابات المحمية خميتيف عمى مستكل الكالية، تعنى األكلى بدراسة 
الترشيحات االنتخابية البمدية كالثانية لدراسة الترشيحات االنتخابات الكالئية، كتتـ دراسة 

الممفات مف إطارات ذات كفاءة يكضع تحت تصرفو سجميف مرقميف كمكقعيف مف قبؿ الكالي 
تدكف في ىذه السجالت جميع المعمكمات المتعمقة بسير عممية الترشيح، كتتكلى ىاتيف 
المجنتيف مراقبة الشركط القانكنية المتطمبة لمترشح ككذا عدـ كجكد أم حالة مف حاالت 

. 4كفي قكائـ الترشح  التنافي المنصكص عمييا قانكنا في المرشحيف
يككف رفض أم ترشيح أك قائمة مرشحيف بقرار معمؿ تعميال قانكنيا، كيبمغ ىذا القرار تحت - 

.  أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع التصريح بالترشح10طائمة البطالف خالؿ 
 أياـ مف 03يككف قرار الرفض قابال لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا خالؿ  -

 أياـ مف تاريخ رفع 05تبميغ القرار، كتفصؿ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا خالؿ 
. الطعف

يككف حكـ المحكمة غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ الطعف كيبمغ ىذا الحكـ تمقائيا كفكر  -
. 5صدكره إلى األطراؼ المعنية كالى الكالي قصد تنفيذه

 
                                                             

1
.  ، السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 74المادة   

.، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 95المادة  2
3
.، السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 144المادة 
4
127حسينة شركف، مرجع سابؽ، ص 

5
. السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 78المادة 
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: الرقابة عمى الحممة االنتخابية: الفرع الثالث
 تعد الحممة االنتخابية مرحمة ميمة في المرحمة التحضيرية حيث سندرسيا مف خالؿ 

 .تحديد مفيكميا كالتعرض إلى كسائؿ اك اليات الرقابة عمييا
: مفهوم الحممة االنتخابية: أوال
: تعريف الحممة االنتخابية - أ

 تعرؼ الحممة االنتخابية عمى أنيا الفترة الزمنية التي تسبؽ يـك االنتخاب كالمحدد 
صد ؽقانكنا، كتقـك خالليا المنافسة الرسمية كالمشركعة بيف المترشحيف كاألحزاب السياسية 

 حصد أكبر عدد ممكف مف األصكات بكؿ الطرؽ  إرادة الناخب كتحفيزه قصداستمالة
لقد عممت التشريعات كالنظـ االنتخابية بتقرير : بمبادئ الحممة االنتخابية. 1المشركعة

: ضمانات كمبادئ تحكـ الحممة االنتخابية كىي
كالسباؽ المشركع الختيار أحسف المترشحيف لتمثيؿ   كيقتضي التنافس:مبدأ المساواة*

المجتمع، كىذا لضماف نزاىة االنتخابات كصدؽ تعبيرىا عف الرام العاـ كيجب العمؿ عمى 
كفالة المساكاة في استخداـ كسائؿ االعالـ مف جانب المرشحيف اك األحزاب كىذا يقضي 

محاربة المحاباة كالتمييز الذم يختص بو البعض دكف البعض االخر، سكاء كاف ذلؾ بسبب 
. 2ثقؿ المركز المالي أك التأييد الحككمي

يخكؿ لإلدارة ميمة التنظيـ المادم لمحممة االنتخابية كأثناء أدائيا لعمميا  :مبدأ الحياد *
تككف ممزمة بكاجب الحياد إزاء المترشحيف كاألحزاب، كاف ال تمارس أم نشاط أك عمؿ مف 

                                                             
1
بكخزنة ماجدة، آليات االشراؼ االدارم كالرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر، مذكرة ماجستير 

.26، ص 2015-2014تخصص تنظيـ إدارم، جامعة الكادم، 
2
بنيني أحمد، االجراءات المميدة لمعممية االنتخابية، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

.236ـ، ص 2006جامعة باتنة، 
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شانو أف يؤثر عمى ترجيح كفة عمى كفة أخرل اتجاه كسائؿ االعالـ السمعية كالبصرية كذلؾ 
 .1مف خالؿ النصكص التشريعية

 :ميعاد الحممة االنتخابية*
 25فيما يخص ميعاد الحممة االنتخابية أقر المشرع الجزائرم أف تككف مفتكحة قبؿ 

ذا أجرم دكر ثاف لالقتراع فإف 03يكما مف يـك االقتراع كتنتيي قبؿ   أياـ مف االقتراع، كا 
 يكما مف تاريخ االقتراع كتنتيي قبؿ 12الحممة االنتخابية التي يقـك بيا المترشحكف تفتح قبؿ 

الفقرة الثالثة  (103)يكميف مف تاريخ االقتراع باستثناء الحالة المنصكص عمييا في المادة 
. 2مف الدستكر

: الرقابة عمى استعمال وسائل الحممة االنتخابية:  ثانيا
 :االطار القانوني لوسائل الحممة االنتخابية-  أ

حصر المشرع الجزائرم أساليب الدعاية االنتخابية في القانكف كىذا مف أجؿ سالمة 
كصدؽ الكسائؿ المستعممة في الحممة كمنع كسائؿ السب كالقذؼ كالخداع كاستعماؿ العنؼ، 

كعمى كؿ سمكؾ أك مكقؼ غير قانكني أك عمؿ غير مشركع أك مييف أك مشيف أك غير 
أخالقي، حيث تستعمؿ األحزاب السياسية كالمترشحكف كسائؿ عديدة لمدعاية مف أجؿ التأثير 
عمى الناخب كحثو عمى التصكيت منيا كسائؿ اإلعالـ مف إذاعة كتمفزيكف كجرائد كمنشكرات 

كممصقات، كمظاىرات انتخابية كندكات، كىذا دائما في إطار التزاـ القكانيف كالتنظيمات 
 .3المعمكؿ بيا

  
                                                             

1
.27بك خزنة ماجدة، مرجع سابؽ، ص
2

.  السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 173المادة  
3

ـ، بسكرة، ص 2010مزياف فريدة، الرقابة عمى العممية االنتخابية، مجمة الفكر، العدد الخامس مارس  

07  .
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القيود الواردة عمى استعمال وسائل الحممة االنتخابية  
إف الدستكر الجزائرم أعتبر كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف، حيث نص عمى أف كؿ - 

المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف، كال يمكف أف يتذرع بأم تمييز يعكد سببو الى المكلد أك 
كاسقاطا عمى . 1العرؽ أك الجنس أك الرأم أك أم شرط أك ظرؼ آخر شخصي أك اجتماعي

اإلسالـ، العركبة، االمازيغية في : ذلؾ يمنع استعماؿ األبعاد الثالثة لميكية الكطنية كىي 
. السير الحسف لمحمالت االنتخابيةالتركيج لمحمالت االنتخابية كىذا لضماف 

ال يمكف ) 174عدـ جكاز القياـ بالحممة االنتخابية في فترة محددة كىذا ما نصت المادة -
أيا كاف ميما كانت الكسيمة كبأم شكؿ كاف، أف يقـك بالحممة االنتخابية خارج الفترة 

 .2 مف ىذا القانكف العضكم 173المنصكص عمييا في المادة 
كما منع المشرع الجزائرم استعماؿ المغات األجنبية في الحممة االنتخابية، حيث أف المغة - 

 .3العربية ىي التي يجب أف يخاطب بيا المكاطنيف كيندرج ىذا في إطار ترقية المغة العربية
كما ألـز المشرع الجزائرم المترشحيف أثناء الحممة االنتخابية بعنكاف األحزاب السياسية -

. 4التقيد ببرامجيـ الحزبية، كعمى المترشحيف األحرار التقيد ببرامجيـ االنتخابية
كما منع طيمة الحممة االنتخابية استعماؿ أم طريقة اشيارية أك تجارية لغرض الدعاية -

. 5االنتخابية
  

                                                             
1

. ، مرجع سابؽ01-16 مف التعديؿ الدستكرم 032المادة  
2
. السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 174مادة اؿ
3

.   السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 175المادة  
4
.، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 176المادة 
5
.، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 180المادة 



 الفصل االول                                    الرقابة اإلدارية والقضائية على العملية االنتخابية

 

21 
 

: الرقابة اإلدارية أثناء العممية االنتخابية: المطمب الثاني
اف الرقابة اإلدارية أثناء العممية االنتخابية تقكدنا إلى الممارسة التطبيقية لمعممية االنتخابية 

كمف أجؿ ضماف السير الحسف ليا كنزاىتيا خص المشرع الجزائرم ىيئات إدارية تعمؿ عمى 
كتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تقسيـ البالد الى دكائر انتخابية كالتي بدكرىا تحتكم . تحقيؽ ذلؾ

. عمى مراكز كمكاتب التصكيت المعدة العممية التصكيت
، (كمف أجؿ تحديد رقابة اإلدارة قمنا بالتطرؽ إلى مفيـك الدكائر االنتخابية الفرع األكؿ

. (الفرع الثالث)، كرقابة المجاف المحمية (الفرع الثاني)كالرقابة عمى تشكيمة مكاتب التصكيت 
: مفهوم الدوائر االنتخابية: الفرع األول

 :تعريف الدوائر االنتخابية-  أوال
أف معظـ المصطمحات االنتخابية تعتبر الدكائر االنتخابية تقسيـ جغرافي لمبمد ألغراض 

كالى . 1انتخابية لمتصكيت عمى مرشح أك أكثر كىذا حسب النظاـ االنتخابي المعمكؿ بو
جانب المعيار الجغرافي نجد أف النظاـ االنتخابي الجزائرم قد اعتمد معيارا اخر في تحديد 

الدكائر كىك المعيار الديمغرافي كالمتمثؿ في إقميـ الكالية ككحدة أساسية بعد أف كاف في أكؿ 
.  2األمر الدائرة بمفيكميا اإلدارم

  

                                                             
1

عبد الرحيـ ساعد، النظاـ القانكني لمدكائر االنتخابية في الجزائر، مذكرة ماستر تخصص قانكف إدارم،  
. 04ـ، ص 2015كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة كرقمة، 

2
عبد المؤمف عبد الكىاب، النظاـ االنتخابي في التجربة الدستكرية الجزائرية، رسالة ماجستير في القانكف  

. 54، ص 2007-2006العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة قسنطينة، 
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 : أهمية الدوائر االنتخابية- ثانيا
أف أىمية ىذا التقسيـ تكمف في التمكيف الصحيح لييئة الناخبيف مف ممارسة حقيا االنتخابي 
بسيكلة كبالتالي تككف معبرة بصدؽ عف إرادة الشعب، كىك يشكؿ أيضا أداة ال غنى عنيا 

 . 1لتمكيف الناخبيف مف االختيار األمثؿ بيف المرشحيف
كما أنيا تمثؿ أحد أىـ االليات في ممارسة التأطير القانكني كالتقني لممكاعيد االنتخابية كالتي 
يتكخى منيا ضماف تمثيمية سياسية متساكية لممكاطنيف كلممجاالت الجغرافية في المؤسسات 

كىي عممية ذات أىمية مركزة بمناسبة رسـ السياسات . التشريعية كالمجالس المحمية
االنتخابية في إطار األنظمة االنتخابية الديمقراطية التنافسية، حيث يتحكؿ التقسيـ الى أداة 

 .2لمنح مختمؼ المرشحيف حظكظا متساكية لمفكز بمقاعد البرلماف أك المؤسسات المحمية
:  الرقابة عمى مكاتب التصويت: الثاني- 2
 :تعريف مكاتب التصويت- أوال

تعتبر مكاتب التصكيت النكاة األساسية في تسيير ك إدارة العممية االنتخابية أثناء عممية 
االقتراع كذلؾ نظرا إلشرافيا المباشر عمى العممية، لذا عمؿ المشرع الجزائرم عمى تكفير 

تجدر اإلشارة إلى أنو في حالة . شركط الحياد كالنزاىة لضماف استقاللية أكثر لالنتخابات
كجكد أكثر مف مكتب تصكيت في نفس المكاف تشكؿ مجمكعة تسمى مركز تصكيت 

. 3كتكضع تحت مسؤكلية مكظؼ يعيف كيسخر بقرار مف الكالي
  

                                                             
1

 .73محمد منير حجاب، إدارة الحمالت االنتخابية، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، القاىرة، ص  
2

، 1سعد مظمـك العبدلي، االنتخابات ضماناتيا كنزاىتيا كحريتيا، دراسة مقارنة، دار دجمة، عماف ط 

 .125ـ، ص 2009
3
.30بكخزنة ماجدة، مرجع سابؽ، ص 
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الرقابة عمى تشكيمة مكاتب التصويت -  ثانيا
أعضاء أساسييف : إف مكتب التصكيت يككف ثابتا كيمكف أف يككف متنقال كيتككف مف

رئيس، نائب رئيس، كاتب، مساعديف اثنيف باإلضافة إلى عضكيف إضافييف كىـ : كىـ
يعينكف كيسخركف مف قبؿ الكالي، كتجدر اإلشارة أف ميمة رئيس مكتب التصكيت تتمثؿ في 
حفظ األمف داخؿ مكتب التصكيت كىك يتخذ مف أجؿ ذلؾ كؿ التدابير الالزمة لحسف سير 

. 1الخ... االقتراع 
يتـ تسميـ قائمة أعضاء المكتب الى ممثمي األحزاب كالمترشحيف األحرار، مع تعميقيا 
يـك االقتراع كىي قابمة لمتعديؿ، إذ يتـ تعييف أعضاء مكتب التصكيت مف قبؿ الكالي رفقة 

األعضاء االضافييف كيككف األعضاء االضافييف مف بيف الناخبيف المقيميف في إقميـ الكالية، 
باستثناء المترشحيف كأقاربيـ كأصيارىـ الى غاية الدرجة الرابعة كاالفراد المنتميف الى أحزابيـ 

. باإلضافة إلى األعضاء المنتخبيف
تنشر قائمة أعضاء مكتب التصكيت كألعضاء األضافييف بمقر كؿ مف الكالية،  -

المقاطعة اإلدارية، الدائرة، البمديات المعنية، خمسة عشرة يـك عمى األكثر بعد اغالؽ 
. قائمة المترشحيف

يمكف أف تككف ىذه القائمة محؿ تعديؿ في حالة اعتراض مقبكؿ كيجب أف يقدـ ىذا  -
االعتراض كتابيا كيككف معمال خالؿ األياـ الخمسة األكلى المكالية لتاريخ التعميؽ كالتسميـ 
األكلي لمقائمة، حيث يبمغ قرار الرفض لممعني في أجؿ ثالثة أياـ كاممة مف تاريخ إيداع 

كيككف ىذا القرار قابال لمطعف أماـ المحكمة . االعتراض لدل المجنة االنتخابية الكالئية
 .2اإلدارية المختصة إقميميا في أجؿ ثالثة أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار

  
                                                             

1
 يناير 17ق المكافؽ 1438 ربيع االكؿ 18 المؤرخ في 23-17 مف ـ ت رقـ 07، 02المادة 

.، المحدد لقكاعد تنظيـ مركز كمكتب التصكيت كسيرىما04ـ، ج ر ج ج د ش العدد 2017
2
. السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 30المادة 
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: رقابة المجان المحمية االنتخابية: الفرع الثالث
إف ترسيخ بناء المسار الديمقراطي كفي إطار زيادة الضمانات المنصكص عمييا في 

قانكف االنتخابات تبرز اليات أخرل لتسيير كمراقبة االنتخابات كىي المجاف االنتخابية أك كما 
. 1تسمى لجاف اإلحصاء كالمراجعة

: المجنة االنتخابية البمدية:  أوال
:  تعريفها - أ

: ىي جياز إدارم رقابي متكاجد في كافة بمديات الكطف كتتشكؿ المجنة مف 
قاض كرئيس ليا يعيف مف قبؿ رئيس المجمس القضائي المختص إقميميا، نائب رئيس ، 

يعينيـ الكالي مف بيف ناخبي البمدية، حيث يعمؽ القرار المتضمف تعييف  كمساعديف اثنيف
. 2أعضاء المجنة االنتخابية البمدية فكرا بمقر الكالية كالبمديات المعنية

 :الدور الرقابي لمجنة البمدية االنتخابية- ب 
يتمثؿ الدكر الرقابي لمجنة في مراقبة إحصاء األصكات، تجمع النتائج المسجمة في كؿ 

مكتب تصكيت، ككذا االحتفاظ بأكراؽ التصكيت الى غاية انتياء فترة الطعف، تسمـ النتائج 
. المحصؿ عمييا الى المجنة االنتخابية الكالئية

كما تقـك عمى ىذا األساس بتكزيع المقاعد كىذا عندما نككف أماـ انتخابات المجالس الشعبية 
البمدية كتسمـ نسخ مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ مف محضر المجنة فكرا كبمقر المجنة مف 

قبؿ رئيسيا إلى الممثؿ المؤىؿ قانكنا لكؿ مترشح أك قائمة ترشيح مقابؿ كصؿ استالـ، 
كترسؿ نسخة مف المحضر الى المجنة االنتخابية الكالئية كنسخة إلى الكالي لتحفظ في 

. 3أرشيؼ الكالية، حيث يعد تكزيع المقاعد بمثابة اعالف لمنتائج االنتخابية
  

                                                             
1
.36بكخزنة ماجدة، مرجع سابؽ، ص 
2
. السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 152المادة 
3
. السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 153المادة 
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: المجنة االنتخابية الوالئية: ثانيا
 ىي ثاني ىيئة رقابية عمى المستكل اإلقميمي بعد المجنة البمدية، كتتشكؿ مف :تعريفها-  أ

ثالثة قضاة مف بينيـ رئيس برتبة مستشار، كأعضاء إضافييف يعينيـ كزير العدؿ حافظ 
. 1األختاـ تجتمع المجنة الكالئية بمقر المجمس القضائي

في حالة تقسيـ الكالية الى دائرتيف انتخابيتيف أك أكثر تنشأ عمى مستكل كؿ دائرة انتخابية 
. 2 أعاله154لجنة انتخابية بنفس الشركط المنصكص عمييا في المادة 

نالحظ مف خالؿ التشكيمة أنو يغمب عمييا الطابع القضائي المفترض فيو االستقاللية كالنزاىة 
كالحياد كبالتالي ضماف أكثر مصداقية لالنتخابات اال أف المشرع اعتبر أعماليا كقرارتيا 

. إدارية
 :الدور الرقابي لمجنة االنتخابية الوالئية- ب 

تقـك المجنة االنتخابية الكالئية بمعاينة كتركز كتجمع النتائج النيائية التي سجمتيا كأرسمتيا 
 مف 69، 68، 66المجاف االنتخابية البمدية، كما تقـك بتكزيع المقاعد طبقا ألحكاـ المكاد 

. قانكف االنتخابات
كبالتالي فيي تقـك بإحصاء جميع األصكات في الكالية أيف تقـك بتحرير محاضرىا لتبمغيا 

إلى أمانة ضبط المجمس الدستكرم، كالى ممثؿ رئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة 
االنتخابات، كما ترسؿ نسخ مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ مف المحضر المذككر أعاله 
لمكزير المكمؼ بالداخمية، ككزير العدؿ حافظ األختاـ ككؿ ممثؿ مؤىؿ قانكنيا لكؿ مترشح 

. 3مقابؿ كصؿ استالـ كالى ممثؿ الكالي
  

  
                                                             

1
. السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 154المادة 
2
. السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 155المادة 
3
.44عيسی مسکيف ، مرجع سابؽ، ص 
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المجنة االنتخابية لممقيمين في الخارج : ثالثا
تنشأ لجنة انتخابية لممقيميف في الخارج مككنة بنفس الشركط المنصكص عمييا في المادة 

 مف ىذا القانكف العضكم كىذا قصد جمع النتائج النيائية المسجمة مف قبؿ جميع لجاف 154
 .1الدكائر االنتخابية الديبمكماسية أك القنصمية

: االشراف القضائي عمى العممية االنتخابية:  المبحث الثاني
 ، كمف 2جاء في الدستكر الجزائرم أف السمطة القضائية مستقمة كتمارس في إطار القانكف

ىذا المنطمؽ الدستكرم فقد تـ ضماف استقاللية القضاء كحياده عف السمطتيف التشريعية 
كالتنفيذية، كمف ىنا كاف مف الضركرم اسناد ميمة االشراؼ عمى العممية االنتخابية لمقضاء 
كذلؾ إلضفاء المصداقية كالشفافية عمييا كسنعالج في ىذا المبحث األشراؼ القضائي عمى 

المطمب األكؿ كاالشراؼ القضائي أثناء سير العممية )المرحمة التحضيرية لمعممية االنتخابية 
. (المطمب الثاني)االنتخابية 

 :االشراف القضائي عمى المرحمة التحضيرية: المطمب األول
إف سعي المشرع الجزائرم الى إعطاء أىمية قصكل لممرحمة التحضيرية لالنتخابات يتأتي 

مف خالؿ تكريسو الضمانات قانكنية متعمقة بالقيد في القكائـ االنتخابية كعممية الترشح 
. كمراقبة الحممة االنتخابية كاخضاعيـ إلشراؼ القضاء

:  إشراف القضاء عمى عممية القيد :  الفرع األول
:   القضاء عمى عممية القيد في القكائـ االنتخابية يتجسد في إشراؼإف 

  

                                                             
1
. السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 163المادة 
2
.، مرجع سابؽ01-16 مف التعديؿ الدستكرم 156المادة 
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: المنازعة في قرارات المجان اإلدارية االنتخابية: أوال
إف المنازعات الناشئة أثناء اعداد القكائـ االنتخابية كمراجعتيا تككف متعمقة باالعتراضات 

التي يقدميا المكاطنكف أماـ المجنة اإلدارية االنتخابية بصدد الرفض غير المبرر أك التسجيؿ 
 . 1غير القانكني في القكائـ االنتخابية

 ك ابتداء مف تاريخ نشر القكائـ االنتخابية كاالعالف عنيا يحؽ ألم شخص أف يقـك بالتقدـ 
. 2إلى المجاف المختصة لمدكائر االنتخابية لمقياـ بتصحيح أم خطا في القكائـ االنتخاب

يسجؿ الطعف في ظرؼ خمسة أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ كأما في حالة عدـ التبميغ 
فيمكف تسجيؿ الطعف في أجؿ ثمانية أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ االعتراض ، كسكاء كاف 
االجؿ ثمانية أياـ أك خمسة يعد أجؿ قصير جدا بالمقارنة مع اآلجاؿ الممنكحة في رفع 

. 3دعكل اإللغاء أماـ المحكمة اإلدارية كمجمس الدكلة كالمحددة بأربعة أشير
إف قصر اآلجاؿ يتفؽ مع الطابع المؤقت لالنتخابات كلعميا مف أكبر األسباب التي  

جعمت المشرع ينسب االختصاص لممحكمة العادية كليس لممحكمة اإلدارية، ألف ىذا األجؿ 
 4.قد ال يكفي الكثيريف لمتنقؿ كرفع الدعكل أماـ المحكمة اإلدارية لككنيا قد تككف بعيدة

يككف حكـ المحكمة غير قابؿ ألم شكؿ مف ) في فقرتيا األخيرة 21لقد نصت المادة 
 5.أم أنيا تبث بصفتيا قاضي ابتدائي كنيائي (أشكاؿ الطعف

  

                                                             
1

نظرية االختصاص ديكاف المطبكعات الجامعية، ج )مسعكد شييكب، المبادئ العامة لممنازعات االدارية  

. 446ـ، ص 2009، الجزائر، 3، ط3
2
.270أحمد سيفاف، مرجع سابؽ، ص

3
ـ، 2008 فيفرم 25ق المكافؽ ؿ1429 صفر 19 المؤرخ في 09-08 مف القانكف 801 ، 900المادة 

.المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية
4
 . 94عمار بكضياؼ، دعكل اإللغاء، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ص 

5
  137ـ ص 2011عبد المؤمف عبد الكىاب، النظاـ االنتخابي في الجزائر، دار االلمعية، الجزائر،  
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: الجرائم االنتخابية المتعمقة بالقيد في القوائم االنتخابية:  ثانيا
لقد سعى المشرع الجزائرم الى حماية قانكنية لمعممية االنتخابية كذلؾ مف خالؿ تجريـ 

األفعاؿ التي يمكف أف تمس بنزاىتيا كشفافيتيا خالؿ عممية القيد في القكائـ االنتخابية حيث 
دج الى 4000 سنكات، كبغرامة مالية مف 03 أشير الى 03نص العقكبة بالحبس مف 

ج كؿ مف سجؿ نفسو في أكثر مف قائمة انتخابية تحت أسماء ك أكصاؼ مزيفة، 40000
، كالتي 1أك قاـ عند التسجيؿ إلخفاء حالة مف حاالت فقداف األىمية التي ينص عميو القانكف
. قد يحـر أك يفقد بسببيا حؽ االنتخاب أك حؽ الترشح عمى الدكاـ أك بشكؿ مؤقت 

جرائـ التزكير المتعمقة بالكثائؽ المستخدمة : كما أنو عاقب عمى الشركع أك المحاكلة في
 سنكات كبغرامة مالية مف 03 أشير إلى 06في الشطب مف القكائـ االنتخابية بالحبس مف 

.  كيعاقب كذلؾ عند القياـ بالجريمة بشكؿ كامؿ2دج60000دج الى 6000
كمف أجؿ ضماف القيد القانكني في القكائـ االنتخابية عاقب بالعقكبة المنصكص عمييا 

 مف ىذا القانكف العضكم كؿ شخص يعترض سبيؿ عمميات ضبط القكائـ 189في المادة 
ذا  االنتخابية أك يتمؼ ىذه القكائـ أك بطاقات الناخبيف أك يخفييا أك يحكليا أك يزكرىا، كا 

ارتكب مكظؼ مخالفة عند ممارستو لميامو أك في إطار التسخير فإف ىذه المخالفة تشكؿ 
 3.ظرفا مشددا كيترتب عمييا المخالفة المنصكص عمييا

كما فرض بعض العقكبات التكميمية مع العقكبة االصمية كالحرماف مف ممارسة الحقكؽ 
المدنية لمدة معينة مف عاميف عمى األقؿ إلى خمس سنكات عمى االكثر لكؿ مف سجؿ أك 
حاكؿ تسجيؿ شخص أك شطب اسـ شخص في قائمة انتخابية بدكف كجو حؽ كباستعماؿ 

 4.تصريحات مزيفة أك شيادات مزكرة
  

                                                             
1
  السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 197المادة  

2
 . السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 198المادة  

3
 . السالؼ الذكر 10 -16 مف القانكف العضكم 199المادة   

 .  السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 200المادة 4
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 :اشراف القضاء عمى عممية الترشح: الفرع الثاني
إف اشراؼ القضاء عمى عممية الترشح يتمخص في تسكية منازعات الترشح التي قد تثار 
عند إيداع ممؼ الترشح كرفضو مف قبؿ المجنة المكمفة بدراسة صحة الترشيحات، كتجريـ 

 . األفعاؿ المتنافية مع حؽ الترشح
: تسوية منازعات الترشح: أوال

لقد كرس القانكف العضكم لممرشح جممة مف الضمانات عمى رأسيا تسبيب قرار رفض 
الترشح الصادر عف الكالي المختص إقميميا، كالغرض مف ألزاـ اإلدارة بتسبيب قراراتيا ىك 

: حيث المحافظة عمى مبدأ المشركعية ككذلؾ الحقكؽ كالحريات العامة
  بعد صدكر قرار كجب تبميغو لممعني باألمر لتمكينو مف ممارسة حؽ الطعف القضائي

لك رغب في ذلؾ ، كيككف قرار الرفض قابال لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة 
.  أياـ مف تاريخ تبميغ القرار03إقميميا خالؿ 

  تفصؿ المحكمة اإلدارية في أجؿ خمسة أياـ مف تاريخ رفع الطعف كيككف حكميا
غير قابؿ ألم شكؿ مف اشكاؿ الطعف كيبمغ الحكـ تمقائيا إلى األطراؼ المعنية فكر 

 1.صدكره كالى الكالي قصد تنفيذه
 الجرائم المتعمقة بعممية الترشح: ثانيا

 لقد عمد المشرع الجزائرم الى تجريـ األفعاؿ المخمة بعممية القيد القانكني في القكائـ 
لترشح كتجسد في ا االنتخابية مكازاة مع ذلؾ سعى إلى تجريـ األفعاؿ المتنافية مع حقا

حيث نص معاقبة كؿ مكاطف قاـ بترشيح نفسو في أكثر مف قائمة انتخابية أك في :اآلتي
أكثر مف دائرة انتخابية غير الدائرة االنتخابية التي ينتمي ليا في اقتراع كاحد بالحبس مف 

 2. دج40000 دج الى غاية 4000 سنكات كبغرامة مالية تتراكح مف 03 أشير إلى 03
  

                                                             
1
 . السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 78المادة  

2
 .  السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 214المادة  
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اشراف القضاء عمى الحممة االنتخابية :  الفرع الثالث
تخضع الحممة االنتخابية لمبادئ سبؽ كأف تطرقنا ليا كىي في مجمميا تسعى الى 

تحقيؽ جك مف التنافس الشريؼ بيف المترشحيف كلذا سعى المشرع الى تجريـ بعض األفعاؿ 
:  التي تتنافى معيا عمى النحك التالي

  الجرائم العامة المتعمقة بالحممة االنتخابية: أوال
 دج الى 50000كىي العقكبة بالحبس مف سنتيف الى خمس سنكات كبغرامة مالية مف 

 دج كؿ مف يخالؼ األحكاـ المتعمقة بمخمفة أحكاـ استعماؿ الممتمكات أك 200000غاية 
الكسائؿ التابعة لشخص معنكم خاص أك عمكمي، أك ىيئة عمكمية أك مؤسسة، باإلضافة 
إلى استعماؿ أماكف العبادة كالمساجد كالجكامع، كالمؤسسات التعميمية كالتربكية ميما كاف 

 1.نكعيا أك انتماؤىا، كاإلدارات العمكمية ألغراض الدعاية االنتخابية
 كبغية العمؿ عمى السير الحسف كاألخالقي لمحممة االنتخابية عاقب بالحبس مف خمسة 

 دج أك بإحدل ىاتيف 60000 دج الى 6000أياـ إلى ستة أشير كبغرامة مالية مف 
 مف ىذا القانكف 185العقكبتيف، كؿ مف يخالؼ األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 

مشركع أك  العضكم كالمتعمقة باالمتناع عف كؿ حركة أك سمكؾ أك مكقؼ أك عمؿ غير
 2.مشيف أك غير أخالقي أك غير قانكني يخالؼ السير الحسف لمحممة االنتخابية

كلمحفاظ عمى رمكز الدكلة عاقب بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات، كبغرامة 
 دج، كؿ مف يخالؼ األحكاـ المنصكص عمييا 500000 دج الى غاية 100000مالية مف 
 مف ىذا القانكف العضكم كالمتعمقة باالستعماؿ السيئ لرمكز الدكلة 186في المادة 

 3.کاستغالؿ الديف األغراض سياسية كحزبية ضيقة
  

                                                             
1
 . السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 215المادة  

2
 . ، السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 216المادة   

3
 ، السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 217المادة   
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   الجرائم المتعمقة بتمويل الحممة االنتخابية: ثانيا
كلتفادم التمكيؿ األجنبي لمحممة االنتخابية كتأثيره في الحياة السياسية منع ذلؾ كعاقب 

غاية   دج الى40000عميو بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مالية مف 
 مف ىذا القانكف 191 دج كؿ مف يخالؼ األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 200000
كالمتعمقة بمخالفة المترشح الحظر مف تمقي ىبات نقدية أك عينية أك أم . 1العضكم

مساىمات أخرل ميما كاف شكميا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مف أم دكلة أجنبية، أك مف 
.  أم شخص أجنبي طبيعي أك معنكم

 دج 40000كبالنسبة لممترشحيف لالنتخابات الرئاسية كالبرلمانية فقد غرمو بغرامة مف 
 دج كبحرمانو مف حؽ التصكيت كالترشح لمدة ست سنكات عمى األكثر كؿ 200000الى 

كالمتعمقة . 2 مف ىذا القانكف العضكم196مف يخالؼ األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 
بعدـ قياـ المترشح لالنتخابات الرئاسية أك البرلمانية بإعداد حساب حممة يتضمف مجمكع 

. اإليرادات المتحصؿ عمييا كالنفقات الحقيقية، كذلؾ حسب مصدرىا كطبيعتيا
االشراف القضائي أثناء سير العممية االنتخابية : المطمب الثاني

 إف إشراؼ القضاء أثناء سير العممية االنتخابية يتجسد في الفصؿ في المنازعات التي 
تثكر أثناء سيركرة العممية االنتخابية كتكفير الحماية القانكنية ليا مف خالؿ تجريـ كؿ األفعاؿ 

:  التي تخؿ بالسير الحسف بيا، كسنعالجيا في كؿ مراحميا كاآلتي
االشراف القضائي عمى عممية التصويت : الفرع األول

 يشرؼ القضاء عمى عممية التصكيت كىي عممية حساسة إذ يعبر فييا المكاطف عف 
إرادتو، حيث يفصؿ القضاء في االعتراضات التي ترد اليو سكاء عمى قائمة أعضاء مكتب 
التصكيت أك عمى االعتراض عمى صحة عممية التصكيت في حد ذاتو، كمف أجؿ تحقيؽ 

. حماية قانكنية جـر المشرع الجزائرم األفعاؿ التي قد تمس بمصداقيتيا كنزاىتيا
  

                                                             
1
 . السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 218المادة   
2

 . السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 219المادة  
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الطعن عمى قائمة أعضاء مكتب التصويت : أوال
: يتـ الطعف عمى قائمة أعضاء مكتب التصكيت عمى مرحمتيف

 يتـ الطعف اإلدارم في حالة كجكد أسماء أشخاص في ىذه القكائـ ال :أ الطعن اإلداري 
تتكفر فييـ المعايير القانكنية، كيجب أف يثبت أف عضك مكتب التصكيت المعيف مكضكع 

ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في الكالية، مترشح لالنتخابات، مف أكلياء أحد : االعتراض
. المرشحيف أك مف أصياره الى الدرجة الرابعة، عضك في حزب سياسي

 تدرس االعتراضات المقدمة مف طرؼ المصالح المختصة في الكالية كتصدر قرارا 
بالقبكؿ أك الرفض كيبمغ ىذا القرار إلى األطراؼ المعنية خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ إيداع 

  1.االعتراض
 يككف قرار الرفض الصادر عف الجية اإلدارية قابال لمطعف أماـ :ب الطعن القضائي

القضائية  المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا خالؿ ثالثة أياـ ابتداء مف تبميغو، تفصؿ الجية
اإلدارية المختصة في الطعف خالؿ خمسة أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ تسجيؿ الطعف كيبمغ 
قرارىا الى األطراؼ المعنية كالى الكالي قصد تنفيذه كيككف ىذا القرار غير قابؿ لمطعف بأم 

  2.شكؿ مف األشكاؿ
:  الطعن فيصحة عممية التصويت: ثانيا

لقد منح المشرع الجزائرم لكؿ ناخب الحؽ في االعتراض عمى صحة عممية التصكيت 
لدی مكتب التصكيت  كذلؾ حسب العممية االنتخابية المراد التصكيت فييا بإيداع احتجاج

الذم صكت فيو كيدكف ىذا االحتجاج في محضر مكتب التصكيت الذم عبر فيو الناخب 
عف صكتو كيرسؿ الى المجنة االنتخابية الكالئية، كىي بدكرىا تبث في ىذه االحتجاجات 
كتصدر قراراتيا في أجؿ أقصاه خمسة أياـ ابتداء مف تاريخ استالميا لالحتجاج كتبمغ 

قراراتيا فكرا، كتككف قرارات المجنة محؿ طعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في 

                                                             
1
، المحدد لشركط تعييف أعضاء مكتب التصكيت ككيفية 32-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03المادة   

 ـ25/02/2012 حؽ االعتراض أك الطعف القضائي بشأنيـ، ج ر العدد الثامف، الصادر في ممارسة
 

2
 . ، نفس المرجع32-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05المادة   
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أجؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تبميغيا أماـ المحكمة اإلدارية التي تبث فييا في أجؿ أقصاه خمسة 
  1.، كالحكـ الصادر عف المحكمة اإلدارية غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ الطعف.أياـ
الجرائم المخمة بعممية التصويت  : ثالثا

لقد جـر المشرع الجزائرم كؿ األفعاؿ كالتصرفات التي قد تحدث عند سيركرة عممية 
 :التصكيت كالتي تعد أىـ مرحمة عمى االطالؽ عمى النحك اآلتي

حيث كمف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ داخؿ مكاتب التصكيت عاقب بالحبس مف 
 دج كؿ مف دخؿ 40000 دج الى 40000ستة أشير إلى ثالث سنكات، كبغرامة مالية مف 

قاعة االقتراع كىك يحمؿ سالحا بينا أك مخفيا، باستثناء أعضاء القكة العمكمية المسخريف 
 2.قانكنا
  دج 30000 دج الى 3000يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف 

كبحرمانو مف حؽ االنتخاب ك الترشح لمدة سنة عمى األقؿ كخمس سنكات عمى األكثر 
كؿ مف عكر صفك أعماؿ مكتب التصكيت أك أخؿ بحؽ التصكيت أك حرية التصكيت 

. أك منع مترشحا أك مف يمثمو قانكنا حضكر عممية التصكيت
ذا ارتبط ارتكاب األفعاؿ المنصكص عمييا بحمؿ سالح، يعاقب مرتكبيا بالحبس مف   كا 

ذا ارتكبت األفعاؿ 40000 دج الى 4000ستة أشير إلى ثالثة سنكات كبغرامة مف   دج، كا 
 أعاله إثر خطة مدبرة في تنفيذىا في دائرة أك عدة دكائر 2 ك1المذككرة في الفقرتيف 

 100000انتخابية، يعاقب مرتكبيا بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف 
 3. دج500000دج الى 

 دج الى 3000كما عاقب المشرع الجزائرم بعقكبة مف ثالثة أشير إلى سنة كبغرامة مف 
 دج، كؿ مف حمؿ ناخبا أك أثر عميو أك حاكؿ التأثير عمى تصكيتو مستعمال 30000

ككاف . التيديد سكاء بتخكيفو بفقداف منصبو أك بتعريضو ىك كعائمتو أك أمالكو إلى الضرر
                                                             

 
1
 .  السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 170المادة   

2
 . السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 204المادة   

3
 .  السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 206المادة   
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ىذا التيديد لصالح مترشح عمى حساب مترشح آخر، كما عاقب بالحبس مف سنتيف الى 
 دج، كؿ مف قدـ ىبات، نقدا أك 1000000 دج الى 200000عشر سنكات كبغرامة مف 

عينا، ككعد بتقديميا، ككذلؾ كؿ مف كعد بكظائؼ عمكمية أك خاصة، أك مزايا أخرل 
خاصة، قصد التأثير عمى ناخب أك عدة ناخبيف عند قياميـ بالتصكيت، سكاء مباشرة أك 
 بكاسطة الغير، ككؿ مف حمؿ أك حاكؿ أف يحمؿ ناخبا أك عدة ناخبيف عمى االمتناع عف

.  سكاء كاف تيديد أك إغراء لمناخبيف. 1التصكيت بنفس الكسائؿ
  االشراف القضائي عمى عممية الفرز: الفرع الثاني

يرتكز االشراؼ القضائي عمى مرحمة الفرز في العممية االنتخابية في تحديد الجية 
صاحبة االختصاص التي تفصؿ في االعتراضات التي قد ترفع أثناء عممية الفرز 

 :الطعون االنتخابية خالل عممية الفرز: أوال
إف الجية المخكلة قانكنا بالبث في االعتراضات المدكنة في محضر الفرز تتمثؿ في 

كعميو فإننا تالحظ أف المشرع الجزائرم . المجنة االنتخابية الكالئية بالنسبة لالنتخابات المحمية
لـ يمنح الييئة المكمفة بإجراء عمميات الفرز صالحية البث في مختمؼ االعتراضات 

نما  المطركحة أماميا كالتي يتقدـ بيا المرشح اك ممثمو القانكني الذم يحضر عممية الفرز، كا 
رساليا إلى  اكتفي فقط بالنص عمى ضركرة تدكيف ىذه االعتراضات في محضر الفرز كا 

. الييئة المختصة حتى تتكلى البث فييا عقب إعالف النتائج
تعد القرارات التي تصدر عف لجنة الفرز قرارات إدارية صادرة عف لجنة إدارية ذات 

  2.اختصاص قضائي كبالتالي يجكز الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم
الجرائم المرتكبة خالل عممية الفرز : ثانيا

:  لقد جـر المشرع الجزائرم األفعاؿ كالتصرفات التي يمكف أف تخؿ بعممية الفرز كىي

                                                             
1
 . السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 213 ، 210المادة   

2
محمد فرغمي محمد، نظـ كاجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحمية في ضكء القضاء كالفقو، دار   

 . 832ـ، ص 1998النيضة العربية، القاىرة، 
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حيث نص عمى العقكبة   :الجريمة الواقعة عمى محاضر الفرز وأوراق التصويت
 دج إلى 100000بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مالية مف 

 دج كؿ مف كاف مكمفا في اقتراع إما بتمقي األكراؽ المتضمنة أصكات الناخبيف أك 500000
بحسابيا أك بفرزىا كقاـ بإنقاص أك زيادة في المحضر أك في األكراؽ أك بتشكيييا أك تعمد 

 1. تالكة اسـ غير مسجؿ االسـ المسجؿ
 حيث عاقب عمييا بالحبس مف خمس سنكات :االقتراع  الجريمة الواقعة عمى صندوق

 دج، كؿ مف قاـ باختطاؼ 500000 دج الى 100000إلى عشر سنكات كبغرامة مف 
ذا كقع ىذا  صندكؽ االقتراع المحتكم عمى األصكات المعبر عنيا كالتي لـ يتـ فرزىا كا 

االختطاؼ مف قبؿ مجمكعة مف األشخاص كبعنؼ تككف العقكبة السجف مف عشر سنكات 
 2. دج2500000 دج إلى 500000إلى عشريف سنة كبغرامة مف 

االشراف القضائي عمى اعالن النتائج :  الفرع الثالث
  آلية تحديد واعالن النتائج:  أوال

إف االشراؼ القضائي عمى اعالف النتائج يبرز مف خالؿ مراقبة اإلحصاء العاـ 
لألصكات الذم تقـك بو المجاف المحمية البمدية أك الكالئية، كتبدأ ىذه المرحمة عندما ترسؿ 

محاضر الفرز مف قبؿ رؤساء مكاتب التصكيت الى المجنة البمدية كالكالئية حيث تقـك المجنة 
الكالئية بتركيز كتجميع األصكات المرسمة الييا مف المجاف البمدية، كتقـك عمى أساس ذلؾ 

.  بإعالف النتائج بشكؿ أكلي
  الطعون االنتخابية المتعمقة بإعالن النتائج:  ثانيا

إف الطعف في النتائج االنتخابية يشترط في صاحب الدعكل االنتخابية الصفة كالمصمحة 
حيث أعطى المشرع الجزائرم كؿ ناخب تتكفر فيو الشركط السابقة أف يطعف في نتائج 

االنتخابات، كذلؾ بإيداع احتجاجو لدل المجنة االنتخابية الكالئية حيث إف القرار الصادر عف 
:  المحكمة اإلدارية المختصة تترتب عنو آثار كالمتمثمة في

                                                             
1
 . السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 203المادة  

2
 . السالؼ الذكر 10-16 مف القانكف العضكم 209المادة  
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  الغاء االنتخابات كاعادتيا مف جديد في حالة الفصؿ بإلغاء أك بعدـ صحة عمميات
التصكيت يعاد االنتخاب مكضكع الطعف ضمف نفس االشكاؿ كاإلجراءات المنصكص 

 يكما مف تاريخ تبميغ قرار الفصؿ في 45عمييا في ىذا القانكف العضكم في ظرؼ 
.  المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا

  تعديؿ نتائج االنتخابات حيث تقـك المجاف االنتخابية الكالئية بالتدخؿ في تكزيع عدد
. المقاعد التي حصمت عمييا كؿ قائمة إذا تطمب األمر ذلؾ

  رفض الطعف المقدـ بخصكص نتائج االنتخابات كيككف ىذا الرفض األسباب شكمية
.  الصفة، المصمحة أك أسباب مكضكعية كعدـ تكفر أسباب كافية لبطاؿ العممية االنتخابية

 :الجرائم االنتخابية المتعمقة بإعالن النتائج: ثالثا
لقد جـر المشرع الجزائرم كؿ مف امتنع عف كضع تحت تصرؼ الممثؿ القانكني لكؿ 
مترشح أك قائمة مترشحيف القائمة البمدية، أك نسخة مف محضر فرز األصكات أك محضر 

 03عقكبة الحبس مف سنة إلى  اإلحصاء البمدم أك المحضر الكالئي لتركيز النتائج، كأقر لو
 دج كما يمكف أف يحكـ عميو بعقكبات 40000 دج الى 4000سنكات كبغرامة مالية مف 

 .1 سنكات05سياسية تتمثؿ في الحرماف مف االنتخاب لمدة ال تتجاكز 
كمف خالؿ ىذا يتبيف أف السمكؾ االجرامي يتمثؿ في االمتناع أم احجاـ الشخص عف 

. أداء كاجبو المحدد

                                                             
1
 .الذكر  ، السالؼ10-16 مف القانكف العضكم 207المادة  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: الثاني الفصل 
الرقابة اإلدارية والقضائية  

 .ابيةـــــــــــــــــــعمى العممية االنتخ
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سعت الجزائر منذ استقالليا الى انشاء ىيئات كطنية مستقمة لإلشراؼ عمى العممية 
 كلمزيد مف 1963االنتخابية مف أجؿ ضماف النزاىة حيث تـ انشاء المجمس الدستكرم منذ 

الشفافية أنشأه المجنة الكطنية المستقمة لمراقبة االنتخابات تـ الغاؤىا كاستبداليا بالييئة العميا 
لمراقبة االنتخابات في إطار التعديؿ الدستكرم، اال أنو كنظران لمظركؼ التي عرفتيا البالد 

لكننا سنتطرؽ الييا بحكـ الدكر الكبير الذم . مؤخرا فقد تـ حؿ ىاتو الييئة بمرسـك رئاسي
، حيث سندرس 2017قامت بو الييئة خالؿ االنتخابات التشريعية كاالنتخابات المحمية لسنة 

كرقابة الييئة العميا المستقمة عمى العممية  (مبحث أكؿ)الدكر الرقابي لممجمس الدستكرم 
 .(مبحث ثاني)االنتخابية 
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 :دور المجمس الدستوري في الرقابة عمى العممية االنتخابية: المبحث األول
المجمس الدستكرم ىيئة مستقمة تسير عمى صحة عمميات االستفتاء، كانتخاب رئيس 

 . الجميكرية كاالنتخابات التشريعية كيفصؿ في الطعكف كيعمف النتائج النيائية
 عضكا أربعة أعضاء مف بينيـ الرئيس كنائبو يعينيـ رئيس 12كيتككف المجمس مف 

الجميكرية كاثناف ينتخبيما المجمس الشعبي الكطني كاثناف ينتخبيـ مجمس األمة كاثناف 
ينتخباف مف طرؼ المحكمة العميا كاثناف ينتخباف مف طرؼ مجمس الدكلة لمدة ثماف سنكات 

كسنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث الى الدكر . يجدد نصؼ أعضاء المجمس كؿ أربع سنكات
كالى القيكد الكاردة عمى سمطتو  (مطمب أكؿ)الذم يمعبو المجمس في مجاؿ الرقابة االنتخابية 

 .(مطمب ثاني)في ىذا المجاؿ 

 رقابة المجمس الدستوري عمى العممية االنتخابية: المطمب األول
يسير المجمس الدستكرم عمى صحة العمميات االستفتاء، كانتخاب رئيس الجميكرية 

 .1كاالنتخابات التشريعية كيعمف نتائج ىذه العمميات

فرع ) كسنتطرؽ في ىذا المطمب الى رقابة المجمس عمى االنتخابات الرئاسية كاالستفتاءات  
 (.فرع ثاني)كرقابة المجمس عمى االنتخابات البرلمانية  (أكؿ

 :رقابة المجمس عمى االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات: الفرع األول
جاء في الباب الثاني مف النظاـ الداخمي لممجمس الدستكرم أف المجمس يتكلى الفصؿ في 

 2.صحة االنتخابات كاالستفتاءات كاعالف النتائج
  

                                                             
.السالفالذكر.2016المعدلوالمتممفيسنة1996مندستور183و182انظرالمواد 1
 ابريؿ 16 ق المكافؽ ؿ 1437 جمادم الثاني عاـ 28 النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ الدستكر المؤرخ في  2

 .2017 جانفي 22 ق المكافؽ ؿ 1437 شعباف 4 المؤرخة في 29 جريدة رسمية عدد 2016
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 :رقابة المجمس عمى االنتخابات الرئاسية: أوال

 يتـ التصريح بالترشح لمرئاسيات بإيداع طمب لدل المجمس مقابؿ :تمقي الترشيحات. أ
 1. المتعمؽ بنظاـ االنتخابات10-16كصؿ تسميـ طبقا لمقانكف العضكم 

كلقد أثارت ىاتو المادة جدال كاسعا في االنتخابات الرئاسية األخيرة التي كاف مف 
 قبؿ أف يتـ الغاؤىا بسبب الظركؼ التي عرفتيا البالد، 2019المفترض اجراؤىا في أبريؿ 

مف حيث ىؿ يجب عمى المترشح أف يكدع ممفو بصفة شخصية أكيرسؿ مف ينكب عنو في 
 .ايداع ممفو

لكف المجمس الدستكرم قبؿ ممؼ المتشح عبد العزيز بكتفميقة الذم أكدعو نيابة عنو 
 . مدير حممتو االنتخابية

 عمى أف يكدع التصريح بالترشح في ظرؼ الخمسة 10-16كينص القانكف العضكم 
عمى األكثر المكالية لنشر المرسـك الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة  (45)كاألربعيف يكما 

 .االنتخابية
يفصؿ المجمس الدستكرم في صحة الترشحات لرئاسة الجميكرية بقرار في أجؿ أقصاه عشرة 

 2.أياـ يبمغ قرار المجمس الى المعني فكر صدكره كينشر القرار في الجريدة الرسمية
 يحؽ لكؿ مترشح أك ممثمو قانكنا أف يطعف في صحة :تمقي الطعون والفصل فيها. ب

 .عمميات التصكيت بإدراج احتجاجو في محضر الفرز المكجكد في مكتب التصكيت

 كطبقا لما جاء في أحكاـ 3.     يخطر المجمس الدستكرم فكرنا بيذا االحتجاج لمنظر فيو
النظاـ المحدد لعمؿ المجمس الدستكرم، فإف المجمس الدستكرم ينظر في جكىر الطعكف 

 .التي يتمقاىا حكؿ النتائج المؤقتة لالنتخابات الرئاسية طبقا لما جاء في الدستكر
                                                             

 25 المكافؽ 1437 ذم القعدة 22 المؤرخ في 10-16 مف القانكف العضكم رقـ 139انضر المادة  1
 .28/08/2016 ،المؤرخة في 50 المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، جريدة رسمية ،عدد 2016غشت 

 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 141 ك 140 انظر المكاد   2
 .،نفس المرجع 10-16 مف القانكف العضكم 172 مادة  3
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يعيف رئيس المجمس مقررا أك عدة مقررات لدراسة ىاتو االحتجاجات كعمى ىذا المقرر أف 
 1.يقدـ التقرير الى المجمس الدستكرم ليبمغ بذلؾ صاحب الطعف

 يصرح المجمس الدستكرم بنتائج االنتخابات لمنصب رئاسة :اعالن النتائج النهائية. ت
الجميكرية في الدكر األكؿ كعند االقتضاء يستدعي المترشحيف لممشاركة في الدكر الثاني 

 .كذلؾ حسب ما جاء بو القانكف العضكم لالنتخابات

يحدد تاريخ الدكر الثاني لالقتراع باليـك الخامس عشر بعد اعالف المجمس الدستكرم 
نتائج الدكر األكؿ عمى أف ال تتعدل المدة القصكل بيف الدكريف األكؿ كالثاني ثالثكف يكما 

في حالة انسحاب احد المترشحيف لمدكر الثاني ال يعتد بانسحابو كتستمر العممية .(30)
االنتخابية، كفي حالة كفاة أحد المترشحيف لمدكر الثاني أككجد لو مانع يجب القياـ بكؿ 

 2.(60)العممية االنتخابية مف جديد كتنظـ االنتخابات الجديدة في مدة أقصاىا ستكف يكما 
كبتماـ العممية االنتخابية في حالتيا الطبيعية أك في حالتيا االستثنائية بسبب كفاة أحد 
المترشحيف أك حدكث مانع لو في الدكر الثاني، يعمف المجمس الدستكرم النتائج النيائية في 

بعد تمقيو لمحاضر نتائج االنتخابات مف مختمؼ المجاف كتمقيو  (10)أجؿ أقصاه عشرة أياـ 
كيقـك األميف العاـ لمحككمة بنشر النتائج النيائية . لمطعكف كدراستيا كاصدار قراراتو بشأنيا

 .في الجريدة الرسمية فكر تمقيو لإلعالف المتضمف النتائج النيائية
ينبغي عمى كؿ مترشح لالنتخابات : رقابة المجمس عمى نفقات الحممة االنتخابية. ث

الرئاسية أف يقـك بإعداد حساب حممة يتضمف مجمكع االيرادات المتحصؿ عمييا كالنفقات 
 .الحقيقية كذلؾ حسب مصدرىا كطبيعتيا

يسمـ ىذا الحساب الى المجمس الدستكرم مف طرؼ محاسب خبير أك محافظ حسابات، 
تكدع حسابات المترشحيف لدل المجمس كفي حالة رفض حسابات الحممة مف طرؼ المجمس 

                                                             
 .  مف القانكف المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم، السالؼ الذكر36 ك 34 انظر المكاد  1
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 145 انظر المادة  2
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 مف القانكف العضكم 195 ك 193ال يمكف القياـ بالتعكيضات المنصكص عمييا في المكاد 
 . لالنتخابات

كلقد حدد المشرع السقؼ الذم ال يمكف تجاكزه في نفقات الحممة حيث ال تتجاكز النفقات 
مائة مميكف دينار جزائرم في الدكر األكؿ، كأال تتجاكز مائة كعشركف مميكف دينار جزائرم 
في الدكر الثاني، أما عف التعكيض فإف لكؿ مترشح لالنتخابات الرئاسية الحؽ في حدكد 

عندما يحرز المترشح  (%10)م المائة عشرة ؼالنفقات الحقيقية في تعكيض جزافي قدره 
مف  (% 20)لالنتخابات عمى نسبة تفكؽ عشرة بالمائة كتقؿ أكتساكم عشريف في المئة 

 .األصكات المعير عنيا
مف النفقات المصركفة حقيقة كضمف  (%20)يرفع ىذا التعكيض الى عشريف في المائة 

بالنسبة  (%30)الحد األقصى المرخص بو، كترفع نسبة التعكيض الى ثالثيف بالمائة 
مف األصكات المعبر عنيا،  (% 20)لممترشح الذم تحصؿ عمى نسبة عشريف في المائة 

 1.كال يتـ التعكيض إال بعد اعالف المجمس الدستكرم النتائج
 : رقابة المجمس الدستوري عمى االستفتاءات: ثانيا

االستفتاء ىك كسيمة يتـ المجكء الييا لمعرفة رأم المكاطنيف في مسألة معينة كىك مف 
، كتنصب ميمة المجمس 2016صالحيات رئيس الجميكرية كفقا لمتعديؿ الدستكرم لسنة 

عالف النتائج النيائية  2.الدستكرم في رقابة صحة االستفتاءات كا 
بعد أف تنتيي المجاف االنتخابية الكالئية مف أعماليا خالؿ االثنيف : تمقي المحاضر . أ

ساعة المكالية الختتاـ االقتراع، ترسؿ المحاضر الخاصة بالنتائج في ظركؼ  (72)كسبعيف 
مختكمة الى المجمس الدستكرم كىذا تطبيقا لما جاء في القانكف العضكم المتعمؽ 

 .باالنتخابات

                                                             
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 196 ك 193 ك 192ك 148 انظر الكاد مف  1
 .، السالؼ الذكر2016 مف دستكر 182 ك 91 انظر المكاد  2
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ب ينازع في مشركعية التصكيت أف يقدـ خ مف حؽ كؿ نا:الفصل في الطعون . ب
اعتراضو داخؿ مكتب التصكيت كيخطر المجمس الدستكرم فكرا بيذا االحتجاج طبقا لنص 

 كيالحظ في ىذا المجاؿ تكسيع حؽ الطعكف 1. مف القانكف المتعمؽ باالنتخابات172المادة 
االسـ، : ليشمؿ جميع الناخبيف، كيجب أف تتكفر في االحتجاجات التي يكقعيا أصحابيا عمى

كبمجرد استالـ . المقب، العنكاف، الصفحة كعمى عرض الكقائع كالكسائؿ التي تبرر االحتجاج
ىذه المحاضر يقـك رئيس المجمس الدستكرم بتعييف مقررا أك عدة مقرريف كيفصؿ في صحة 

 2.عمميات التصكيت كالمنازعات المرتبطة بيا

 (10) يعمف المجمس الدستكرم نتائج االستفتاء في مدة اقصاىا عشرة :اعالن النتائج . ت
 154أياـ ابتداءا مف تاريخ استالـ محاضر المجاف االنتخابية المنصكص عمييا في المادتيف 

 3. مف القانكف العضكم المتعمؽ باالنتخابات163ك

 

 رقابة المجمس عمى االنتخابات التشريعية: الفرع الثاني
مف الكاضح أف العضكية في البرلماف سكاء كاف مشكال مف غرفتيف أك مف غرفة 

كما يمكف أف يتـ التعييف بنسبة معينة مف ،كاحدة إنما تتـ عف طريؽ االنتخابات كأصؿ عاـ
 4.طرؼ رئيس الجميكرية حسب القكاعد المنصكص عمييا في الدستكر

كبحكـ أف البرلماف الجزائرم يتككف مف غرفتيف فإف قانكف االنتخابات قد تطرؽ الى االحكاـ 
الخاصة بانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الكطني كاألحكاـ المتعمقة بانتخاب أعضاء 

 1.مجمس األمة

                                                             
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 172 ك 160انظر المكاد  1
 . مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس، السالؼ الذكر65، 64، 63 انظر المكاد  2
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 151 مادة  3
، ص 2012 بركات محمد، النظاـ القانكني لعضك البرلماف، الجزء األكؿ،  ديكاف المطبكعات الجامعية  4

17. 
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كسنتطرؽ في ىذا الفرع الى رقابة المجمس الدستكرم عمى انتخابات المجمس الشعبي الكطني 
 .أكال ثـ الى رقابة المجمس الدستكرم عمى االنتخابات المتعمقة بمجمس األمة

 :رقابة المجمس الدستوري عمى انتخابات المجمس الشعبي الوطني: أوال
يشرع المجمس الدستكرم بمراقبة االنتخابات حيث يتمقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء 

 2.المجمس لمعيدة مف طرؼ المجاف االنتخابية الكالئية كلجاف المقيميف في الخارج
 يستمـ المجمس الدستكرم نتائج انتخابات أعضاء المجمس الشعبي :اعالن النتائج. أ

الكطني مف طرؼ المجاف الكالئية كلجاف المقيميف في الخارج كما يقـك بدراستيا كيعمف النتائج 
ساعة مف تاريخ استالـ المحاضر كيبمغ النتائج  (72)النيائية في أجؿ أقصاه اثنيف كسبعكف 

كيحؽ لكؿ . الى الكزير المكمؼ بالداخمية كعند االقتضاء الى رئيس المجمس الشعبي الكطني
شخص مترشح أك حزب سياسي مشارؾ في االنتخابات الخاصة بالمجمس الشعبي الكطني 

أف يقدـ اعتراضو بتقديـ عريضة طعف لدل المجمس الدستكرم خالؿ الثماني كاألربعيف 
 .ساعة المكالية إلعالف النتائج

 الى جانب اعالف المجمس الدستكرم لنتائج انتخابات المجمس :الفصل في الطعون. ب
الشعبي الكطني يقـك بتمقي الطعكف كيفصؿ فييا كيحؽ لكؿ مترشح أك حزب سياسي مشارؾ 
: في االنتخابات التشريعية االعتراض عمى عممية التصكيت عف طريؽ عريضة تحتكم عمى

  كتقدـ ىاتو العريضة في نسختيف كيقـك بتحديد 3.االسـ، المقب، المينة، العنكاف، التكقيعات
 ساعة المكالية 48األطراؼ المطعكف ضدىـ كيتـ ايداعيا لدل كتابة المجمس الدستكرم في 

 .إلعالف النتائج

                                                                                                                                                                                              
 نذير زريبي، مناىج عمؿ المجمس الدستكرم لمراقبة صحة العمميات االنتخابية الرئاسية كاالستفتاء،  1

 .71، مجمس األمة، الجزائر، ص 2006مجمة الفكر البرلماني، العدد الثاني عشر، 
 . مف القانكف المحدد لعمؿ المجمس الدستكرم ، السالؼ الذكر47 انظر المادة  2
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 171 ك 101 انظر المكاد  3
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عمى اثر ذلؾ يكزع رئيس المجمس الدستكرم الطعكف عمى األعضاء المعنييف كمقرر يبيف 
كيبمغ الطعف بجميع الكسائؿ القانكنية الى النائب الذم اعترض عمى انتخابو لتقديـ 

 .مالحظاتو الكتابية كفقا ألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ باالنتخابات
كيبث المجمس بعد ذلؾ في الطعف خالؿ ثالثة أياـ كاممة ثـ يستدعي رئيس المجمس 

الدستكرم بعد االنتياء مف عممية التحقيؽ المجمس لمفصؿ في مدل قابمية الطعكف كتأسيسيا 
في جمسة مغمقة كيتخذ المجمس الدستكرم قرارات بشأف تمؾ الطعكف كالتي يبمغيا الى 
المعنييف فإف كاف الطعف المقدـ مؤسسا يمكنو أف يعمف بمكجب قرار معمؿ إما إلغاء 

ما اعادة صياغة محضر النتائج المعد  1.االنتخاب المتنازع فيو، كا 
 يفصؿ المجمس :مراقبة المجمس الدستوري لنفقات الحممة االنتخابية. ت

الدستكرم في صحة حساب الحممة االنتخابية لممترشحيف كقد حدد المشرع سقؼ نفقات 
الحممة االنتخابية حيث ال يمكف أف تتجاكز مميكف كخمسمائة ألؼ دينار جزائرم 

دج عف كؿ مترشح، أما بالنسبة لمتعكيض فإف قكائـ المترشحيف 1.500.000,00
عمى األقؿ مف األصكات المعبر  (20%)لالنتخابات التشريعية التي احرزت عشريف بالمائة 

مف النفقات  (%25)عمى تعكيض نسبة خمسة كعشريف في المائة عنيا، أف تحصػؿ  
المصركفة حقيقة كضمف الحد األقصى المرخص بو، كيمنح ىذا التعكيض الى الحزب 

. السياسي الذم اكدع الترشح تحت رعايتو
. كال يتـ تعكيض النفقات اال بعد اعالف المجمس الدستكرم النتائج

تكدع حسابات المترشحيف لدل المجمس كفي حالة رفض حساب الحممة ال يمكف الحصكؿ 
 2.عمى التعكيض

 

                                                             
 . مف القانكف المحدد لعمؿ المجمس الدستكرم، السالؼ الذكر52 ك51 ك 50 انظر المكاد  1
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 196 ك 195 ك 194 انظر المكاد  2
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: استخالف عضو في المجمس الشعبي الوطني: د
 لو اك شرعييستخمؼ النائب بعد شغكر منصبو بسبب الكفاة أك االستقالة أك حدكث مانع 

االقصاء اك تجريده مف عيدتو االنتخابية بسبب قبكلو كظيفة في الحككمة اكعضكية في 
خب في القائمة لممدة تالمجمس الدستكرم بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح األخير المف

 1.المتبقية مف العيدة السياسية
. يعيف رئيس المجمس الدستكرم مقررا يتكلى التحقيؽ في مكضكع االستخالؼ

يفصؿ المجمس الدستكرم في استخالؼ النائب الذم شغر مقعده، كيصدر بيذا الشأف قرارا 
 2.يبمغ الى رئيس المجمس الشعبي الكطني كالى كزير الداخمية كينشر في الجريدة الرسمية

 رقابة المجمس عمى انتخابات مجمس األمة: ثانيا

سنكات، كيحدد نصؼ  (06)ينتخب أعضاء مجمس األمة المنتخبكف لعيدة مدتيا 
ينتخب أعضاء مجمس األمة المنتخبكف باألغمبية حسب ، كأعضاء المجمس كؿ ثالث سنكات

نمكذج االقتراع المتعدد األسماء في دكر كاحد عمى مستكل الكالية مف طرؼ ىيئة انتخابية 
: مككنة مف مجمكع

 أعضاء المجمس الشعبي الكالئي -

 أعضاء المجالس الشعبية البمدية لمكالية -

 3.كيككف التصكيت اجباريا اال في حالة مانع قاىر
مف  (02فقرة ) 118كيتـ تكزيع المقاعد بالنسبة النتخاب أعضاء مجمس األمة طبقا لممادة 

الدستكر، عمى المترشحيف الحاصميف عمى أكبر عدد مف األصكات كفقا لعدد المقاعد 
. المطمكب شغميا طبقا ألحكاـ القانكف العضكم لالنتخابات

                                                             
 .، السالؼ الذكر10-16  مف القانكف العضكم 105 انظر المادة  1
 . مف القانكف المحدد لعمؿ المجمس، السالؼ الذكر57 ك 55 انظر المكاد  2
 . السالؼ الذكر10 – 16 مف ؼ ع 108 – 107 أنظر المكاد  3
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 يتـ اعالف النتائج بنفس الكيفية في انتخاب أعضاء المجمس الشعبي :إعالن النتائج . أ
ساعة  (72)الكطني حيث يتـ االعالف عف النتائج النيائية في أجؿ اقصاه  اثنيف كسبعكف 

 1.مف تاريخ استالـ المحاضر

 يحؽ لكؿ مترشح أف يحتج عمى نتائج االقتراع بتقديـ طعف لدل :الفصل في الطعون . ب
 2.ساعة التي تمي اعالف النتائج (24)كتابة ضبط المجمس الدستكرم في األربع كالعشريف 

 .كيبت المجمس الدستكرم في الطعكف في أجؿ ثالثة أياـ كاممة

 االنتخاب الُمحتج عميو، م أف يمغإماكاذا أعتبر أف الطعف مؤسس يمكنو بمكجب قرار معمؿ، 
في حالة إلغاء االنتخاب الشرعي،  أف يعدؿ محضر النتائج المحرر كيعمف نيائيا الفائز أك

 مف تاريخ تبميغ ابتداءن  أياـمف طرؼ المجمس الدستكرم، ينظـ اقتراع جديد في أجؿ ثمانية 
 3.قرار المجمس الدستكرم الى الكزير المكمؼ بالداخمية

في حالة حدكث شغكر في مقعد عضك : استخالف عضو منتخب في مجمس األمة . ت
منتخب في مجمس األمة بسبب الكفاة أك التعييف في كظيفة عضك بالحككمة أكعضك 

 شرعيية أك أم مانع عضك مف اؿدبالمجمس الدستكرم أك االستقالة أك االقصاء أك التجرم
آخر فإنو يتـ تبميغ التصريح بالشغكر فكرا لممجمس الدستكرم كيتـ اجراء انتخابات جزئية 

، مع مراعاة أحكاـ الدستكر، كتنتيي عيدة العضك الجديد بتاريخ انتياء عيدة الستخالفو
 4.العضك المستخمؼ

أما بالنسبة الستخالؼ عضك في مجمس األمة المعيف فال دكر لممجمس الدستكرم فيو كىذه 
 في ىاتو الحالة يككف عف طريؽ رئيس فاالستخالؼالحالة سكت عنيا المشع الجزائرم 

. الجميكرية بعد تبميغو
                                                             

 . مف القانكف المحدد لقكاعد  عمؿ المجمس، السالؼ الذكر48 ك47 انظر المكاد  1
 .، السالؼ الذكر10 – 16 مف القانكف العضكم 130 المادة  2
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم رقـ 131 مادة  3
 .، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم 134، 133، 132 انظر المكاد  4
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 عضك مجمس الستخالؼبعد أف يعمف المجمس الدستكرم عف نتائج االنتخابات الجزئية 
 1.األمة المنتخب بعد شغكر مقعده، ينشر االعالف في الجريدة الرسمية

 : رقابة المجمس لنفقات الحممة االنتخابية لمجمس األمة . ث

فيما يتعمؽ بحسابات الحممة االنتخابية فيك يتضمف مجمكع اإليرادات المتحصؿ عمييا 
كالنفقات التي تمت كذلؾ حسب مصدرىا كطبيعتيا كيقـك بذلؾ محاسب خبير أكمحاسب 

كط كاألشكاؿ التي تعرضنا ليا عند الكالـ عف حساب الحممة االنتخابية رمعتمد كبنفس الش
لممترشحيف لممجمس الشعبي الكطني، فإف المجمس الدستكرم يقـك بعممو لمراقبة عمميات 

 2.التصكيت في نتائج انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف
. القيود الواردة عمى سمطة المجمس الدستوري في مجال مراقبة االنتخابات: المطمب الثاني

جعؿ المؤسس دكر لممجمس الدستكرم في المنازعات المتعمقة باالنتخابات التشريعية 
كيبدك أف دك المجمس في مراقبة صحة ، 3.كالرئاسية كاالستفتاء دكف االنتخابات المحمية

االنتخابات الرئاسية كاالستفتاءات اكسع مف دكره في مراقبة االنتخابات النيابية اال أف ىناؾ 
قصكر كمحدكدية في دكره الرقابي سكاء ما تعمؽ منيا باالنتخابات الرئاسية كاالستفتاءات 

. (فرع ثاني)أك ما تعمؽ باالنتخابات التشريعية  (فرع أكؿ)
  

                                                             
 فطة نبالي، دكر المجمس الدستكرم في حماية الحقكؽ كالحريات العامة في مجاؿ ممدكد كحكؿ محدكد،  1

، تخصص قانكف، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك ص   .412رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك
 نذير زريني، مناىج عمؿ المجمس الدستكرم خالؿ مراقبة صحة عمميات التصكيت النتخاب أعضاء  2

 .82ف مجمي األمة الجزائر، ص 2006، 12البرلماف، مجمة الفكر البرلماني، العدد 
 الجزائر 01 شييكب مسعكد، المجمس الدستكرم قاضي انتخاب، مجمو المجمس الدستكرم، العدد  3

 .92، ص 2013
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: محدودية سمطة المجمس في االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات: الفرع األول
 :محدودية سمطة المجمس الدستوري في االنتخابات الرئاسية :أوال

يقـك المجمس الدستكرم بعممية مراقبة االنتخابات الرئاسية منذ أكؿ مرحمة كىي تمقي طمبات 
التصريح بالترشح لرئاسة الجميكرية الى غاية آخر مرحمة كىي اعالف النتائج كتمقي الطعكف 

 1.كخالؿ كؿ ىاتو المراحؿ يجب عمى المجمس أف يككف محايدا
 :حدودية دور المجمس في المنازعات الرئاسيةمقصور و .1

خكلت لممجمس الدستكرم صالحيات كاسعة في مجاؿ االنتخابات، لكف رغـ ىذا 
، إال أف دكره التكسيع اال أنو قيدت سمطاتو في المنازعات المتعمقة بصحة ىاتو العمميات

  حؽيقتصر في ىذا المجاؿ عمى استقباؿ الطعكف المكجية مف طرؼ الييئات المخكؿ ليا
اإلخطار كيكتفي بالكثائؽ المقدمة مف طرفيـ كالتي يطمبيا عند االقتضاء كما أنو ال يقـك 

 الى عدـ باإلضافةبالنظر في المنازعات المتعمقة بالعمميات السابقة عف التصكيت، 
اختصاصو في النظر في مشركعية النصكص القانكنية المنظمة لمعمميات االنتخابية فيك 
يقـك فقط برقابة مدل دستكريتيا ككذا مراقبة المرسـك الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة 

 2.االنتخابية كمدل مطابقتيا لمقانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات
 :ين دون الناخبينحاقتصار حق الطعن في صحة عمميات التصويت عمى المترش .2

ال يحؽ لمناخبيف االحتجاج عمى صحة عمميات التصكيت كانما يتمتع بيذا الحؽ المترشحيف 
 3.لرئاسة الجميكرية فقط أك مف يمثميـ قانكنا

 لديو المصمحة المباشرة في ذلؾ ميمال بمفاتبع التشريع الجزائرم نمط ربط حؽ الطعف 
المعايير األساسية لضماف نزاىة االنتخابات كحريتيا التي تفرض عمى أم نظاـ انتخابي 

                                                             
 .186، ص 2006، دار الفجر لمنشر كالتكزيع 1العاـ رشيدة، المجمس الدستكرم الجزائرم، ط 1
 .459نبالي فطة، المرجع السابؽ، ص  2
، الجزء الثاني ديكاف (الييئات كاإلجراءات أماميا) شييكب مسعكد، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  3

 .227، ص 2005، الجزائر 3المطبكعات الجامعية، ط
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مراقبة أم استحقاؽ انتخابي بصفة بكضع أليات تسمح لمييئة الناخبة، كقاعدة أساسية 
 1.مستمرة مف المرحمة التحضيرية الى غاية االعالف عف النتائج بصفة رسمية

. محدودية سمطة المجمس الدستوري في االستفتاءات: ثانيا
دكر المجمس في الرقابة عمى عممية االستفتاء يككف بعد اجراء عممية االستفتاء كليس قبميا 

. كليذا فإف دكره محدكد
 :محدودية دور المجمس قبل عممية االستفتاء .1

يعتبر دكر المجمس محدكدا في النظر في صحة عمميات االستفتاء ألف دكره ال يمتد الى 
ار قبؿ اجراء االستفتاء، لكف يمكف أف يتدخؿ فييا اف كاف لمتسجيؿ أك ثالمنازعات التي ت

االغفاؿ عف التسجيؿ في القكائـ االنتخابية أك الشطب منيا يؤثر عمى صحة عمميات 
 2.التصكيت

 :ارتباط دور المجمس الدستوري بإخطار الناخبين .2

اف ربط دكر المجمس الدستكرم في الفصؿ في المنازعات المتعمقة بصحة عمميات االستفتاء 
بإخطار الناخبيف يضعؼ ىذا الدكر كيقيد سمطتو في التدخؿ لممارسة ميامو الرقابية عمى 

 3.دستكرية االستفتاء
: محدودية سمطة المجمس الدستوري في االنتخابات التشريعية: الفرع الثاني

خكؿ المشرع لممجمس الدستكرم صالحية الفصؿ في المنازعات المتعمقة باالنتخابات 
التشريعية اال أف ىاتو الصالحيات تبقى محدكدة، حيث أف المجمس الدستكرم ال يختص 

                                                             
 سماعيف لعبادم، المنازعات االنتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر كفرنسا في االنتخابات الرئاسية  1

كالتشريعية، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص قانكف عاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
 .363، ص 2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .475 نبالي فطة، مرجع سابؽ، ص  2
 . نبالي فطة، نفس المرجع كالصفحة السابقتيف 3
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بالنظر في العمميات السابقة لعمميات التصكيت، كما ال يحؽ لمناخب تقديـ اعتراض أماـ 
. المجمس الدستكرم

عدم اختصاص المجمس بالفصل في صحة العمميات السابقة لمتصويت والمنازعات : أوال
: المثارة بشأنها

ال يختص المجمس الدستكرم في مجاؿ انتخاب أعضاء البرلماف في رقابة العمميات السابقة 
لمتصكيت كالمنازعات المثارة بشأنيا، كالمنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القكائـ االنتخابية أك 

. الشطب منيما أك االغفاؿ عف التسجيؿ بينما يكمف دكره في ىذا الشأف بعد اعالف النتائج
اذا كاف التسجيؿ أك االغفاؿ عف التسجيؿ أك الشطب مف القكائـ االنتخابية تأثير عمى نتائج 

 1.االنتخابات
ال يتدخؿ المجمس الدستكرم خالفا لالنتخابات الرئاسية فيما يخص استقباؿ 

الترشيحات، فالتصريح بالترشح ىنا يككف في الكالية، فتتأكد الكالية عف طريؽ لجانيا 
االنتخابية مف صحة الترشح كتككف القرارات المتعمقة برفض الترشح قابمة لمطعف أماـ الجية 

 2.القضائية اإلدارية، كتككف قرارات ىذه األخيرة غير قابمة لمطعف
يكمف الدكر المحدكد لممجمس الدستكرم الجزائرم في مجاؿ المنازعات المتعمقة 
باالنتخابات التشريعية في عدـ امتدادىا الى الفصؿ في المنازعات السابقة عف عمميات 

التصكيت، كما ال يمتد اختصاص الى النظر في مشركعية النصكص القانكنية المنظمة ليذه 
 3.العممية

 

                                                             
 .95 شييكب مسعكد، المجمس الدستكرم، فاضي انتخابات، مرجع سابؽ، ص  1
 .419 نبالي فطة، مرجع سابؽ، ص  2
 إسالسؿ محند، النظاـ القانكني لممنازعات االنتخابية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر في  3

القانكف العاـ، فرع تحكالت الدكلة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .192، ص 2012
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: محدودية الفئات التي لها حق الطعن في االنتخابات التشريعية: ثانيا
حصر المشرع االعتراض عمى صحة عمميات التصكيت في المنازعات االنتخابية التشريعية 
لكؿ ذم صفة، اذف يقتصر االعتراض في ىذا المجاؿ عمى المترشحيف أكممثميـ كاألحزاب 
السياسية المشاركة كالمرشحيف األحرار في االحرار في االنتخابات المتعمقة بنكاب المجمس 

 1.الشعبي الكطني
  

                                                             
 . المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، السالؼ الذكر10-16 مف القانكف العضكم رقـ 171 أنظر المادة  1
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: عمى العممية االنتخابية لمراقبة االنتخابات المستقمةالعميا رقابة الهيئة : المبحث الثاني
 المعدؿ كالمتمـ عمى الييئة العميا المستقمة 1996نص المشرع الجزائرم في دستكر 

لمراقبة االنتخابات كأكالىا أىمية كبرل بحكـ الدكر الذم كاف مف المفترض أف تمعبو في 
 11-16مجاؿ مراقبة االنتخابات، حيث حدد مياميا كصالحياتيا القانكف العضكم رقـ 

المتعمؽ بالييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات، إال أنو تَـّ حؿ ىاتو الييئة مف طرؼ 
رئيس الجميكرية السيد عبد العزيز بكتفميقة، نظران لمظركؼ االستثنائية التي عرفتيا البالد 
مؤخران، كسنتطرؽ إلى بياف دكر ىاتو الييئة بحكـ الدكر الكبير الذم لعبتو في االنتخابات 

 .2017المحمية كالتشريعية األخيرة لسنة 
كتقييـ الدكر  (مطمب أكؿ)ليات عمميا آكسنعالج في ىذا المبحث صالحيات الييئة 

. (مطمب ثاني)الرقابي لمييئة 
. ليات عممهاآصالحيات الهيئة و: المطمب األول

تتكلى الييئة العميا في اطار الصالحيات المخكلة ليا، ميمة السير عمى شفافية 
االنتخابات كنزاىتيا كالتأكد مف احتراـ جميع المتدخميف في العممية االنتخابية مف ىيئات 

دارية كأحزاب سياسية كمترشحيف كناخبيف ألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ إكمؤسسات 
 1.لالقتراععالف النتائج المؤقتة إباالنتخابات منذ استدعاء الييئة الناخبة حتى 

 عمميا  بياليات تباشركآ (كؿأفرع )ع راليذا تتمتع الييئة بصالحيات كاسعة مرتبطة باالقت
. (فرع ثاني)الرقابي 

صالحيات مقترنة بالعممية االنتخابية : الفرع األول
 12 في المكاد 16/11النص عمييا في الفصؿ الثالث مف القانكف العضكم رقـ تـ 

:  كتـ تقسيميا الى ثالث مراحؿ كما يمي14، 13

                                                             
 1438 ربيع الثاني عاـ 23، المؤرخ في (الممغاة) مف القانكف الداخمي لمييئة العميا 20 انظر المادة  1

  .       2017 فبراير 26، بتاريخ 13، جريدة رسمية، عدد 2017 يناير 22المكافؽ ؿ 
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 تمتد المرحمة التحضيرية لالنتخابات منذ اإلعالف عف استدعاء الييئة :قبل االقتراع: أوال
الناخبة الى غاية نياية الحممة االنتخابية، كقد نص المشرع عمى صالحيات الييئة في ىذه 

: المرحمة كىي
السير عمى حياد األعكاف المكمفيف بالعممية االنتخابية كعدـ استعماؿ أمالؾ ككسائؿ  .1

 كيعتبر مكضكع حياد اإلدارة مف .1الدكلة لفائدة حزب سياسي أك مترشح أك قائمة مترشحيف
ديد في مجاؿ االنتخابات كفي ىذا الصدد منح المشرع شالمكاضيع اليامة التي تطرح بإلحاح 

لمييئة صالحية التأكد مف حياد األعكاف المكمفيف بالعممية االنتخابية، كعدـ استعماؿ كسائؿ 
 .الدكلة لفائدة حزب سياسي أك قائمة مترشحيف

 المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 10-16 مف القانكف العضكم 22تطبيقا ألحكاـ المادة  .2
 تكضع جميع القكائـ االنتخابية 17/06 مف المرسـك التنفيذم 05كبناءا عمى أحكاـ المادة 

تحت تصرؼ الييئة العميا لمراقبة االنتخابات لتمكينيا مف استغالؿ البيانات المتعمقة بالقكائـ 
االنتخابية، كما أف لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات صالحية التأكد مف مطابقة 

القكائـ االنتخابية تحت تصرفيا ككذا مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ممفات الترشح ألحكاـ 
 .القانكف العضكم المتعمؽ باالنتخابات

بما أنو ال يمكف لممترشحيف خالؿ الحممة االنتخابية المجكء الى استعماؿ كسائؿ أخرل  .3
غير تمؾ التي نص عمييا القانكف، كالتي استفادت منيا القائمة بعد عممية التكزيع، نجد في 

ة مف قبؿ فىذا الصدد أف لمييئة العميا دكرا أساسيا مف خالؿ التأكد مف تكزيع اليياكؿ المعي
االدارة الحتضاف تجمعات الحممة االنتخابية ككذا المكاقع كاألماكف المخصصة إلشيار قكائـ 

 .المترشحيف طبقا لمترتيبات التي حددىا القانكف

                                                             
 المتعمؽ بالييئة العميا 2016 أكت 25 المؤرخ في 11-16 مف القانكف العضكم 12 انظر المادة  1

 .2016 أكت 28 بتاريخ 50، جريدة رسمية عدد (الممغاة)لمراقبة االنتخابات 
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التأكد مف احتراـ األحكاـ القانكنية لتمكيف األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات  .4
كالمترشحيف األحرار مف تعييف ممثمييـ المؤىميف قانكنا عمى مستكل مراكز كمكاتب 

 .التصكيت، كاستالميـ لنسخ المحاضر عمى مستكل المجاف االنتخابية

ة طبقا متتأكد خالؿ كؿ استحقاؽ انتخابي مف تعييف أعضاء المجاف االنتخابية البمد .5
 .ألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ باالنتخابات

السير عمى احتراـ مبدأ المساكة بيف المترشحيف في استعماؿ كسائؿ االتصاؿ ككذا  .6
 .تقرير مبدأ حياد اإلدارة أثناء الحممة االنتخابية

تتبع مجريات الحممة االنتخابية كالسير عمى مطابقتيا لمتشريع السارم المفعكؿ  .7
كترسؿ مالحظاتيا لمحممة الى كؿ حزب سياسي كالى كؿ مترشح تصدر عنو تجاكزات أك 

مخالفات، كتقرر في ىذا الشأف كؿ اجراء تراه مناسبا كتخطر بيا السمطة القضائية المختصة 
 1.عند االقتضاء

تعد مرحمة االقتراع كالتصكيت ىامة جدا لذلؾ كضع ليا المشرع : أثناء االقتراع: ثانيا
: ضمانات كأككؿ رقابتيا الى الييئة العميا كتتمثؿ فيما يمي

منح المشرع الييئة العميا صالحية التأكد مف اتخاذ كؿ التدابير لمسماح لممثمي  .1
المترشحيف المؤىميف قانكنا لممارسة حقيـ في حضكر عمميات التصكيت عمى مستكل مراكز 

 .كمكاتب التصكيت بما فييا المكاتب المتنقمة في جميع مراحميا

ليا صالحية التأكد مف تعميؽ قائمة األعضاء األساسيف كاإلضافييف لمكتب التصكيت  .2
المعني يـك االقتراع ككذا نجدىا تتمتع بصالحية التأكد مف احتراـ ترتيب أكراؽ التصكيت 

 .المعتمد عمى مستكل مكاتب التصكيت

منح الييئة العميا صالحية التأكد مف تكفر العدد الكافي مف اكراؽ التصكيت كالكثائؽ  .3
 .االنتخابية الضركرية ال سيما الصناديؽ الشفافة كالعكازؿ

                                                             
 .، السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم رقـ 12  انظر المادة  1
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تسير الييئة العميا عمى التأكد مف تطابؽ عممية التصكيت مع األحكاـ التشريعية  .4
 .الجارم العمؿ بيا

 .تراقب الييئة مدل احتراـ المكاقيت القانكنية الفتتاح كاختتاـ التصكيت .5

 بعد انتياء مرحمة التصكيت تبدأ مرحمة تحديد النتائج كلقد احاطيا :بعد االقتراع: ثالثا
المشرع بضمانات اال كىي  

ضركرة السماح لكؿ مندكبي األحزاب السياسية كالمترشحيف األحرار كالمراقبيف  .1
 .الدكلييف بالحضكر أك المشاركة في عممية الفرز

تتأكد الييئة مف مدل احتراـ اجراءات الفرز كاالحصاء كالتركيز كحفظ أكراؽ  .2
التصكيت المعبر عنيا، كتمكيف األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحيف 

األحرار مف تسجيؿ احتجاجيـ في محاضر الفرز، اضافة الى تمكينيـ مف الحصكؿ عمى 
 1.نسخ مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ لمختمؼ المحاضر

: ليات عمل الهيئة العميا ا:الفرع الثاني
 بيا، لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات آليات طةكف لتجسيد الصالحيات كالمياـ الـ

: بمكجبيا تباشر عمميا الرقابي نكجزىا فيما يمي
. ، االشعارواإلخطاراتتمقي العرائض واالحتجاجات : التدخل التمقائي: أوال
  :التدخل التمقائي .1

 عمى أنو تتدخؿ الييئة العميا في حالة مخالفة 11-16القانكف العضكم رقـ نص 
 مف 41أحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات تمقائيا كما أكدت ذلؾ المادة 

النظاـ الداخمي لمييئة كبعد ىذا االجراء ايجابيا يسمح ألعضاء الييئة بالتدخؿ بسرعة كدكف 
خطار جية ما كما كسع القانكف نطاؽ تدخميا ليشمؿ كؿ مخالفة ألحكاـ القانكف إانتظار 

 .العضكم المتعمؽ بالنظاـ االنتخابات

                                                             
 .، السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم 14 ك 13 انظر المادة  1
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 :واإلخطاراتتمقي العرائض واالحتجاجات  .2

 القانكنية الستالـ كؿ عريضة تتقدـ بيا اآلجاؿتؤىؿ الييئة العميا ضمف احتراـ   
األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات أك المترشحكف أك كؿ ناخب حسب الحالة كبيذا 

 لمتأكد مف اإلجراءاتتخاذ كؿ االشأف تؤىؿ ألف تقـك الييئة العميا في ظؿ احتراـ القانكف ب
تأسيسيا كاخطار السمطات المعنية بشأنيا كنالحظ مف خالؿ ىذا النص أف المشرع كسع مف 

 .سمطة االخطار لتشمؿ كافة المتدخميف في االنتخابات

   :سمطة االشعار .3

 :تكجييو لجيتيفبكذلؾ 

تؤىؿ الييئة العميا إلشعار السمطات المكمفة بتسيير العممية االنتخابية بكؿ مالحظة . أ
 .اك تقصير اك نقص تتـ معاينتو في تنظيـ العممية االنتخابية كاجرائيا

 لتصحيح اآلجاؿيتعيف عمى السمطات التي يتـ اخطارىا أف تتصرؼ بسرعة كفي أقرب 
. الخمؿ المبمغ عنو كأف تعمـ الييئة العميا كتابيا بالتدابير كالمساعي التي تسرع فييا

تؤىؿ الييئة العميا إلشعار األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحيف . ب
ككذا ممثمييـ المؤىميف قانكنا بكؿ مالحظة اك تجاكز صادر عنيـ تعانيو خالؿ مختمؼ 
مراحؿ العممية االنتخابية، يتعيف عمى األطراؼ التي تـ اشعارىا أف يتصرفكا بسرعة كفي 
أقرب اآلجاؿ لتصحيح الخمؿ المبمغ عنو كأف تعمـ الييئة العميا كتابيا بالتدابير كالمساعي 

 كتنتظر الرد باإلشعاركمف خالؿ ىذه األجزاء نالحظ أف الييئة تكتفي ، التي تسرع فييا
. 1الكتابي، دكف تمكينيا مف سمطة الردع كزجر المخالؼ

  

                                                             
دبيج عادؿ، الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات بيف ىدؼ االنشاء كاكراىات الممارسة مجمة  1

الدراسات كالبحكث القانكنية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، العدد 
.237السادس، ص 
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التبميغ عن الجرائم ، سمطة االخطار : طمب التسخير: ثانيا
 :طمب تسخير القوة العمومية .1

 تفصؿ الييئة العميا في المسائؿ التي تدخؿ في مجاؿ اختصاصيا بقرارات غير قابمة ألم 
طعف كتبمغيا بكؿ كسيمة مناسبة كيمكف لمييئة العميا أف تطمب عند الحاجة مف النائب العاـ 

راتيا، كقد أعطى ىذا النص امتيازيف لقرارات االمختص اقميميا تسخير القكة العمكمية لتنفيذ قر
ة كال تقبؿ أم طعف كىذا ما يعطييا قكة تنفيذية تالييئة العميا، كذلؾ بأف جعميا نيائية كبا

ككف العممية االنتخابية مرتبطة بآجاؿ تتطمب سرعة الفصؿ في المخالفات، اضافة الى 
امكانية تسخير القكة العمكمية مف طرؼ النائب العاـ لتنفيذىا في حالة امتناع الطرؼ 

 .المخالؼ

 عندما ترل الييئة العميا أف كاقعة مف الكقائع التي عاينتيا أك :التبميغ عن الجرائم .2
 .اخطرت بيا تحتمؿ كصفا جزائيا تبمغ فكرا النائب العاـ المختص اقميميا بذلؾ

 سمطة الضبط السمعي البصرم عف كؿ إلخطار تؤىؿ الييئة العميا :سمطة األخطار .3
مخالفة تتـ معاينتيا في مجاؿ السمعي البصرم قصد اتخاذ االجراءات المناسبة طبقا لمتشريع 

 .كالتنظيـ المعمكؿ بيما

 تستفيد الييئة العميا في اطار ممارسة صالحيتيا :استعمال وسائل االعالم الوطنية .4
مف استعماؿ كسائؿ االعالـ الكطنية السمعية كالبصرية المرخص ليا بالممارسة طبقا لمتشريع 

تخطر كسائؿ االعالـ ليذا الغرض . كالتنظيـ المعمكؿ بيما التي يتعيف عمييا تقديـ الدعـ ليا
 1.مف قبؿ رئيس الييئة العميا

  

                                                             
 .242 دبيج عادؿ، مرجع سابؽ، ص  1
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. تقييم أداء الهيئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات: المطمب الثاني
لقيت الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات عدة انتقادات خاصة مف المعارضة في 

، كسنتطرؽ في ىذا المطمب ألداء 2017أكؿ ميمة رقابية ليا كفي انتخابات الرابع مام 
. 2017الييئة كحجـ عمميا في االنتخابات التشريعية 

كانتياءن بافتقار الييئة الى مقكمات الرقابة الفعالة حيث أف انعداميا جعؿ  (فرع أكؿ)
عمؿ الييئة غير مجدم ما أدل في النياية الى حؿ الييئة مف طرؼ رئيس الجميكرية قصد 

. (فرع ثاني)اعادة النظر في الصالحيات كاألليات الممنكحة ليا 
: لى عدد األحزاب والقوائم لممشاركة في االنتخاباتإحجم عمل مقبول بالنظر : الفرع األول

 أكؿ تجربة لمييئة كذلؾ بمناسبة االنتخابات التشريعية عالجت الييئة العميا المخالفات 
، كبيذا الصدد كشؼ رئيس الييئة المستقمة لمراقبة اإلخطاراتالمحالة عمييا بمكجب 

 34خطارا ُعكِلجت منيا إ 358 :لػعبد الكىاب درباؿ عف تمقي الييئة السيد االنتخابات 
 مف القانكف 16خطارا جنائيا كضعت لمنكاب العاميف داعيا في السياؽ الى تعديؿ المادة إ

. باإلخطار المتعمقة 11-16العضكم 
درباؿ بأف القانكف ىك مف يحكميا كىي السيد عبد الكىاب أما عف المخالفات فقاؿ 

االلصاؽ العشكائي، :  حالة كقد سجمت الييئة خالؿ الحممة االنتخابية14محصكرة في 
 حاالت، استعماؿ مكاف عمكمي غير 03 حالة، عدـ تنصيب المكحات االشيارية 402

 حاالت، استعماؿ الفاظ 5:  حالت، ممارسة االلصاؽ خارج اآلجاؿ القانكنية03: مرخص بو
الت، استعماؿ ا ح10:  حالة، اشيار تجار53: حالة كاحدة، حجب صكرة مترشحيف: بذيئة

حالتاف، عدـ احتراـ :  حاالت، االستعماؿ السيء06: كف العبادةاالخطاب السياسي في أـ
 حاالت عدـ مراعاة التعديؿ األخير لترتيب 07: قامة التجمعإالحيز المكاني كالزماني في 

ك أ حاالت، سمكؾ 04: حالتاف، عدـ تساكم المكحات االشيارية مف حيث الحجـ: المترشحيف
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حالة كاحدة، كأخيرا مخالفة محضر النتائج : عمؿ مف شأنو اإلساءة الى نزاىة االنتخابات
. حالة كاحدة: القرعة

كحسب رئيس الييئة العميا فإف ىذه الحاالت مقبكلة لمغاية بالنظر الى الحجـ الكبير لممشاركة 
 50 قائمة ؿ 716 أحزاب، ك10 قائمة باسـ التحالؼ ؿ 125 قائمة حرة ك 97السياسية ؿ 

 1.حزبا
.  ومقومات الرقابة الفعالة لالنتخاباتآللياتافتقار الهيئة : الفرع الثاني

. افتقار الهيئة لمبدأ االستقاللية: أوال
 مف القانكف 05 ك04تعييف رئيس الجميكرية لرئيس الييئة طبقا لنص المادة،  .1

 عمى أنو يترأس الييئة العميا 2016 مف التعديؿ الدستكرم 194 كالمادة 11-16العضكم 
 كرئيس الجميكرية .2شخصية كطنية يعينو رئيس الجميكرية بعد استشارة األحزاب السياسية

يحتكر سمطة تعييف رئيس الييئة كدكر األحزاب يبقى استشارم كغير ممـز لرئيس الجميكرية 
سمطة انيا ميامو في حيف اف انتخاب رئيس الييئة يحقؽ مبدأ االستقاللية كال يمكف أف 

 3.يخضع المنتخب لسمطة منتخبة

 عضكا يعينيـ رئيس 410تتشكؿ الييئة مف : تعييف رئيس الجميكرية ألعضاء الييئة .2
الجميكرية نصفيـ قضاة يقترحيـ المجمس األعمى لمقضاء كنصفيـ كفاءات مستقمة يقـ 

اختيارىـ مف ضمف المجتمع المدني كفؽ الشركط المحددة في المادة السابعة مف القانكف 
ثر عمى . كمنو فإف تعييف أعضاء الييئة خاصة القضاة منيـ يؤ11.4-16العضكم رقـ 

 .استقاللية الييئة كيمس باستقاللية القضاء

                                                             
 دبيح عادؿ، الييئة العميا لمراقبة االنتخابات بيف سمك ىدؼ االنشاء كاكراىات الممارسة، مرجع سابؽ،  1

 .241-240ص 
 .  المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر1996 مف دستكر 194 انظر المادة  2
 .، السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم 5 ك4 انظر المكاد  3
 .، السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم 7 ك4 انظر المكاد  4
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: افتقار الهيئة العميا لسمطة التنظيم واالشراف عمى االنتخابات: ثانيا
تتطمب نزاىة العممية االنتخابية اسناد سمطة االشراؼ كالتنظيـ كالرقابة الى جية كاحدة كعادة 

. تككف ىيئة مستقمة كمحايدة عف الحككمة حتى تتمكف مف ممارسة مياميا باستقاللية
مة التنظيـ كاالشراؼ كتسيير العممية االنتخابية الى قكفي الجزائر األمر مختمؼ اذ خكؿ ـ

جية حككمية غير محايدة ممثمة في كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كىي مكضكعة تحت 
السمطة التنفيذية فيي مف تقـك بتسجيؿ الناخبيف كترسيـ الدكائر االنتخابية كتنفيذ حمالت 
دارة أك مراقبة الحمالت االنتخابية كمتابعة نشاطات كسائؿ االعالـ  التكعية االنتخابية كا 

 1.المتعمقة بالعممية االنتخابية
كتستطيع كزارة الداخمية بالنظر في ممفات الترشح النتخابات الرئاسية التشريعية كالمحمية 
كاعداد بطاقة الناخب كتعييف رؤساء المكاتب كالمراكز كاعداد القكائـ االنتخابية بحسب 

 2.مكضكع االنتخابات
فعمميا . كمنو فإننا نستنتج أف دكر الييئة ىك مجرد دكر رقابي كليس ليا أم سمطة اشرافية

. يقتصر عمى المراقبة الشكمية لالنتخابات
 :افتقاد الهيئة لسمطة البث في المنازعات االنتخابية: ثالثا

يخرج عف اختصاص الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات دراسة الطعكف االنتخابية حيث 
اختص المجمس الدستكرم بالنظر في الطعكف المتعمقة باالنتخابات الرئاسية كاالستفتاءات 

 3.كاالنتخابات المحمية فيي مف اختصاص القضاء
  

                                                             
 28 المكافؽ 1440 ربيع الثاني عاـ 14 مؤرخ في 331-18 مف المرسـك التنفيذم رقـ 07 المادة  1

، يحدد صالحيات كزير الداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية، الصادر بالجريدة 2018ديسمبر 
 .2018 ديسمبر 23ق المكافؽ 1440 ربيع الثاني عاـ 15 بتاريخ 77الرسمية، عدد 

 .، السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم 172 ك171 انظر المادة  2
 . السالؼ الذكر11-16 مف القانكف العضكم 170 انظر المادة  3
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: عدم اختصاص الهيئة العميا في اخطار المجمس الدستوري بالتجاوزات االنتخابية: رابعا
ال يمكف لمييئة أف تخطر المجمس الدستكرم بالتجاكزات االنتخابية كانما اخطار المجمس 

 الكطني أك محصكر في رئيس الجميكرية أك رئيس مجمس األمة أك رئيس المجمس الشعبي
 1.عضكا في مجمس األمة (30)نائبا اك ثالثيف  (50)الكزير األكؿ أك خمسيف 

 

                                                             
 . المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر1996 مف دستكر 187 أنظر المادة  1
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 :خاتمة

 في ختاـ ىذه الدراسة المتعمقة بالرقابة كاإلشراؼ عمى العممية االنتخابية حاكلنا اإللماـ 
بأىـ جكانب المكضكع إبتداءا مف التسجيؿ في القكائـ االنتخابية مركرا بدراسة ممفات الترشح 

كالطعكف المتعمقة بالعممية االنتخابية كصكال إلى إعالف النتائج النيائية مف خالؿ دراسة 
القكانيف المنظمة ليذه العممية كاألجيزة كالييئات المشرفية عمييا كمف خالؿ دراستنا ليذا 

: المكضكع تكصمنا إلى النتائج التالية

لإلدارة الدكر األكبر في العممية االنتخابية حيث تتدخؿ اإلدارة ممثمة في كزارة الداخمية 
في كافة مراحؿ العممية االنتخابية ابتداء مف تشكيؿ المجاف اإلدارية لعممية القيد كتشكيؿ 

المجاف المختصة بفحص ممفات الترشح كرقابة الحممة االنتخابية كصكال إلى مرحمة التصكيت 
. عف طريؽ تشكيؿ أعضاء مكتب التصكيت

اختصاص السمطة التنفيذية عمى تعييف القضاة المشرفيف عمى العممية االنتخابية كتعييف 
أعضاء الييئة المستقمة كتعييف رئيس المجمس الدستكرم، كنائبو كىذا مف شأنو المساس 

بنزاىة العممية االنتخابية، كما أف تعييف السمطة التنفيذية لمقضاة المشرفيف عمى االنتخابات 
 .بعد مساسا باستقاللية القضاء

يالحظ تعدد الجيات أك األجيزة المتدخمة في العممية االنتخابية، فنجد كزارة الداخمية مف 
خالؿ تنظيميا لمعممية االنتخابية، كنجد القضاء اإلدارم الذم يفصؿ في االنتخابات، كما 

نجد المجمس الدستكرم الذم يفصؿ في صحة االنتخابات الرئاسية كالبرلمانية ككذا 
. االستفتاءات كيعمف النتائج النيائية، باإلضافة إلى الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات

اشترط المشرع أف يككف قرار رفض الترشح لالنتخابات المحمية كالبرلمانية معمال تعميال 
قانكنية، كيككف ىذا القرار قابؿ لمطعف فيو أماـ المحكمة اإلدارية، عمى اف يككف حكـ 
. المحكمة نيائي كغير قابؿ لمطعف، كىذا مف شأنو المساس بمبدأ التقاضي عمى درجتيف

 



 الخاتمة

 

65 
 

سكت المشرع عف شرط تعميؿ قرار رفض الترشح لالنتخابات الرئاسية الصادر عف 
المجمس الدستكرم، كما جعؿ قراره غير قابؿ ألم طعف، سكاء أماـ المجمس أك أم جية 

 .قضائية، كىذا مف شأنو حرماف المترشح مف حقو في االستئناؼ

النفقات  تحديد المشرع لسقؼ الحممة االنتخابية الرئاسية كالتشريعية مف شأنو الحد مف
. كترشيدىا

اقتصار دكر المجمس الدستكرم في االنتخابات التشريعية عمى الفصؿ في المنازعات 
المتعمقة باالنتخابات عكس االنتخابات الرئاسية التي يقـك فييا براقبة قبمية مف خالؿ فحص 
الترشيحات كرقابة بعدية تتمثؿ في الفصؿ في الطعكف االنتخابية كما ينحصر الدكر الرقابية 
لممجمس في الكثائؽ المقدمة لو كليس في مراقبة عينية المكاتب التصكيت حيث أنو اليتدخؿ 

. يـك االقتراع

افتقاد الييئة العميا لمقكمات النجاح لعدـ تكفر عمى اآلليات التي تعكسيا مف الرقابة عمى 
العممية االنتخابية كما ىك الحاؿ بالنسبة لإلدارة كالمجمس الدستكرم كالقضاء كأتضح مف 
ف اعتمادىا كاف سياسي  خالؿ االنتخابات أنيا ىيئة ليس ليا أم تأثير في االنتخابات كا 

. بالدرجة األكلى

كمف أجؿ الكصكؿ إلى رقابة فعالة عمى العممية االنتخابية في الجزائر فإننا نقترح 
: الحمكؿ التالية

  إنشاء ىيئة كطنية مستقمة لمراقبة االنتخابات تتككف مف القضاة كالكفاءات المستقمة تككف
منتخبة في أعضائيا كفي رئيسيا مستقمة عف السمطة التنفيذية تقـك باإلشراؼ عمى العممية 

االنتخابية في كؿ مراحميا مف بداية مراجعة القكائـ كالقكانيف إلى غاية فرز األصكات 
عالف النتائج كتزكيدىا باألليات التي تمكنيا مف الرقابة بصكرة فعالة . كا 

  إلغاء دكر اإلدارة في مجاؿ تنظيـ العممية االنتخابية بشكؿ كمي كخاصة تعييف أعضاء
. مراكز التصكيت كيقتصر دكرىا عمى تقديـ المساعدة لمييئة المستقمة
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  إعطاء الحؽ لمناخبيف في االعتراض عمى عممية التصكيت كتقديـ الطعكف في العممية
 .االنتخابية

  إنشاء لجنة خاصة تعمؿ تحت إشراؼ المجمس الدستكرم تختص في النظر كالتدقيؽ في
. حساب الحممة االنتخابية أك إيعاز ىذه الميمة لمجمس المحاسبة
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 قائمة المصادر والمراجع 

: قائمة المراجع 

 النصوص القانونية : 

-04-10  المؤرخ في02-03ـ المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1996دستكر الجزائر  .1
 المؤرخ 16 - 01 ـ كالقانكف رقـ2008-11-15 المؤرخ في 08-19ـ كالقانكف رقـ 2002

 . 2016، 06ـ، ج ر ج ج د ش العدد 2016-01-28في 

فيفرم 12ق المكافؽ 1433 صفر 12 المؤرخ في 01-12القانكف العضكم رقـ  .2
-01-04 مـ المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، ج ر ج ج د ش العدد األكؿ المؤرخ في2012
 .ـ2012

غشت  25ق المكافؽ ؿ 14377ذك القعدة 22 المؤرخ في 10-16القانكف العضكم  .3
.  ـ2016 غشت 28  المؤرخ في50ـ المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، ج رج ج د ش العدد2016

أكت  25ق المكافؽ 1437ذم القعدة 22 المؤرخ في 11-16القانكف العضكم رقـ  .4
. ـ ، ج ر ج ج د ش العدد ، كالمتعمؽ بالييئة العميا المستقمة المراقبة االنتخابات2016

ج ر  ـ،2011 يكنيك 22ق المكافؽ 1432 رجب 20 المؤرخ في 10-11القانكف رقـ  .5
.  ج ج د ش العدد ، كالمتعمؽ بالبمدية

ـ، ج ر 2012 فيفرم 21ق المكافؽ 1433 ربيع األكؿ 28 المؤرخ في 07-12القانكف  .6
 صفر 18 المؤرخ في 09-08القانكف رقـ . 7. ج ج د ش العدد ، كالمتعمؽ بالكالية

ـ 2012-01-12ق المكافؽ ؿ1433

في   الصادرة21المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج ر ج ج د ش العدد .7
ـ المتضمف القانكف 1975-09-26 المؤرخ في 58-75األمر رقـ . 8. ـ23-04-2008

.  المعدؿ كالمتمـ75ر ج ج د ش العدد  المدني، ج
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كالمتمـ  ، المعدؿ07ـ ، ج ر العدد 2014 فيفرم 04 المؤرخ في 01-14القانكف رقـ  .8
.  العقكبات ـ المتضمف قانكف1966 جكاف 08 المؤرخ في 156-66لمألمر

ـ المتضمف القانكف العضكيالمتعمؽ 1997-03-06 المؤرخ في 07-97األمر رقـ  .9
 12بنظاـ االنتخابات، ج ر ج ج د ش، العدد 

ككيفية   المتعمؽ بشركط تعييف أعضاء مكتب التصكيت13-12المرسـك التنفيذم  .10
 .العدد ممارسة حؽ االعتراض أك الطعف القضائي بشأنيـ، ج ر ج ج د ش

 17 ق المكافؽ1438 ربيع الثاني 18 المؤرخ في 12-17المرسـك التنفيذم رقـ  .11
.  االنتخابية ، المحدد لقكاعد سير المجنة اإلدارية03، ج ر ج ج د ش العدد 2017يناير 

 ق المكافؽ1438 ربيع األكؿ 19 المؤرخ في 336-16المرسـك التنفيذم رقـ  .12
الناخب  ، المحدد لكيفيات اعداد بطاقة75ـ، ج ر ج ج د ش العدد 2016ديسمبر 19

.  كتسميميا كمدة صالحيتيا

كمكاتب   المحدد لقكاعد تنظيـ مراكز التصكيت179-12المرسـك التنفيذم رقـ  .13
 ربيع الثاني 18 المؤرخ في 20-17المرسـك التنفيذم رقـ . 15. التصكيت كسيرىما

ـ، ج ر ج ج د ش، العدد ، المحدد لشركط تسخير 2017 يناير 17 ق المكافؽ1438
.  خالؿ االنتخابات األشخاص

 28المكافؽ  1440 ربيع الثاني عاـ 14 مؤرخ في 331-18المرسـك التنفيذم رقـ  .14
، يحدد صالحيات كزير الداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية، 2018ديسمبر 

 23ق المكافؽ 1440 ربيع الثاني عاـ 15 بتاريخ 77الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 
. 2018ديسمبر 
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: الكتب 

أحمد سعيفاف، األنظمة السياسية كالمبادئ الدستكرية العامة، منشكرات الحمبي الحقكقية،  .1
.  ـ2008الطبعة األكلى، لبناف، 

ديكاف -نظرية االختصاص -مسعكد شييكب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  .2
.  ـ2009، الجزائر، 3، ط3المطبكعات الجامعية، ج 

جراءات انتخاب أعضاء المجالس المحمية في ضكء .3 القضاء  محمد فرغمي محمد، نظـ كا 
.  ـ1998كالفقو، دار النيضة العربية، القاىرة، 

.  ـ2011 عبد المكمف عبد الكىاب، النظاـ االنتخابي في الجزائر، دار األلمعية، الجزائر .4

.  عمار بكضياؼ، دعكل اإللغاء، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر .5

مركز  محمد رضا بف حماد، المبادئ الدستكرية لمقانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية، .6
.  ـ2006النشر الجامعي، تكنس، 

الجامعية،  بركات محمد، النظاـ القانكني لعضك البرلماف، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات .7
2012  .

 2006. ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع1العاـ رشيدة، المجمس الدستكرم الجزائرم، ط .8

، 3، ط (الييئات االجراءات)شييكب مسعكد، المجمس المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  .9
. 2005ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر 
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اإلىداء 
 مقدمة 

الرقابة اإلدارية والقضائية عمى العممية االنتخابية : الفصل األول
 الرقابة اإلدارية عمى العممية االنتخابية : المبحث األكؿ
 الرقابة اإلدارية عمى المرحمة التحضيرية لالنتخابات : المطمب األكؿ
 الرقابة عمى القيد في القكائـ االنتخابية : الفرع األكؿ
 الرقابة عمى الترشح :  الفرع الثاني
 الرقابة عمى الحممة االنتخابية : الفرع الثالث

 الرقابة اإلدارية أثناء العممية االنتخابية : المطمب الثاني
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 القيكد الكاردة عمى سمطة المجمس الدستكرم في مجاؿ مراقبة االنتخابات 
 محدكدية سمطة المجمس في االنتخابات الرئاسية كاالستفتاءات : الفرع األكؿ
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