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 ،، أطال اهلل في عمركمايتشريفكما ىدف

 ،وولد أحمد زىرة إلى خالتي ولد أحمد ججيقة
 ،إلى إخوتي و أختي سند حياتي

 ،إحترمني  ، وإلى كل من أحبني 
، من اإلبتدائي إلى  جميعا أساتذتي يكمإل
أنتم المذين زرعتم في ذاتي حب  امعي ،الج

 العمم .
 ، إلى كل من نصحني و عاتبني

 إليكم جميعا أنحني متشكرة فردا فردا .
  .إلى كل شخص متفائل في الحياة
  . إلى كل من لو ىدف في الحياة
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  مقدمة 
تقوم الدولة المعاصرة عمى مبدأ الشرعية الشعبية الذي يضفي إلى تطبيق مبدأ "الحكم 

لى الشعب"و  من الشعب   .، أي المبدأ الديمقراطي1ا 

مرتبط بنمط التفكير  ،متطور ،مطاطي ،نسبي ،مفيوم مرن ،إن مفيوم الديمقراطية
ويختمف أيضا في زمن  ،الزمان والمكان باختالفوالقيم السائدين في مجتمع ما، متغير 

ومكان واحد باختالف المجال المعرفي لمديمقراطية وتمايز الرؤى حول تحديد مفيوميا، نظرا 
والثقافية والفكرية السائدة في كل منطقة من جية،  االجتماعيةو  االقتصاديةلتباين األوضاع 

لديمقراطية المعاصرة ىي األخرى أخذت فالذلك  ،من جية أخرى اإلنسانوتطورىا مع تطور 
 .أكثر من مفيوم

نظام سياسي يباشر من خاللو الشعب سيادتو  النظام الديمقراطي قانونا أنو يكيف
حكومة  ،تستمزم مواطنين أحرار، العام اعاالقتر عن طريق  أجيزة تمثيمية تنتخببواسطة 
النظام السياسي الوحيد الذي  وىو.  حماية حقوق األقمية ،إرادة األغمبية احترام ،مسؤولة

 .2يضمن الحريات األساسية والمدنية وحق المشاركة مما يجعمو جيدا بحد ذاتو
وسيمة لمشاركة الشعب  يعد اإلنتخاب دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي بإعتباره

،  1ممموس اآللية القانونية التي تترجم مبدأ السيادة الوطنية إلى واقع و ،3في ممارسة السمطة

                                                 

يوم دراسي حول الديمقراطية بواسطة  ،؟"الديمقراطية عبر القانون الدولي ىل يصمح التطبيق القسري"محمد بوسمطان،  - 1
، 361 – 341، ص ص 3131، 3، العدد مجمة المجمس الدستوري، 3131جانفي  31القانون، المجمس الدستوري، 

 .344سيما ص ال
- LE POURHIET ( A - M) , " définir la démocratie " , revue française de droit constitutionnel , n 87 , 

2011 , pp 453 - 464 , notamment p 454 . 

-  YEVES STANISLAS ETEKOU ( BEDI ) , l'alternance démocratique dans les états d'afrique 

francophone , thèse de doctorat, faculté de droit de Créteil, université PARIS -EST , 2013,pp 28 - 

    

شاركة د. ساسين عساف، سميمان تقي الدين، شارك حرب، إشكالية الديمقراطية والتنمية في المنطقة وسيم حرب بم - 2
، 2010العربية، مقاربة إصالحية في خدمة حكم القانون، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .181ص 
الديمقراطية واالنتخابات في العالم حول  الطيب البكوش، االنتخابات والديمقراطية... إشكالية أولية، مؤتمر دولي  - 3

 .18، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ص 2014آيار/مايو   12و 11العربي، القاىرة 
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أي عممية إصالح  من ضرورات التحول الديمقراطي و المدخل األساسي فيلذلك فيي 
إعادة الشرعية  بناء أرضية التحول الديمقراطي عن طريق  يناط بياإذ ، سياسي في الدولة

ييكمة المجتمع من أجل فاعمية موازنة ب تسمحس أولى  ، كمرحمة أساسية2الدولة تلمؤسسا
 .3قواه لقوة الدولة

وال يقتصر عمى مجموعة  ،نتيجة في حد ذاتوو  فالتحول الديمقراطي ىو غاية  
تفعيل الحقوق و الحريات في  أو ،4لترشيد الحكمالدولة اإلصالحات المتخذة من طرف 

يمتد ليشمل مرحمة اإلنتقال  كما، يالميبرالالدولة و التي تندرج ضمن مفيوم التحول 
 المحدودة المدى .ة المدة و ر الديمقراطي ، القصي

يقصد بالنظام اإلنتخابي، مجموعة المبادئ و القواعد التي تنظم عممية اإلنتخاب وتؤثر 
جراءات التي تتم بواسطتيا ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد مجموعة من اإل ىوفييا ، و 

 . 5في الييئات المنتخبة
تطبيقا لمبدأ تدرج القوانين، فالدستور يحتل مكان الصدارة في ىرم تدرج القوانين، لذلك 

في النظام السياسي لمدولة، عمى نحو يجعمو  االنتخابيأن  يحدد مكانة النظام  يويجب عم

                                                                                                                                                         

ديمقراطية"، قانون األحزاب وقانون مسعود شييوب، "قوانين اإلصالح السياسي في الجزائر ودورىا في تكريس ال - 1
مجمة ، 2013جانفي  13اإلنتخابات مثال، اليوم الدراسي حول الديمقراطية بواسطة القانون، المجمس الدستوري، 

 .175،  السيما ص 199 – 161، ص ص 2013، 2، العدد المجمس الدستوري
النظام  السياسي و النظام اإلنتخابي، منشورات زين  عصام نعمة إسماعيل ، النظم اإلنتخابية، دراسة حول العالقة بين -

 . 152 - 126، ص ص  2011الحقوقية، بيروت ،
2  - QUERMONE (J – L), L’alternance au pouvoir, éditions Montchrestien, Paris,  003, p  3. 

أنطوان نصوي مسرة، قياس الديمقراطية و اإلصالح الديمقراطي في البمدان العربية، وقائع ورشة عمل حول مؤشرات  -  3
قياس الديمقراطية في البمدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، المؤسسة العربية الديمقراطية، بيروت، نوفمبر 

 . 27 - 23،  ص ص  3112
- BEY ( M) , DEHOUVE ( D) , la transition démocratique au mexique , regard croisés, l'harmattan, 

paris, pp 37 -    

أمين عواد المشاعقبة، المعتصم باهلل داود عمي، اإلصالح السياسي والحكم : لمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر - 4
 .11، ص 3133األردن، الرشيد )إطار نظري(، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، 

مصر ) دراسة مقارنة ( ، أطروحة  -نظم اإلنتخاب و دورىا في عممية التحول الديمقراطي ، الجزائر   لرقم رشيد ، -  5
، ص  2017 - 2016قسنطينة ،  -مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في القانون  العام ، كمية الحقوق ، جامعة اإلخوة منتوي 

12 .  
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، ويقيدىا بضرورة تحقيق السيادة الشعبية، وذلك 1سير مؤسسات الدولةيحدث أثرا في 
فالنظام اإلنتخابي ىو اإلبن الشرعي لمنظام السياسي  ،لالنتخاباتبتكريس المفيوم الوظيفي 

ووريثو الوحيد الذي يزوده بالنخبة السياسية من فئتو، كما أنو مرآة لمنظام السياسي يتبعو 
 . 2كظمو وال يتمرد عميو 

النظام االنتخابي الذي يحقق تمثيال حقيقيا لمشعب، ىو النظام الذي يكفل احترام إن 
ثمين، مالسيادة الشعبية وفق مرحمتين، تتمثل المرحمة األولى في ضمان االختيار الشعبي لمم

التي تعكسيا القرارات الصادرة و  ضمان تجسيد اإلرادة الشعبية،تتعمق بأما المرحمة الثانية ف
 ،عن طريق ضمان سمو سمطة الشعب عمى جميع السمطات، وذلك سات المنتخبةعن المؤس

شرطا ضروريا   باعتبارهكركيزتين أساسيتين لنظام انتخابي يكفل فصال عضويا بين السمطات 
التي ستحمي  ، و تحقيق العدالة الوظيفية لممؤسسات المنتخبةو  في ممارسة السمطة، لالعتدال

 .3الحرياتو  بالنتيجة الحقوق
يرتكز عمى اإلرادة الحقيقية الذي ذلك النظام الفعال ىو  االنتخابيوبالتالي فالنظام 

الموازنة بين تحقيق تمثيل شعبي  عن طريقالدولة،  باستقرارلصاحب السيادة دون المساس 
يضمن  انتخابيقبميا تبني نظام و  تفعيل آليات الرقابةب مؤسسات الدولة استمراريةو  حقيقي

 .مشاركة معظم الشعب في صنع القرار الوطني

                                                 

في صناديق اإلقتراع، بل يجب  ر النزاىة والتنافسية والدوريةيتكريس وتطبيق معاياف اإلنتخابات في ال تنحصر أىد - 1
ن اإلرادة العامة في الدساتير المعاصرة ذات أل ،تحقيق المطالب الشعبية، وفقا لمبادئ المواطنة المعاصرةضمن أن ت

 : ، لمزيد من التفاصيل راجعوفردية اجتماعيةتنشئة 

- , n 10, 2013, pp 1 Jus politicum? ouverture",  HUMMEL (G), "A qui appartient la volonté générale 

– 17, p 15. 
في العالم العربي، القاىرة  واالنتخاباتالمؤتمر الدولي الديمقراطية  الضرورة والسياق، ...االنتخاباتمعتز باهلل عثمان،  - 

 .34، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ص 3134 مايوآيار/ 33و 33
الم العربي، القاىرة في الع واالنتخاباتوالطريق إلى الديمقراطية، المؤتمر الدولي الديمقراطية  االنتخاباتمحمد فائق،  -  

 .33، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ص 3134مايو  آيار/ 33و 33
2
القانوى الدستوري و النظام السياسي في لبناى و أهن األنظوة الدستورية  و السياسية في العالن ، الدار  هحود الوجذوب ، -  

 . 132، ص 3111الجاهعية للطباعة و النشز ، بيزوت ، 

3 - KORDEVA (M), Le principe de la séparation des pouvoirs en droit allemand: étude doctrinale et 

jurisprudentielles, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, université de Strasbourg, 

06/12/2014 , pp  171 – 183 , et p 424. 
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، 1باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إعترف المؤسس الجزائري مباشرة بعد اإلستقالل
 1962السياسي بتبني نظام األحادية الحزبية القائم منذ سنة  نغالقاالنمط  ختاراو إال أن

، فجعل من حزب جبية التحرير الوطني الحزب 2وتأسيس الحكم عمى الشرعية الثورية
أي  امتصاصو  ،4شاممة لممشاركة السياسية جيد نفسو لتحقيق تعبئة ،3الوحيد الطالئعي

 رئيس الجميوريةلذلك شخصنت السمطة في يد  .االجتماعيةمبادرة تصدر من جميع الفواعل 
الجزائر انتخابات لمؤسسات الدولة قد عرفت فترة األحادية الحزبية في ف .لمحزب  األمين العام

مما انعكس و  غير أنيا كانت مجرد موافقة حتمية لمشعب عمى اختيارات الحزب الواحد،
، إذ لم يسمح بالتعددية الحزبية إال بعد أحداث أكتوبر 5 سمبي عمى المسيرة الديمقراطيةبشكل 
 . 61989، و صدور دستور1988

ليذا تيدف دراستنا لموضوع أثر النظام اإلنتخابي عمى التحول الديمقراطي في الجزائر، 
 1989إلى البحث عن أىم اإلصالحات التي أدخمت عمى النظم اإلنتخابية في الجزائر منذ 

، و إنعكاساتيا عمى عممية التحول الديمقراطي التي تعيشيا الجزائر، عمما بأن كل نمط 
سوم لتجسيد خريطة سياسية معينة عبر إنتياج نظام حزبي محدد من إنتخابي مرسوم ومو 

                                                 

ج  ، ج ر1963 سبتمبر 10، وصدر يوم 1963أوت  28من دستور صادق عميو المجمس الوطني يوم  11المادة  - 1
 .64، العدد 1963سبتمبر  10ج ، المؤرخة في 

2 -  Voir : GHOZALI (N- Z), "Réflexion sur le processus de légitimation du pouvoir en Algérie", 

OPU , Alger, 1992, p8.  
،  1976، من دستور 98إلى المادة  94و  من المادة ، 1963من دستور  26إلى المادة  23المادة  :راجع  - 3

 مرجعان سابقان .
ة عمان، كريم فرمان، كيفية عمل النظام السياسي، مبادئ نظرية مع دراسة تطبيقية عمى النظم السياسية في سمطن    -

 .182 – 180الطبعة األولى، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، لبنان، ص ص  الجزائر، فرنسا، إيطاليا،
ية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مركز دراسات سميمان الرياشي وآخرون، األزمة الجزائرية، الخمفيات السياس - 4

 .42، ص 1999الوحدة العربية، بيروت، 
 .133، ص 2004، ديسمبر 7، العددالفكر البرلمانيبوكرا إدريس،  "التطور الدستوري وحاالت األزمة"،  - 5

، يتعمق 1989فبراير  28، مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب 1989دستور  - 6
ج ر ج ج،  المؤرخة في أول  ،1989فبراير سنة  23بنشر نص تعديل الدستور الموافق عميو في إستفتاء 

 ،المعدل و المتمم.   09،  العدد 1989مارس 
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ية المنصوص عمييا في الدساتير و مدى طجية ، و البحث عن مسألة تجسيد القيم الديمقرا
 فعالية ممارستيا في ظل اإلصالحات اإلنتخابية المتتالية .

جاء بتعديالت  باعتبارهالطريق نحو التحول الديمقراطي في الجزائر،  1989 ميد دستور   
األحادية و  االشتراكي النظامبالتراجع عن جوىرية وجذرية في عمق النظام السياسي الجزائري، 

فنص صراحة عمى إنشاء  ،1التعددية الحزبيةوفتح الباب أمام دساتير البرنامج، و  الحزبية
ىدفيا جمع المواطنين الجزائريين حول برنامج سياسي والسعي لممشاركة  2جمعيات سياسية

، أقام مجمس 4السمطة القضائية استقاللية، أكد عمى 3في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية
 احتكار، وألغى 1989من دستور  153دستوري وظيفتو حماية الدستور بموجب المادة 

                                                 

ألن النظام السياسي يخمق النظام االنتخابي وليس العكس. نظام الديمقراطي ، لتعتبر التعددية الحزبية أساس تحقيق ا - 1
 ألكثر تفاصيل راجع:

، الجزء األول، مجمة الدراسات الحقوقيةنيال حاشي، "عالقة النظام االنتخابي بالنظام السياسي )النموذج الجزائري("،  -
 .140 – 138، السيما ص ص 150 – 137، ص ص 2014العدد الثاني، 

، 2010عبد القادر مشري، األحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية، دار الخمدونية، لمنشر والتوزيع، القبة، الجزائر،  -
 .122ص 
"، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية عيسى طيبي، "التعديالت الدستورية في الجزائر بين ظرفية األزمات وواقع المتطمبات - 

 .31، ص 2011، 2 ، عددةاالقتصادية والسياسي
 ، مرجع سابق.1989من دستور  40المادة  - 2
المتعمق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ج ر ج ج  1989جويمية  05المؤرخ في  89/11 رقم من قانون 2المادة  - 3

 .27، عدد 1989يوليو  05، المؤرخة في 
، 1996دستور من  166و 156المادتين ، المادتين ، المرجع السابق، 1989من دستور  139و 129المادتين  - 4

، يتعمق بإصدار نص 1996ديسمبر سنة  7مؤرخ في  438-96، الصادر بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 1996دستور 
، 1996ديسمبر  8ج ج، المؤرخة في  ، المنشور في ج ر1996سنة  28تعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 

  : ، المعدل ب76العدد 
 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج ، مؤرخة في 2002أفريل  10مؤرخ في  03 – 02بالقانون رقم  -

 .25، عدد2002أفريل 
 16، يتضمن التعديل الدستورين ج رج ج، المؤرخة في 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 – 08القانون رقم  -

 .2008نوفمبر سنة 
مارس  7، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، المؤرخة في 2016مارس  6، المؤرخ في 01 – 16القانون  - 

 . 14، عدد 2016
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رئيس  انتخاببتكريس مبدأ  1الرئاسية النتخاباتاحزب جبية التحرير الوطني لترشيحات 
العام المباشر والسري باألغمبية المطمقة من بين أصوات  االقتراعالجميورية عن طريق 
عمى إنشاء األحزاب  3صراحة 1996. لينص بعد ذلك دستور 2الناخبين المعبر عنيا

طريق ل الشعبي عن ، وحاول توسيع التمثي4السياسية بدل الجمعيات ذات الطابع السياسي
 . 5مجمس األمة إلى جانب المجمس الشعبي الوطني  استحداث

في تنظيم إجراءات الوصول لممارسة السمطة  1989دستور النظام السياسي إبان فشل 
لعدم ارتكاز النظام اإلنتخابي عمى تداول مشاريع المجتمع بدل فرض ممارسة الشعب 

واحتكار  و الدينية، بالمقابل عمى فكرة الشرعية التاريخية،، واالعتماد 6لمسؤوليتو السياسية
، العنف السياسي، 1، مما أدى إلى خوصصة السمطة7مصير المجتمع من طرف السمطة

                                                 

السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في »  :، مرجع سابق1963من دستور  27نصت المادة  - 1
نصت . و « قتراع عام مباشر وسري لمدة خمسة سنينمجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون بإ

 االقتراع، مرجع سابق  عمى أن ينتخب رئيس الجميورية لمدة خمس سنوات عن طريق 1963من دستور  39المادة 
، المرجع السابق عمى 1976من دستور  105العام المباشر والسري بعد تعيينو من طرف الحزب، بينما نصت المادة 

أن ينتخب رئيس الجميورية باألغمبية المطمقة من الناخبين المسجمين، وأن يقترحو مؤتمر جبية التحرير الوطني وفقا 
 لقانونو األساسي.

من التعديل الدستوري لسنة  85، مرجع سابق، والمادة 1996من دستور  71 مادة، وال1989من دستور  68لمادة ا - 2
 ، مرجع سابق.2016

 ، مرجع سابق.1996من دستور  42المادة  - 3
 ، يتضمن القانون العضوي المتعمق باألحزاب السياسية، ج ر ج ج1997مارس سنة  6مؤرخ في  ،09–97رقم  أمر - 4

 .12، العدد 1997مارس سنة  6د ش، المؤرخة في 
 05يتعمق باألحزاب السياسية، ج ر ج ج ، المؤرخة في  2012يناير سنة  12مؤرخ في  04–12قانون عضوي رقم  -

 .02، عدد 2012جانفي 
 ، مرجع سابق.1996من دستور  98المادة  - 5
"تعددية سمطوية" فرغم أنو سمح بظيور أكثر من ستين جمعية سياسية، غير أنيا كانت مجرد  1989كرس دستور  - 6

تعدد ىياكل سياسية، إذ لم يشمل التعدد البرامج السياسية، فمم يسمح بتعدد اآلراء ولم يكرس النقاش الديمقراطي 
ياسي نحو اختيار األشخاص السياسية والقيادية في المجتمع المطموب في االنتخابات الديمقراطية، فقد وجو المسار الس

 بدل البرامج.
-   BEN AKEZOUH (CH), Refixions de droit public Algérien, tome 1,  OPU, Alger ,  0  , pp 334 – 

33 . 

كانت مجرد  "تعددية سمطوية" فرغم أنو سمح بظيور أكثر من ستين جمعية سياسية، غير أنيا 1989كرس دستور  - 7
تعدد ىياكل سياسية، إذ لم يشمل التعدد البرامج السياسية، فمم يسمح بتعدد اآلراء ولم يكرس النقاش الديمقراطي 
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أزمة دموية ، ودخول البالد في 2العنف المدني وفراغ دستوري بعد إيقاف المسار االنتخابي
عدة و الذي عرف  1996ستور د، األمر الذي أدى إلى صدور 3كادت أن تيمك البالد

تعديالت، تناولت معظميا تحيين النظام القانوني لمحقوق السياسية، أبرزىا التعديل الدستوري 
الحقوق  رقىأو ، جميورية، والذي ألغى تقييد فترات الترشح لمنصب رئيس ال2008لسنة 

ىذا الحق في صمب الوثيقة الدستورية تنص عمى توسيع  بإضافة مادة تكرسلممرأة  السياسية
 .4حظوظيا في المجالس المنتخبة

تطمبت اإلصالحات الدستورية التي عرفيا النظام السياسي الجزائري بداية من سنة 
 االنفتاحالساري المفعول وتحيينو وفقا لمتطمبات  االنتخابات، إعادة النظر في قانون 1989

فكان  ،االنتخابيةاء التأطير السياسي لمحزب الطالئعي عمى العممية السياسي، عن طريق إلغ
تنافسية في إطار  تعددية انتخاباتلزاما عمى المشرع الجزائري تقديم ضمانات إجراء 

 .1989 المتوالية منذ سنة االنتخابيةالشفافية، وىو ما حاول تكريسو ضمن التشريعات 
، نتساءل االنتخاباتوأمام ىذه اإلصالحات الدستورية والقانونية السيما الخاصة بقوانين 

مساىمة النظم اإلنتخابية المطبقة في الجزائر في عممية التحول الديمقراطي ، عن مدى 
 . ومدى تكريسيا لمقيم المنصوص عمييا في الدستور؟ 

يتموحرين حول نقطتين إلى بابين،  طروحةو لإلجابة عن ىذه اإلشكالية قسمنا األ
أساسيتين، تتمثل النقطة األولى في الوقوف عمى مفيوم اإلنتخابات في دساتير التعددية 
السياسية في الجزائر، و بعد توفر مجموعة من العناصر إستخمصنيا أنو وسيمة لممشاركة 

                                                                                                                                                         

المطموب في االنتخابات الديمقراطية، فقد وجو المسار السياسي نحو اختيار األشخاص السياسية والقيادية في المجتمع 
 بدل البرامج.

-   BEN AKEZOUH (CH), Refixions de droit public Algérien, tome 1,  O.P.U,  0  , pp 334 – 33 . 

شكالية ممارسة السمطة في ظل المرحمة  - 1 ، دار ىومة لمطباعة والنشر االنتقاليةبمودين أحمد، الدستور الجزائري وا 
 .33 – 31، ص ص 3131 ،والتوزيع، الجزائر

2 - HAROUN (A), ASLAOUI (L), BOUTAMINE (A), BOURAYOU (KH), REZZAG – BARA (K), 

SOUDANI (Z), Algérie arrêt du processus électoral enjeux et démocratie, 1
er
 édition, Juin 2002, 

Marinoor, pp 46 –  3. 

3 - HAROUN (A), Le rempart la suspension des élections législatives de janvier 1992 face à la terreur 

djihadiste, Casbah édition, Alger, 2011, pp 19 –  3. 

 16، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، المؤرخة في 2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19–08قانون رقم  - 4
 .63، عدد 2008نوفمبر 
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وتحميل التشريعات  السياسية وىو عنوان الباب األول، أما النقطة الثانية فموضوعيا تحميص
اإلنتخابية بمفيوميا الواسع و الضيق، ودراسة مدى تجسيدىا إلرادة المؤسس الجزائري من 
جية، و المعايير الديمقراطية من جية أخرى، و بعد أن لمسنا توفر مجموعة من النقائص 

ب بقصوره في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، وىو عنوان البا يحكمنا عمى النظام اإلنتخاب
 الثاني .
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 الباب األول
  :وسيلة للمشاركة السياسية  اتاالنتخاب

مهدت لها تطورت العالقة بين الحكام والمحكومين منذ ظهور أسس الدولة المعاصرة والتي 
ذلك تبعا لتغير مكانة الدولة في مواجهة و  الفرنسية خصوصا،و  كل من الثورتين األمريكية

تتمثل  ،يمكن إجمالها في مرحلتين أساسيتين، و األفراد نتيجة لتطور نظرية السيادة في الدولة
طالق السيادة المطلقة للدولة ،الشعبو  المرحلة األولى في إلغاء دور األمة أما المرحلة  ،وا 

 .الشعب واألمة من جهة أخرىو  الثانية فتتمثل في توازن سيادتا الدولة من جهة
بعد  حتى ،ونهاالمطلقة في تسيير شؤ تمتعت الدولة طيلة عدة قرون بالسيادة فقد 

إضفاء شرعية على السلطة وذلك حفاظا على الوجود القانوني للدولة والذي ال يتأتى إال 
ين الدولة ، فرغم إعتماد العالقة ب1السلطةو  الشعب ،أساسية وهي اإلقليم بإتحاد عناصر ثالثة

ن سلطة الملك، إال أ -بدال من الدولة  أساسا للحكم، في بداية القرن التاسع عشر،واألمة 
، لذلك 2الدولة كانت سلطة عليا، وال وجود لألمة إال في الحدود المرسومة لها في الدستور

وال ممارستها من قبل  ال المشاركة فيها، و تمتعت الدولة بسلطة مطلقة، ال يمكن الطعن فيها
 .3الشخصية القانونية لألمة هااعتبار بأي كيان آخر غيرها 

 ،المحكومينو  ( إعادة التوازن بين الحكام20العشرين ) حاول المؤسسين في بداية القرن
المفهوم السياسي للسيادة إلى مبدأ  بتحويل ،المفهوم الموضوعي للسيادة اعتمادمن خالل 

 ووظيفة تباشرها الدولة ،4الدولة التي تشكل سلطاتها اتاختصاصقانوني، يعبر عن مجموع 
 .5قانوني عن طريق تخصيص

                                                 
1 - TURPIN (D), Droit constitutionnel, 2 édition, PUF, paris ,  1994 , P28 

2 - SANDJE (RN), Etat et nation dans le constitutionnalisme Africain, thèse de doctorat, université de 

Bourgogne, 13 juin 2013, p 3. 

3 - MORTIER (P), Les métamorphoses de la souveraineté, thèse de doctorat, université Angers, 19 

avril 2012 , p 7.  

4 - HAURIOU(A), Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien,1966 ,  p 137. 
 .22، ص 2009 ،أ.د يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت - 5

- FAVOREU(L), GAIA (P), CHEVONTIAB (R), MESTER(J-L), PFERSMAN (O), ROUX (A), 

SCOFFONI (G), , Droit constitutionnel, 18 éd, Dalloz , paris , 2016 , pp 41 – 56 . 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 10 

شرعية  اقترنتو  ، بعدما كانت تصنع وجودها،1العاكسة لألمةالدولة المرآة  فأصبحت
  .أداء مهامها بمدى مطابقتها لإلرادة الشعبية

بعد  ،تغيرت وظيفة الدولة من تحقيق وحدة أفراد الجمهورية إلى حماية الحقوق الفردية
، سياسية بحكم طبيعته اإلنسانيةو  ع بحقوق فرديةتيتم ،2بالفرد كموضوع قانوني اعترفأن 

شكل الحكم، فلم يعد يعرف الفرد على أساس عالقته بالسلطة بل كفرد حر  اختيارحر في 
منذ إعالنات حقوق  ،ستمراريتهاانشأتها و  ،ليه لتبرير وجود المؤسساتإيستند  ،ومستقل
وبالنتيجة  ،المحكومينو  تغيير العالقة بين الحكام استتبعوهو األمر الذي  ،المواطنو  اإلنسان
إلى  ،م التمثيل الشعبي من صنع اإلرادة الشعبية بواسطة الممثلين الشعبيينمفهو  تحديث

 االنتخاببالتالي تطور أسلوب ، و االنتخابالتعبير عن اإلرادة الشعبية بواسطة أسلوب 
الحكام  النتقاءليصبح األسلوب الوحيد المعبر عن اإلرادة الوطنية بعد أن كان مجرد وسيلة 

األمر الذي  ،1989م كرسه المؤسس الجزائري منذ دستور (، وهو مفهو األول الفصل)
ليتين األساسيتين للمشاركة اآل همااعتبار بالترشح و  االنتخاب ييقحقإعادة تنظيم  استدعى

 .(الفصل الثاني) اتاالنتخابالسياسية عن طريق 
 

  

                                                 
1 - SANDJE (RN), Etat et nation dans la constitutionnalisme Africain, op. cit, p 5. 

2 - DEMELEMESTER (G), Les métamorphoses du concept de souveraineté (xvi-xviii siècles), thèse 

de doctorat, université Paris – Est, 30 Juin 2009 , 220 etc …. 
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  الفصل األول
الحكام إلى وسيلة    تختيارال من وسيلة   :االنتخابتطور مفهوم  

 : ن اإلرادة السياسيةللتعبير ع
تكريس حقوق و  تدريجيا تطور نظرية السيادة الوطنية االنتخابساير مفهوم أسلوب 

اإلنسان والتي تعتبر أحد ركائز نظرية التمثيل في الدولة المعاصرة، منذ أن مهدت لتأسيسهما 
 .1الثورتين الفرنسية واألمريكية 

يباشره  ،ب لتشريف السيادة الوطنيةمجرد أسلو  إبان الثورة الفرنسية االنتخابكان  
يمنحون بموجبها  ،ذات طابع إجباري كوظيفة، مواطنين مختارين من طرف األمة بكل حرية

كونهم  ،استقالليةبكل  وكالة نيابية عامة للنواب، يمارسون بواسطتها السلطة السياسية
 ،األمة جميعهامنتخب يصوت لصالح  ، فكل2يعبرون عن إرادة األمة ال عن إرادة ناخبيهم

 .3وكل منتخب يمثل األمة بأكملها 
لكل منهم  ،"الشعبليشمل مجموعة من األفراد الذين يشكلون " ،بعد تغير مفهوم األمة

يتطور تدريجيا ليصبح أسلوب ممارسة السيادة أو  االنتخاببدأ أسلوب  ،جزء من السيادة
للناخبين بسيادة تسبق عملية  رافاالعتبمفهوم آخر أسلوب التعبير عن اإلرادة الوطنية، بعد 

العام،  قتراعاال، تمارسها هيئة ناخبة بواسطة يةاالنتخاببالسيادة  تسميتهاها يمكن لتمثي
تدخل شعبي حقيقي  استوجبوهو األمر الذي  ،(المبحث األول) السلطة مصدر هاعتبار إب

                                                 

طبق أسلوب اإلنتخاب منذ الحضارات القديمة وخالل الديمقراطية المباشرة األثنية، غير أنه لم يكن األسلوب األساسي  - 1
يقها لدرجة أننا ال نجد لها أثرا للتمثيل، بل أخذ مكانه أسلوب "القرعة"، والتي سرعان ما تخلت معظم الدول عن تطب

 اليوم.
 لمزيد من التفاصيل راجع:

صالح حسين على العبد اهلل ، اإلنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، دار الكتب القانونية، مصر،  -
 . 64 - 41، ص ص  2011

- MANIN (B), Principes du gouvernement représentatif, imprimerie Maur euro livres, Manchecourt, 

2006, p 11. 

ربيع أنور فتح الباب متولي، النظم السياسية، النظم السياسية السلطة، الدولة، الحكومة صورها وأساليبها، االنتخابات  - 2
 .117، ص 2013لبنان،   وتنظيمها الحقوق والحريات العامة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية،

بد الوهاب، النظام االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية عبد المؤمن ع -3
 .22، ص 2011في النظام السياسي الجزائري، الطبعة األولى، دار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
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المبحث قراطية التشاركية )ذلك بتفعيل آلية الديم، و بعد أزمة الديمقراطية التمثيلية ،في السلطة
 الثاني(.

  المبحث األول
 : الهيئة الناخبة مصدر السلطة

 .الشعب مصدر كل سلطة » على أن: 1996دستور تنص المادة السابعة من  
 .1« الوطنية ملك للشعب وحده السيادة
المفهوم و  للشعب وهم مجموعة سكان الدولة، االجتماعييجب أن نفرق بين المفهوم  
في تعريفه للشعب على معيار قانوني وهم مواطنين الدولة أي  الذي يعتمد 2ي للشعبالسياس

هم الذين و  في الحكم اتاالنتخاباألشخاص المتمتعين بحق المشاركة السياسية بواسطة 
 يشكلون "الهيئة الناخبة".

كصاحب سيادة سابقة عن عملية  يةاالنتخابالعملية  الشعب السياسي في يتدخل
الشعبية المعبر عنها بواسطة  وفقا لمتطلبات اإلرادةالممثلين الشعبيين طبقها ي ،تمثيلها
(، يتولى المشرع تنظيمها المطلب األول) معيار أساسي للتمثيل الشعبي هاعتبار ب اتاالنتخاب

التي يرتكز عليها  سسوهي األ ،المطلب الثاني() السيادية اتاالنتخابوفقا لما تمليه مبادئ 
  .لالنتخاباتر المفهوم المعاص

 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 ، مرجع سابق .1989تور من دس 06وهو نفس نص المادة  - 1
 :فهوم الشعب راجع حول م - 2

- TAILLON ( P ) , le référendum expression directe de la souveraineté du peuple ? essai critique sur la 

rationalisation de l'expression référendaire en droit comparé, thèse de doctorat , tome 1 ,faculté droit , 

université laval QUÉBEC, et université paris 1 panthéon - Sorbonne paris , France , 2011, pp 93 - 128  
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 المطلب األول
  : معيار أساسي للتمثيل الشعبي االنتخاب

سبب و  الدولة مشروعيتها تستمد » على أن: 1996دستور من  12تنص المادة 
  .1« خدمته وحدهفي وهي  .الشعب"و  بالشعب"شعارها ، وجودها من إرادة الشعب

يمارس الشعب سيادته بواسطة  » :على أنهالدستور نفس  من 8المادة كما جاء في 
يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق  ،المؤسسات الدستورية التي يختارها

 .2«بواسطة ممثليه المنتخبين و  ستفتا اال
تعكس  تسبقها إرادة فردية سيدة ،االنتخابالمعبر عنها بواسطة  اإلرادة العامةف إذن

يمكن أن نسميها  ،ها ليست بإرادة متدرجةلكن ،3سيادة شعبية مستقلة عن النظام التمثيلي
مكانة  طورت(، الفرع األولللناخبين بسيادة ) لالعترافذلك نظرا ، و 4يةاالنتخابباإلرادة 

 .(الفرع الثانيالتمثيل ومفهومه في الدولة )
  

 الفرع األول
  :بسيادة للناخبين االعتراف

الوجود  إرادة شعبية سابقةرة على وجود صفي الدساتير المعا اتاالنتخابيقوم مفهوم 
 قتراعااليعبر عليها جماعيا من طرف مواطني الدولة تطبيقا لمبدأ  ،عن عملية تمثيلها )أوال(

  .العام )ثانيا(
 :وجود إرادة شعبية سابقة عن عملية تمثيلها -أوال 

 .5تستمد الدولة المعاصرة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

                                                 

 ، مرجع سابق . 1989 رمن دستو  11تقابلها المادة   - 1
 ، مرجع سابق .1989من دستوري  7تقابلها المادة  - 2

3 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel contribution à une théorie juridique 

de l’élection à partir du droit public français, Dalloz, paris , 2011, pp 517- 531. 
على السيادة التي يتمتع بها الناخبين، والتي تتميز عن  Bruno Daugeronمصطلح اإلرادة االنتخابية أطلقه األستاذ  -4

ين لكنها ال تختلف عنها فموضوعها واحد وهو السيادة الشعبية، وهذا ما اإلرادة الوطنية وهي إرادة الممثلين المنتخب
 في الصفحات التالية. سيتم التفصيل فيه 

 ، مراجع سابقة . 1989من دستوري  11المادة و ، 1996دستور من  12المادة  - 5
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على تحقيق  إرادات الشعب اتفاقهي  والتي. اإلرادة العامة تتمثل إرادة الشعب في
 .1المصلحة العامة عن طريق التكتل في هيئة ناخبة سيدة سامية على الدولة

 ،(1688- 1642) إلى الثورة اإلنجليزية يعود ظهور هذا المبدأ في الدول المعاصرة 
 اتاالنتخابتغيير مفهوم  شكلت منعرجا في والتي، 2(1789الفرنسية )و  (1774األمريكية )و 

أسلوبا لتنظيم  إذ جعلت منه ،3السائد منذ ظهوره في الحضارات القديمة والديمقراطية األثنية
في الدولة  االنتخابفي مفهوم الشعب فقد عرف أسلوب  لالختالفنظرا ، و السلطة

تقليدي في بالنظر لمكانته في النظام القانوني للدولة مفهومين يتمثل المفهوم ال ،المعاصرة
وهو مفهوم تبناه أنصار نظرية سيادة األمة، والمطبقة  ،الحكام ختيارالكونه مجرد وسيلة 
أسلوب التعبير عن اإلرادة  االنتخابومفهوم معاصر يجعل من  ،إبان الثورة الفرنسية

 الشعبية. 

                                                 

 .1762الجتماعي" يعود ظهور مبدأ اإلرادة العامة إلى الفيلسوف جون جاك روسو في كتابه "من العقد ا - 1
رادة الحكام  يقصد باإلرادة العامة التي يؤخذ بها كأساس للحكم إرادة الشعب، وهي مختلفة عن إرادة الفرد الخاصة، وا 
المشتركة أي إرادة الهيئة الممثلة للشعب، فاإلرادة العامة هي إرادة صاحب السيادة وهي عامة بالنظر إلى الدول وهي 

 س لجميع اإلرادات األخرى: اإلرادة المسيطرة، واألسا
لمزيد من التفاصيل راجع جان جاك روسو، العقد االجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيتر، الطبعة  -

 وما يليها. 110، ص 1995الثانية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، 
كرة مقدمة لنيل درجة ماجستير في الفلسفة، عبد اهلل بن جبار، حق السيادة الوطنية في فكر جون جاك روسو، مذ -

 ما يليها. 76، ص 2006 - 2005، 1قسم الفلسفة، جامعة الجزائر 
- BAUMERT (R) Kelsen, "Lecture critique de Rousseau: de la volonté générale à la volonté 

collective", jus ploticum, n 10, 2013, pp 1 – 16. 

2 - PERRINEAU (P), " Les usages contemporains du vote " , pouvoirs, n 120, 2006, p 31. 

موريس ديفرجيه ، ترجمة جورج سعد ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ، األنظمة السياسية الكبرى ، الطبعة  -
 . 56 - 27،  ص ص 1992األولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 

 لمزيد من التفاصيل راجع: - 3
عبد الفاتح أبو المجد ، مالمح النظام السياسي المقترح على ضوء المبادئ الدستورية العامة دراسة تحليلية للواقع   -

، 2015الدستوري مقارنة مع الدساتير المعاصرة ، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، 
 . 166 – 134ص ص 

عبد اهلل بوقفة، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة االنتخابية تعبير السيادة من قبل الشعب، دراسة مقارنة  -
 .30، ص 2013بين النظرية والتطبيق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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 الطبقة البرجوازية قصد تسهيل وصولشخص مجرد،  الثوار الفرنسيين األمة اعتبرفقد 
قيام األمة كشخص معنوي مستقل عن إرادة  تعتمد على  ديمقراطية نيابية، وتأسيس 1لحكمل

يمارسون السلطة السياسية نظرا و  من يعبرون عن إرادتها اختيارباألفراد المكونين لها 
 .2القيام بذلك من طرف الشعب الستحالة

السيادة الملكية  كنموذج يعوض ،متطلبات الثورة الفرنسيةيتماشى المفهوم التقليدي و 
عامة جديدة  إرادة وهي ما كان غائبا، استحضارعلى دوره يتوقف  ،التمثيل وظيفة يجعل من

  .3"األمة"لصاحب السيادة الجديد 
هيئة تشريعية تمثلت في  ،الفرنسي 1791شكل الثوار الفرنسيين بمقتضى دستور 

 أي سلطة أخرى بحكم كهيئة أسمى من ،أعضائها لمدة سنتين اختيارجمعية وطنية يتم 
ممثال لألمة فيما يتعلق  هاعتبار بيأتي في المرتبة الثانية  ،والملك إرادة األمة توليه خلق

 .4لذلك أصبح الملك يسمى ملك الفرنسيين، بالسلطة التنفيذية
لدرجة أنه كان أساس  االنتخابوما يؤكد ذلك يتمثل في التطبيق الواسع ألسلوب 

وضباط  ،واالتصالفحتى مدراء البريد  ،1799إلى  1789رتي التوظيف في فرنسا بين فت
 إذ بلغ عدد عمليات التصويت أكثر من عشرين عملية بين عامي ،كانوا منتخبين الشرطة
من طرف عدة أشخاص كما عرفه القاموس  اختيارمجرد  االنتخابفكان  ،1799و 1790

  .5األكاديمي الفرنسي
منفصلة عن  هااعتبار بإلرادة العامة، أي إرادة األمة بقدرة ا اتاالنتخابلذلك لم تتمتع  

ولم يكن الممثلين حاملين لصوت الشعب بل مطبقين سياديين ، إرادة النواب أو إرادة الناخبين

                                                 
1 - LECLERCQL (C), Droit constitutionnel et institutions politiques, 9ème édition, itec, paris, 1995, p 

45. 

- KOOPMANS ( J ) ,  " à l'ombre de Pharamond : la royauté élective " , cahiers de recherches 

médiévales et humanistes , n 20 , 2010 , pp 135 - 143 . 

 .114، مرجع سابق، ص …صورها وأساليبها ربيع أنور فتح الباب متولي، النظم السياسية السلطة، الدولة، الحكومة - 2

3 - DAUGERON (B), La notion d’élection en droit constitutionnel …, op.cit, p 57.  

  .115، ص …ربيع أنور فاتح الباب متولي، النظم السياسية، السلطة، الدولة، الحكومة صورها وأساليبها - 4
5 - EDESTEIN (M), Geneviéve Kimibiehler, La révolution française et la naissance de la démocratie 

éléctorale, idem, p 19. 
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ألن اإلرادة العامة لم ترتبط باإلرادة  في تشكيلها أبدا االنتخابيتدخل ال  ،إلرادة عامة
 الحكام. ختيارالإال وسيلة  االنتخاب لم يكنف 1السياسية

القانون هو  و التصويت على القوانين أساس تطبيق النظام التمثيلي،كان  بالمقابل
أي مرحلة  ،مجرد وسيلة ثانوية للتمثيلفكان  االنتخاب أما ،التمثيلي النتيجة النهائية للنظام

 .2وتدرج وظيفي عادية من مراحل النظام التمثيلي هدفه إنشاء وحدة سياسية
التاسع عشر، أي في ظل الجمهورية و  بين القرنين الثامن عشر االنتخابم تطور مفهو 
من طرف جماعة أو تجمع عن طريق  اختيار » أصبح يعرف على أنهو  ،الفرنسية الثالثة

 أنه فتغيرت طبيعته القانونية على نحو يكيف من طرف أنصار السيادة الشعبية ،« تقتراعاال
وكالة اإللزامية التي تربط ال وفقا ألحكام ،حديمارسه دون وساطة من أ ،كحق للناخب

من طرفهم لكل فرد مشكل لألمة  االعترافوذلك بعد  ،3المنتخب صاحب السيادة بممثله
 .السيادة من بجزء

خاصة فيما  ،نظرية سيادة األمةو  الشعبية السيادةالموجهة إلى نظرية  االنتقاداترغم 
 ستبدادإا أسفر عنه تطبيق الوكالة العامة من أو م ،4نشر الفوضى في الدولة احتمالبتعلق 

في فرنسا بموجب و  الجنوبية ةالالتيني، وظهور الديكتاتورية في دول أمريكا 5الجمعية الوطنية
والنظام الثاني الذي أقامه  ،1799ديسمبر  13دستور نابليون للسنة الثامنة الصادر في 

، لالنتخاباتالمفهوم المعاصر  س ظهورإال أنهما يعتبران أسا ،1852لويس نابليون بدستور 
للفيلسوف جون جاك روسو الذي رد  االجتماعيالذي يستمد وجوده خصوصا من العقد 

 أصل السلطة إلى الشعب.
ظهر المفهوم المعاصر  ،سيادة األمة مجتمعتينو  فبفضل نظريتا سيادة الشعب

 تمثيلها، عن عملية سابقة يعبر عن إرادة سياسية أصلية وهي إرادة والذي لالنتخابات
بالتفرقة بين إرادتين  ،مرحلتين لنفس النظام المتعلق بالتعبير عن اإلرادة الوطنية يؤسسو 

                                                 
1 - DAUGERON (B), "De la volonté générale à l’opinion électorale: réflexion sur l’électoralisation de 

la volonté collective", in jus ploticum, n 10, 2013, pp 1 - 27, notamment p 8. 

2-  DAUGERON (B), La notion d’élection en droit constitutionnel…, op cit, pp 94 – 127. 
 .25عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية مرجع سابق، ص  - 3
 .125ة صورها وأساليبها...، مرجع سابق، ص النظم السياسية السلطة، الدولة، الحكومربيع أنور فاتح الباب متولي،  - 4
سمير داود سلمان، مدى تمثيل النائب للناخبين في ظل النظام النيابي، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات  - 5

 .49 - 48، ص ص 2015القانونية، القاهرة، 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 17 

الشعبي أي  قتراعاالالمعبر عنها عن طريق  الناخبين متكاملتين غير متعارضتين هما إرادة
 ي اإلرادة الوطنيةفاإلرادة المتدرجة أ ،وهي ليست بإرادة متدرجة يةاالنتخاباإلرادة السياسية 

 غير أن ،المنتخبين المعبر عنها بواسطة التقرير هي تلك المعبر عنها من طرف الممثلين
إرادي يكون تصرف سيادي لإلرادة ليصبح تصرف  االنتخابف ،الثانية مطابقة لألولى

  .1سيادي ياختيار 
 النتخاباعن مفهوم ، كأسلوب للتعبير عن اإلرادة الوطنية االنتخابما يميز  وهذا
فإذا طبقنا هذا األخير ، لالنتخاباتالحكام أي المفهوم التقليدي المعاصر  النتقاءكأسلوب 

فالقانون أو الدستور هم من يخلقون اإلرادة  ،فإرادة الشعب غير موجودة قبل التعبير عنه
وال يمكن أن تتشكل إال بواسطة  ،بإرادة ال يخلقها القانون فالشعب أصبح يتمتع ،الشعبية

 .العام الفردي قتراعاال
  :العام تقتراعاالتكريس مبدأ  - ثانيا

 الذي جعل منو  ،العام قتراعاالبتطبيق  يقترن التكريس القانوني لإلرادة الشعبية
  المصدر الوحيد إلضفاء الشرعية على السلطة السياسية. االنتخاب

توافر فيهم كفالة حق التصويت لجميع المواطنين الذين ت قتراعااليقصد بعمومية 
منح  بالضرورة عمومية اإلقتراع مبدأ يتطلبال  . 2انتقاءشروطه دون تمييز بينهم أو 

بل البد أن تتوافر شروط تنظيمية في المواطن  ،المشاركة السياسية لكل أفراد المجتمع
شرط أن تكون شروط موضوعية  ،ستفتاءاالأو  االنتخابالناخب حتى يستطيع ممارسة حق 

 .العام بأي حال قتراعاالتتعارض مع حق  ومنطقية، وال
فقد كانت  ،3الفرنسيةو  يةالعام مباشرة بعد الثورتين األمريك قتراعاال لم يكرس مبدأ
بشرطي النصاب  االنتخابتقيد حق  41793دستور  باستثناء الفرنسية،و  الدساتير األمريكية

 مثلمادفع الضرائب المباشرة  اشتراطأو بشرط الثروة عن طريق  الكفاءة أو بأحدهما ،و  المالي
                                                 

1 - DAUGERON (B), La notion d’élections en droit constitutionnel…, op.cit, p 504. 

العميسي أحمد صالح أحمد، النظام القانوني للمشاركة السياسية من خالل االنتخابات العامة في اليمن والجزائر،  - 2
 .286، ص 2012 - 2011، 1رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

3 - OFFERLÈ ( M )  ,  un homme une voix  ?histoire du suffrage universel , GALLIMARD, kapp à 

EVREUX, France , 1993 ,   p 14 . 

 .221، ص 2011ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، دار طيبة للطباعة، الجيزة،  - 4

-3  MILET ( M ), la démocratie en EUROPE  trajectoires et enjeux , ellipses édition MARKETING , 

paris , 2009 , pp 7 – 25 .   
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أو التمتع بملكية أراضي  ،1848إلى  1814نجده مطبقا في فرنسا في فترتي ما بين عام 
 امتالكأو  ،1918فيفري  6 ـكان مطبقا في إنجلترا قبل اإلصالح الكبير ل عقارية وهو ما

القدرة العالية  قرينة على آنذاكالمال  عتبارالذلك نظرا ، و الثروةو  المال نصابا معينا من
بحكم التجربة التي خاضها للحصول عليه  عامال أساسيا لتمتعه بالثقافة، و  لصاحبها للحكم

 آنذاك اعتبرتشرطا أساسيا للتمتع باإلمكانيات الضرورية لحل مسائل الدولة، فالثروة وكونه 
 .1مةالذي يمتلك المال له كفاءة طبيعية لتسيير الشؤون العاو  لياقة سياسية أخالقية

الكتابة كشرط أساسي  فاشترطتالمقيد بالكفاءة،  قتراعباالالدول التي أخذت  أما
أو على األقل  ،إنجلترا مثلما تم النص عليه في ،قراءتهو  أو معرفة كتابة الدستور ،لالنتخاب

 . 2لغة الدولةمعرفة  اشتراط ، أوفهمه إذا ما قرأت أمامهو  معرفة قراءة جزء من الدستور
 االنتخابالكفاءة لمنح حق و  اك بعض الدول التي جمعت بين شرطي الثروةكما أن هن

تضم  ،الذي قسم الناخبين إلى مجموعتين 1882جانفي  22كالقانون اإليطالي لعام 
أما المجموعة  ،الكتابةو  الذين يعرفون القراءةو  المجموعة األولى الناخبين المتمتعين بالثروة

خاصا أو الحاصلين على  امتحانا اجتازواالذين  وهم الثانية فتضم الناخبون المؤهلون
 .3لوظيفة عامة شهادات جامعية أو الممارسين

أوائل و  بالتالي فإن اإلرادة الشعبية لم تكرس قانونا إال في بداية القرن التاسع عشرو 
لذلك فالثورة  التي لم تشمل جميع المواطنين،و  نظرا لمحدودية هيئة الناخبين ،القرن العشرين

كانت التجربة األولى  أي ،الفرنسية كانت نقطة بداية لما قبل الديمقراطية العصرية
 .للديمقراطية المعاصرة

القرن التاسع في  قتراعاالإقرار مبدأ  منذ قتراعاالعن تقييد حق تراجعت مختلف الدول 
ال  ،أجمعت مختلف التشريعات على وضع مجموعة من الشروط الموضوعيةف، (19عشر )
 ارتباط ؤكدفي شرط الجنسية والذي ي أولى هذه الشروطيتمثل  .العام قتراعاالض ومبدأ تتعار 

الجنسية لعدة قرون المظهر  اعتبرتفقد  .العام أو بالمصلحة العامة رفقبالمالمواطن 
التي تمنح له صالحية المشاركة في ، و دولتهو  الرئيسي للعالقة التي تربط بين المواطن

 ،على األجانب االنتخابت مختلف التشريعات إلى تضييق حق لذلك عمد ،اتاالنتخاب
                                                 

-4  BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, p 292. 

2 -  BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, p 292. 
3  - BARTHÈLEMY )J( et DUEZ )P(, Traité de droit constitutionnel, op cit, p 294. 
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نتيجة تهديد المتجنسين األجانب األلمان لوحدة عدة  ،خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
األمريكيين الذين سعوا إلنشاء دولة داخل الدولة األمريكية، بعد  -وأولهم الجرمانيين  ،دول

المنظم للتجنس األلماني الحصول على الجنسية  1913 ل األلماني ديلبركقانون  أن سهل
تفعيل تجسس األعوان  األلمانية عن طريق إعالن بسيط في القنصلية وهو األمر الذي شجع

 االقتصاديةالحياة و  وسمح لهم بالتدخل في الحياة السياسية ،األلمانيين في الدول األجنبية
والذين لعبوا دور  ،"النكلون" اسمتحت وهو نفس ما قام به المتجنسين اإلنجليز  ،للدول

الخطر نفسه  ظهر .1كممثلين شعبيين انتخابهمالمتجسس لصالح اإلمبراطورات المركزية بعد 
أفريل  7غير أنها تنبهت لذلك في قانوني ،في فرنسا بعد تسهيلها عملية التجنس لألجانب

لم  ولو أنها المواطنةفكرة التدريب أو التكوين في  اللذان كرساو  1917 جوان 18و 1915
األجنبي  منعالذي و  ،المتعلق بالجنسية 1927أوت  10إال في ظل قانون  جزئياطبق ت

( سنوات من صدور 10مرور عشرة ) دونأو التوظيف  االنتخابحق من ممارسة المتجنس 
 ،إال إذا قام بواجب الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي ،المرسوم المتعلق بتجنسه

أوت  10التدفق األجنبي الواسع سهل قانون و  عدد المواليد انخفاضعد مالحظة لكن ب
 .2الحصول على الجنسية الفرنسية  1927

في خاصة  ،3الجنسية، بعد كثرة عدد األجانب في الدولو  تفككت العالقة بين المواطنة
لموروثة الواجبات او  من مجرد مجموعة الحقوق ،مفهوم المواطنة فتطور، 4األوروبيةالدول 

 ،الواجبات التي يعترف بها القانونو  مجموعة الحقوق إلى ،األجدادو  من طرف اآلباء
منح ظهر مفهوم المواطنة العالمية بعد و  بالدولة االرتباطتوسعت مظاهر ف ،والمحددة سياسيا

ميثاق مايستريخت الذي منح كل  منذ ،بية حق التصويت لألجانبو بعض الدول خاصة األور 
 بجنسية أحد دول اإلتحاد األوربي كامل حقوق المواطنة منها الحق في الترشح مواطن يتمتع

في وقت واحد في عدة  البرلمان األوروبي النتخاباتمع منع التصويت والترشح  االنتخابو 

                                                 
1 -  BARTHÈLEMY )J( et DUEZ )P(, Traité de droit constitutionnel, idem, p 292 - 311 , op cit. 

2 - BARTHÈLEMY )J( et DUEZ )P(, Idem, p 312. 

3 - ANDRES (H), Le droit de vote des étrangers, Etat des lieux et fondements théoriques, thèse de 

doctorat, université Paris 7, 9 Février 2007, pp 13 - 24. 

4 - DUCHESME (S), "Citoyenneté, nationalité et vote une association perturbée", pouvoirs, n 120, 

2006, pp 72 - 81 notamment pp 75 – 79. 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 20 

فراغا لمحتواها و  1دول أعضاء الترشح في و  االنتخابالتشريعات األوروبية بحق  اعترفتا 
  .2ية لسكان اإلتحاد األوربياألوربو  البلدية اتاالنتخاب

المحلية لكل  اتاالنتخابحق التصويت في  لذلك نجد أن معظم الدول األوروبية منحت
 ، لوكسمبورغ2002، لتوانيا 1994إسبانيا، هنغاريا  ،2004ومنها بلجيكا عام  األجانب
ب أو لبعض األجان 2002إيسلندا  ،2005بلغاريا  ،2002، سلوفينيا 1985 هولندا ،2003

الواليات  ،2001، جمهورية الشاك 1963 ايرلندامثل  الوطنية اتاالنتخابللتصويت في 
 وتشترط غالبيتها مدة إقامة تتراوح بين ستة أشهر 19753السويد  ،البرتغال ،1948المتحدة 

يرلنداو  المجر مثلونجد دوال ال تشترط أية مدة لإلقامة  ،خمس سنوات في معظم الدولو   .4ا 
سواء  ،حق التصويت لألجانب منحت ثمانية دول إفريقيةفقد يد اإلفريقي على الصعأما 

، 1997كأوغندا  أو لبعض األجانب ،1992زامبيا  ،1993بوركينافاسو  منها كل األجانب
عشرة و  مدة اإلقامة التي تتراوح بين سنة واحدة استيفاءذلك بشرط ، و 2001رواندا عام و 

  الوطنية. االستحقاقاتإلى  االنتخابجانب بحق لأل االعترافال يمتد غالبا  .5سنوات
المساهمة ، و صالحهنمللدفاع عن  االنتخابعمدت مختلف الدول إلى منح النساء حق 

تساعدها في تكوين نفسها  اجتماعيةو  ثقافة سياسية اكتسابوخصوصا  في خدمة المجتمع

                                                 

1 - Directive 93/ 109/ CE du conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit 

de vote et d'éligibilité aux élections au parlement européen pour les citoyens de l'union résidant 

dans un état membre ressortissants. 

 : المواطنة األوروبية ، راجع  حول تطور مفهوم  -

- GRUNBERG ( G) , PERRINEAU ( P) , YSMAL ( C ) , le vote des quinze , les élections 

européennes du 13 juin 1999 , presses de  la fondation national des sciences politiques, France 

,2000,  pp 78 – 94  

 نة أوروبية حقيقة راجع:ينكر البعض فكرة وجود ديمقراطية أوروبية لعدم وجوب شعب أوروبي نظرا لغياب مواط - 2
- DUBOUT (E), "L’échec de la citoyenneté européenne ? les mutations d’une citoyenneté complexe 

en période de crise identitaire", Jus politicum, Juillet 2017, pp 283 – 309, notamment p 291. 

- BARROCHE (J), "La citoyenneté européenne victime de ses propres contradictions: de la 

nationalité étatique à la rationalité économique", Jus politicum, n 19, 2018, pp 179 – 228. 

3 - ANDRES (H), idem, p 61. 
، 21، العدد جتماعيةمجلة العلوم االاليمين بن ستيرة، عملية تسجيل الناخبين: "بين الضرورة والمعايير التشريعية"،  - 4

 .341، ص 349 – 333، ص ص 2015
 : و قد ثار نقاش فقهي حول أحقية األجانب المقيمين في الدولة للتصويت في اإلنتخابات المحلية ، راجع

-DESRAMEAUX ( G-D) , droit électoral, textes et références explications débats , GROUP 

STUDYRAMA, France, 2013, pp 18 – 20  

5 - ANDRES (H), Le droit de vote des étrangers…, op cit, p 79.  
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سية من مقومات لذلك أصبح إشراك المرأة في الحياة السيا ،1وتعود نفعا على المجتمع
 .األنظمة السياسية المعاصرة

 تؤكد النضج العقلي في الناخب معظم التشريعات العالمية بالنص على شروط اكتفت
أهمها ، و استقالليةو  بكل حرية ذاتية االنتخابعلى ممارسة حق  تضمن قدرة صاحب السيادةو 

 .شرط السن
 لحركية تشجيع بةاستجا االنتخابعمدت معظم الدول تدريجيا إلى تخفيض سن 

بالحقوق المدنية تحت  االعتراف ذلك تماشيا معو  مشاركة القاصرين في الخدمة العسكرية
وهو الشعار الذي رفع في الحرب  العمر الذي يكفي للقتال يكفي للتصويت "، " شعار

 ،سنة 25 ـب 1830 وعام ،سنة 30ـب 1814. فقد حددته فرنسا عام 2األمريكية الفيتنامية
 سنة إلى عشرين سنة. 25وخفضته دولة اليابان من  ،سنة وفقا لقانون أوتريش 25 إنجلترا

، سنة 16في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى سن  حركية سريعة تخفيض السن قد شهدو 
 2006وفي نوفمبر  ،1997 – 1996إلى ذلك منذ  كانت ألمانيا من بين الدول السباقةو 

البرلمانية، فسويسرا  اتاالنتخابسنة بالتصويت في  61سمحت للمواطنين الذين بلغوا سن 
  . 3 2006 عام

 

 الفرع الثاني
 : الشعبي في الدولة مفهوم التمثيل تحديث

فبعد أن كانت تستمد  ،يةاالنتخابتغيير أساس العهدة  يترتب على منح السيادة للناخبين 
معنويا  التزاماكل تش، و اإلرادة الشعبية وجودها من الدستور، أصبحت تؤسس بناء على

ألنهم يخلقون إرادة األمة بل شعبيين إذ لم يعد المنتخبين ممثلين  ،(أوال) للممثلين المنتخبين
األمر الذي ، وهو 4رغم أنها إرادة ال تختلف عن إرادة األمة  ،ألنهم يمثلون إرادة غير إرادتهم

 .(ثانيا) إلى توسيع التمثيل الشعبي أدى
                                                 

1 - BARTHÈLEMY (H) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op.cit, pp 292 - 311. 

2  - ANDRES (H), Le droit de vote des étrangers…, op.cit, p 172. 

3 -DAMON (J), "Établir le droit de vote à seize ans: (im) pertinence d’une innovation pour 

rééquilibrer politiquement les générations", in IMPERTINENCES 2010 huit contributions pour 

penser et agir autrement ,  la documentation française , paris , 2010 , pp 59 -70,notamment  p 61. 
4 - DAUGERON (B), La notion d’élection en droit constitutionnel…, op. cit, p 521. 
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 :شعبي معنوي التزام يةاالنتخابالعهدة  - أوال
 1للدولة ياالنتخابمفهوم ومكانة النظام  باختالف يةاالنتخابتختلف طبيعة العهدة 

 1791ففي دستور  .اتاالنتخاببالصفة التي يتدخل فيها الناخبين بالعملية  المرتبط أساساو 
المتمثل و  اتلالنتخابالذي يعتبر النموذج األمثل لتطبيق المفهوم التقليدي المعاصر و  الفرنسي
 نجده قد أسند مهمة التمثيل الشعبي إلى كل ،الحكام ختيارالمجرد أسلوب  اتاالنتخابفي أن 

  .، لذلك فالممثل الشعبي يمكن أن يكون معينا أو منتخبا2من السلطة التشريعية والملك
كما أن النائب ال يمثل إال نفسه، ويستلهم أداءه التشريعي من ضميره ودوره يتلخص 

طابع ممتاز وغير محدود ولم تكن قابلة  يةاالنتخابلق إرادة األمة لذلك كان للعهدة في خ
فالمواطن ال  ،يستطيعون المداولة في كل قضية تهم األمة للتعديل، والممثلين الشعبيين

ألن اإلرادة الوطنية لم تكن موجودة إال  ،يستطيع أن يشرع أو أن يتكلم إال عن طريق ممثليه
 .3الممثلين من وقت تقرير 

 ،4حاملين إلرادة تسمو على مهامهم بعد منح السيادة للناخبين أصبح المنتخبينأما 
 كونهم يمثلون إرادة غير إرادتهم رغم أنها إرادة ال تختلف عن إرادة األمة الممثلين الشعبيين

ك ال العام. لكن ذل قتراعاالمختارة عن طريق و  يمارسون مهاما محددة ،وطنيينالمحليين أو ال
 فهي وسيلة ضرورية ،عن اإلرادة التدرجية، أي إرادة الممثلين المنتخبين االستغناءيعني 
 .5 يةاالنتخاباإلرادة  استظهارو  لتطبيق

متناقضتين هما إرادة  ،قد تبدوان ألول وهلة إلى وجود إرادتين األمر الذي سيؤدي وهو
رادة من  يةاالنتخابالشعب أي اإلرادة  فيثار التساؤل  ،أي اإلرادة المتدرجةنتخبهم الشعب اوا 

                                                 
 حول تطور مفهوم العهدة اإلنتخابية راجع: - 1

- LUCIEN (J),"La représentation: une fiction malmené" , pouvoirs, 120, 2006, pp 5- 16. 

2 - l’article 2 de la constitution 1791 stipule: « la nation, de qui seule émanent tout les pouvoirs, ne 

peut les exercer que par délégation. la constitution française est représentative: les 

représentants sont le corps législatif et le roi. de la manière qui sera déterminée ci- après ». 

- DENQUIN (J –M), "Volonté générale, opinion publique, représentation", Jus politicum, n 10, 2013, 

pp 1 – 16, notamment p 6. 

3 - GICQUEL (J), Droit constitutionnel et institutions politiques, 29 édition, LGDG, l’extenso édition, 

2015, pp 240 - 242. 
واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن » على أن:  ، مرجع سابق،1996ر دستو  115تنص المادة  - 4

 مرجع سابق، 1989من دستور  94وهو نفس نص المادة المادة . «يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته 
. 

5 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel…, op. cit. 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 23 

وهو ما قد يؤثر على سير المؤسسات  حول اإلرادة التي نأخذ بها أثناء التقرير النهائي،
غير أن األمر ال  .في تنظيم السلطة في الدولة ياالنتخابو بالتالي فشل األسلوب ،المنتخبة

يتولى  . و السيادة الشعبيةوموضوع التمثيل واحد وه االنتخابفموضوع  يجب أن يفهم كذلك،
ممارستها  أما التمثيل فيتولى تطبيقها،أي ،التعبير عنها بواسطة الهيئة الناخبة االنتخاب

التعبير عن  التزامهو الوقت الذي يقع فيه  قتراعاالووقت  ،بمفهوم آخر إدخالها حيز التنفيذ
هو من ينتج اإلرادة  االنتخابوبما أن  .1يمارس فيه الشعب السلطةو  اإلرادة السياسية

 االنتخابفوقت التمثيل ووقت  ،االنتخابليست اإلرادة السياسية التي تبرر ، و السياسية
 الممثلين سيد علىو  من الناخبين وكل .التمثيل مباشرةو  االنتخابالعالقة  تعقد مختلفين لذلك

الممثل ، و اعقتر االقت و  بواسطة القرار الذي يتخذه ،من يمثله اختيارالناخب عند  ،مستواه
، 2مهامه على تحقيق المصلحة العامة اقتصارو ، بحكم شرعيته الشعبية ،الشعبي أثناء التقرير
قانونا عن طريق تكريس مبدأ السيادة  جسدوهو ما يت ،بحرية مطلقة عهوالتي تستوجب تمت

  .3الدول المعاصرة ومنها الجزائر البرلمانية في معظم دساتير
عن اإلرادة الوطنية وبواسطته تتطابق اإلرادة  التعبير باألغلبية التصويت تولىي
 ،فتصويت الناخبين موحدين بهيئة ناخبة سياسية هو إرادة الوطن ،واإلرادة الوطنية يةاالنتخاب

غير أن الشعب ال يمارس سيادته عن طريق تمثيلها بل  ،وهي إرادة تسبق اإلرادة التدرجية
تصبح المعبر عن اإلرادة  يةاالنتخاب، فاإلرادة يةاباالنتخبوجوده وحسب إرادته في العملية 

 .5، كما ذهب إليه جون جاك روسو4العامة مكان القانون
ليس و  التمثيل وسيلة لتأطيرها، و اإلرادة الشعبية استظهاروسيلة  االنتخابفبمفهوم آخر 

تي تدخل الو  فتمثيل صاحب السيادة .االنتخابإلنشاء اإلرادة الشعبية المعبر عنها عن طريق 
التي و  هو خطوة الحقة على تصرف التعبير عن إرادته ،ضمن مهام الممثلين الشعبيين

، وكأن الممثلين يستمدون صفتهم من أمر آخر غير مشاركته في االنتخابيتوالها أسلوب 
                                                 

1 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel…, idem .  

2 - DEMELEMESTRE (G), les métamorphoses du concept de souveraineté …, op.cit, pp 329 - 330. 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما  »على أن:  1996من دستور  112تنص المادة  - 3

وهو نفس نص المادة  .«لمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ا
 . مرجع سابق، 1989من دستور  92المادة 

4 -DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel…, op.cit, p 582. 

5 - RAYMOND (CD), Contribution de la théorie générale de l’Etat, Dalloz,  paris, 2004, p 290. 
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ال يمكنه منح ترخيص لممارسة وظيفة أي الموضوع  االنتخابفالتصويت على القانون، إذن 
 .د قبال فهي تخول سلطةمستقل عنها وموجو 

أي أنه ليس  ،مشرعو  لكنه ممثل، و فالبرلمان ليس ممثال للشعب ألنه المشرع لذلك
 ،لكنه يصوت على القانون ألنه ممثل للشعب، و ممثال للشعب ألنه يصوت على القانون

والبرلمان كهيئة تمثيلية يحتفظ لوحده  ،فمهمة التمثيل تحتوي مهمة التصويت على القانون
لكن هذه المرحلة شكلية بما أن و  تحويل اإلرادة السياسية بطريقة سياسية إلى قانون.بحق 

اإلرادة العامة موجودة قبل تمثيلها في البرلمان ووجدت حين تم التعبير عنها عن طريق 
 .1من التعبير عن اإلرادة العامة إلى التعبير عن اإلرادة الوطنية انتقلفالقانون  ،اتاالنتخاب

، وتتجسد بفعالية األداء البرلماني والمجالس اتاالنتخابظيفة التمثيلية بواسطة تتحدد الو 
التعبير عن اإلرادة و  ممارسة السيادة االنتخابفالغرض من المنتخبة كنهاية بحد ذاتها، 

وهو ما نص عليه الدستور الجزائري صراحة تباعا في جميع  ،السيدة لصحاب السيادة
ار معظم دساتير العالم صراحة إذ تنص المادة الثامنة من على غر  ،الدساتير الجزائرية

بواسطة ممثليه و  ستفتا االيمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق  » :2الدستور
  .« المنتخبين
إلرادة موجودة  شكال من أشكال تفويض هاعتبار ب ،يتضمن التمثيل االنتخابف ،بالنتيجةو 

أين يكون  ،لممارسة وظيفة ما انتقاءفقط مجرد ليس و  وهي إرادة صاحب السيادة،من قبل 
النائب الذي يمثل بصفة حقيقية الشعب هو من ، و المركز غير محدد عن طريق اإلجراء

 .يدافع على المصلحة العامة ال الذي يحقق اإلرادة العامة
إال  لم يعد التمثيلو  3أمر آخر مختلف عن ممارسة حق التمثيل الشعبي االنتخاب إن  

يرتكز على  ،اتاالنتخابأشكال الترخيص لممارسة سلطة للقيام بمهمة ناشئة عن شكال من 
أي الهيئة  ممثلة عن طريق أشخاص مبعوثين من طرف الشعب لتمثيلها انتخابيةوجود إرادة 

                                                 
1 -  DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, …, op.cit. 

 ، مرجع سابق . 1996دستور من  2/  8المادة  -  2
3 - SURONNEAU (F), De l’organisation du suffrage universel, thèse de doctorat, faculté de droit 

BORDEAU, 1896, p 22. 
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 1هو أسلوب تفويض االنتخابفبمفهوم آخر  ،تأطير إلرادة موجودة  أما التمثيل فهو ،الناخبة
 . وبالنتيجة فالديمقراطية التمثيلية تكون كما عرفها2ين الشعبييناإلرادة الشعبية للمثل
ROBESPIERRE : الشعب صاحب السيادة من طرف  التي يسير فيها الدولة »أنها

القيام عن ، و له أن يقوم بنفسه بكل ما يستطيع القيام به ،التي هي من صنعه القوانين
 .3« طريق ممثليه بكل ما ال يستطيع القيام به

ليس عن طريق المداولة الخاصة و  الشعب عن طريق الهيئة الناخبةو  تمثيل األمةيتم 
التي تعتبر هيئات ثانوية يرتبط وجودها وسيرها بوجود الهيئة األصلية و  بالمجلس المنتخب،

للناخبين تصبح  ألن اإلرادة الفردية السياسية ،األولى وهي الشعب المتكتل في الهيئة الناخبة
تصبح هذه ة أي إرادة الممثلين المنتخبين و اسية سامية على اإلرادة التدرجيإرادة جماعية سي

 .4من أشكال إنشاء الهيئات السياسية المؤسساتية مجرد شكل األخيرة
تحويل أصوات  التعرف على اآلرا  السياسية للناخبين، "هو االنتخابوعليه فهدف 

لبرلمانات، توفير اآللية التي يمكن من مثيلية النيابية باتالناخبين إلى مقاعد في الهيئات ال
خاللها للناخبين محاسبة ممثليهم، توفير حوافز للمتنافسين من أجل عرض برامجهم 

 ،هي عهدة من نوع خاص يةاالنتخابوالعهدة  .5"وآرائهم بحرية وتمثيل كافة فئات المجتمع
موضوع العهدة محدد ف ،في حق صاحب السيادة إلتزاما معنويابل  ،ال تعتبر عهدة إجباريةإذ

الجمهورية بمفهوم آخر فموضوع العهدة  في تمثيل يتمثلو  اتاالنتخابوهو هدف الشعب من 
 نظيرتهاعن  في القانون العام يةاالنتخابالعهدة  . تختلف 6يتمثل في تأطير سياسة الجمهورية

                                                 

ال نقصد هنا التفويض اإللزامي الذي يعود لنظرية الوكالة اإللزامية، بل التفويض بالمفهوم القانوني والذي يستوجب  - 1
على الممثلين المنتخبين تحقيق اإلرادة الشعبية، بمفهوم آخر فالممثلين الشعبيين ال يخلقون اإلرادة الشعبية فهذه 

خيرة موجودة وتنتقل إليهم عن طريق االنتخاب لذلك يجب عليهم تحقيق المساعي الشعبية وببساطة تجسيد حكومة األ
لى الشعب".  "من الشعب وا 

أحمد الدين، واقع االنتخابات البرلمانية في الكويت، ندوة حول النزاهة في االنتخابات البرلمانية مقوماتها وآلياتها في  - 2
المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الدراسات الوحدة العربية، األقطار العربية، 

، الطبعة األولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الدراسات 2008مارس  13- 12بيروت يومي 
 .129السيما ص  144 - 123، ص ص 2008الوحدة العربية، بيروت، 

3 - HAGEL (F)," L’électeur ", pouvoirs, n 99, 2001,  pp 151 – 161, notamment pp 285. 

4 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, ..., op cit. 

، 4العدد  التنمية،المجلة الجزائرية لألمن وعبد المالك رداوي، "التشكيك في نزاهة االنتخاب ودوره في اهتزاز هيبة الدولة"،  - 5

 .128، السيما ص 137 – 125، ص ص 2013جانفي 

6 - SURONNEAU (F), De l’organisation du suffrage universel, op cit, p 24. 
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مة فمهمة النائب وعضو مجلس األ ،نسبيا 1وهي عهدة تمثيلية حرة ،في القانون الخاص
ومن واجبه في  ،3، غير أنه يبقى ملزما بتطبيق برنامج الحزب المنطوي تحت لوائه2وطنية
ويظل يتحسس تطلعاته، كما يلتزم  4الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب اتهاختصاصإطار 

بحضور الجلسات  االلتزام، فيقع على عاتق عضو البرلمان 5بالتفرغ ألداء مهامه البرلمانية
تحت طائلة التعرض لمجموعة من العقوبات  6غال اللجان التي هو عضو فيهاالعامة وأش

ومن أهمها توجيه تنبيه تأديبي للعقوبة، نشر قائمة األعضاء المتغيبين عن أشغال جلسات 
المجلس في جريدة المناقشات، تدوين أسماء األعضاء المتغيبين في أشغال اللجان الدائمة، 

 .7وخصم مبلغ مالي
 سيع نطاق التمثيل الشعبي:تو  - ثانيا

، وهو 8لقد كان القانون في بداية القرن الثامن عشر المعبر الوحيد عن اإلرادة العامة
يقتصر على النصوص الصادرة من الهيئة التشريعية و  المفهوم الموروث عن الفكر الثوري،

قرن السياسية حتى منتصف الو  ال غير. ظل هذا المفهوم يهيمن على الحياة الدستورية
، تعريف القانون في شكله اإلجرائي لو من الناحية الرسمية، وهو مفهوم يحصر، و العشرين

 االلتفاتوبالتالي يرفض  ،القوانين سن" لطقوسا برلمانية واجبة اإلتباعالذي ال يعني سوى "و 
ال يجوز  بامتيازتشريعي  خاصة "موضوع القانون" فكان القانون العمل سياديو  لما عدا ذلك

ال قيد على ، و كونه متعلق بإرادة األمة ،ال التنازل عنه مثله في ذلك مثل السيادةو  ضهتفوي
كما أن ما تضعه من هذه القوانين يسمو فوق  ،ما تشاء من قوانين استحداثإرادة األمة في 

                                                 

، 10، العدد مجلة المفكرحساني محمد منير، "طبيعة العهدة البرلمانية في نظر اإلجتهاد الدستوري الجزائري"،  - 1
 .322 – 321، السيما ص ص 329 – 314، ص ص 2014

 ، مرجع سابق. 1996من دستور  من  122المادة  - 2
 ، المرجع نفسه.1996من دستور  من  117المادة  - 3
 ، المرجع نفسه.1996من دستور  من  115المادة  - 4
 ، المرجع نفسه.1996من دستور  من  116المادة  - 5
  ، عدد 2017غشت  22لمجلس األمة ، ج ر ج ج ، المؤرخة في من النظام الداخلي  116، 115،  114المادة  - 6

49  . 
- BENABBOU – KIRANE ( F ) , droit parlementaire algérien , tome 1, OPU, 2009,  pp 79 – 104 . 

 من النظام الداخلي لمجلس األمة، المرجع نفسه. 116، 115، 114المواد  - 7
  97 – 74، ص ص  2013لقانون في الدستور، مكتبة زين الحقوقية، بيروت ، اسة حول فكرة ابيخال مصطفى ، در  - 8
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يرتبط كما  ،عن المؤسس الصادرةتلك  باستثناءكل القواعد األخرى كيفما كانت طبيعتها 
 ،إلى صياغته األولى ،من بدايته كمشروع أي باإلجراءات المتبعة فيه ،بالشكليةوثيقا  ارتباطا
المجلس على  هوقد يسبق ذلك عرض هإصدار ثم ، عليه مصادقةالتصويت و الف ،مناقشته
  ، إن هذه العملية بشكلها تعرف معنى القانون.الدستوري
متعه بإرادة تسبق بما أن الشعب لم يعد يحصل عن إرادة بواسطة القانون، نظرا لتو 

التمثيل تصرف  و، 1تعبيرا عن اإلرادة الشعبية إال هذا األخير لم يعدعملية سن القانون، 
، التمثيلية مختلفتانو  فالوظيفتان التشريعية قانوني ال ينحصر في التشريع ومستقل عنه،

لى في ، فالبرلمان هو المؤسسة األو اختالفهما، رغم وليستا متعارضتين لكنهما متكاملتين
ظهر لتأطير  النظام التمثيليو الجمهورية وهو المكان الذي تشكل فيه سيادة األمة أو الشعب 

لمتطلبات  لالستجابةمنذ القرن الثامن عشر  تطور وهو نظام مرن ليس خلقهاو  الديمقراطية
 .2المواطنين

 لحكومةمتمثلة في رقابة أعمال ا انتخابيةإلى جانب التشريع وظيفة إذ يمارس البرلمان 
أحد  هااعتبار ب ،أكثر أهمية من الوظيفة التشريعيةو  التي تعبر الوظيفة األكثر تمثيال للشعبو 

 .3السياسية المظاهر األولية للمسؤولية
                                                 

1 - SURONNEAU (F), De l’organisation du suffrage universel, op cit, p 15. 

 حول تطور النظام التمثيلي راجع: - 2
لمعاصرة، الطبعة األولى، لمى علي فرج الظاهري، الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير ا -

 .41 – 33، ص ص 2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
حسن محمد مهند ، منازعات إنتخاب البرلمان دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر و التوزيع ،  -

 . 22 – 15، ص ص  2012مصر،
 .166 – 76لمقترح ...، مرجع سابق ،ص ص أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مالمح النظام السياسي ا -
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، فقه الخالفة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي  -

 ومايليها .  103، ص  2008الحقوقية ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، 
وسماها آنذاك وظيفة اإلشراف  1960، عام BAGEHOTلى الفقيه تعود فكرة رقابة البرلمان على أعمال الحكومة إ - 3

والتي  1861والرقابة على وزراء التاج، وبعد ستة أشهر عوض تلك الوظيفة بالوظيفة االنتخابية وذلك في عام 
   اعتبرها الوظيفة األولى للغرفة، رغم أن هذه األفكار ظهرت قبله من طرف فقهاء آخرين أمثال:

ALEXANDRE DE LABORDE, LABRON DE VIRTROLLES, Eminent ORATEUR  

شكل المبدأ بدقة وبصيغة مباشرة بعكس  BAGEHOTالفقيه لكنها لم تحدث تأثيرا في الصعيد الدستوري، كون 
 النظريات المتداولة.

 ألكثر تفاصيل حول ظهور المبدأ راجع: 
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تعتبر المسؤولية السياسية ضمانة لالستقرار واألمن القانوني للنظام السياسي في 
طبق في الديمقراطيات القديمة، كونها الدولة، كبديل لمبدأ إلزامية العهدات االنتخابية الم

الوسيلة التي يمكن بواسطتها تفادي القطيعة بين الوطن الشرعي الذي يمثله الحكام، والوطن 
 .1الفعلي والذي يمثل الواقع المعاش ألصحاب السيادة

مرة  الشعبي الممثل انتخابتجديد  تكون المسؤولية السياسية مباشرة بعدم ويمكن أن
  .2ريق المبدأ التدرجي لمسؤولية الحكومة أمام الهيئات المنتخبة أخرى أن عن ط

، 3يصعب التمييز بين الخسارة في االنتخابات وتفعيل الشعب للمسؤولية االنتخابية
منطقية لكل هيئة  نتيجةخاصة وأن المسؤولية ال تقتصر على الممثلين الشعبين فهي 

النظر عن آلية  ولين سياسيا بغضوتطبيقها يشمل كل المسؤ  دستورية تتمتع بالسلطة
 انتقائهم.
، على أساس 4السياسية اتواالنتخاب المحلية اتاالنتخابكما لم يعد يقام التمييز بين  

من الدستور  72المادة  إلى استنادا بعض الفقه اعتبرهاإدارية مثلما  انتخاباتأن األولى 
 ،ة من طرف المجالس المحليةالفرنسي التي تنص على أن الجماعات المحلية تدار بكل حري

غير  قتراعاالمجلس األمة من طرف الناخبين المحليين بواسطة  انتخابإلى جانب طريقة 
تقتصر  ،خاصة غير تدرجية انتخاباتالمحلية أنها  اتإلى االنتخابفقد كان ينظر  ،المباشر
 اتاالنتخابعلى خالف  ،مؤسسات عامة أو خاصة ال تحكم أي دومين عام اختيارعلى 

التي تمارس السلطة  ترمي إلى تعيين السلطات عامة انتخابات بإعتبارها الرئاسيةو  البرلمانية

                                                                                                                                                         

- LE DIVELLEC (A), "Bagehot et les fonctions du parlement (Britannique) sur la genèse d’une 

découverte de la pensée constitutionnel", in juspoliticum, n7, 2012, pp 1-8, p 4-8.  
1 - REGOURD (S), "L’ambivalence des relations du droit et de la démocratie", revue du conseil 

constitutionnel, n 2, 2013, p 37 – 45, notamment p35. 

2 - Bruno (p). sur la responsabilité politique, op.cit, p 1094. 

ال يمكن إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إال إذا تقدم رئيس الجمهورية السابق و رشح نفسه لفترة رئاسية اخرى  -
م عنه ، أما إذا رفض الناخبون إعادة ، فإذا جدد الناخبون الوالية فإن معنى ذلك موافقتهم على سياسته و رضائه

 إنتخابه فهذا يعني بالشك قيام المسؤولية السياسية في حقه .
 : لمزيد من التفاصيل راجع

كاظم علي الجنابي ، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني دراسة مقارنة ، المركز القومي لإلصدارت    -
 . 202 -  180، ص ص   2015، القاهرة ، القانونية ، الطبعة األولى 

3 - DAUGERON (B), La notion d’élection en droit constitutionnel..., op cit, p 521. 

4 - BARTHELEMY (J) et duez  DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, p 310. 
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ذلك و  المعبر عنها عن طريق السلطات الممنوحة لها، ،المنبثقة من مصلحة الدولة، العامة
 بتقسيمها إلى وطنية ،اتاالنتخابالمعبر عنها بواسطة  تفاديا للمساس بوحدة السلطة المتدرجة

  .1محليةو 
الشرعية الديمقراطية للسلطة المتدرجة مضمونة دستوريا عن طريق الحق في  بما أنو 

ومن  ،، ووفقا لهذه الشروط2اآللية القانونية للتعبير عن السيادة الشعبية هاعتبار ب قتراعاال
تصبح متمتعة  الوقت الذي توصف فيه السلطة المحلية على المستوى القانوني بسلطة عامة،

 انتخاباتالمحلية  اتاالنتخابف ،3إذن بالشرعية الديمقراطية ،ية مماثلة لشرعية الدولةبشرع
، البرلمانية اتاالنتخابسياسية كذلك، تمارس حسب نفس الشروط الدستورية المطبقة على 

يكون السكان المحليين  االنتخابوقت  ففي الناخب يتدخل فيها كمواطن وليس كفرد،و 
اإلرادة الوطنية يتم التعبير ألن  ، يختلفون مع الشعب الوطنيالو موضوع شرعية السلطة 

الوطنية. وهو ما أكده المجلس الدستوري  اتواالنتخاب المحلية اتاالنتخاب بواسطةعنها 
  .1982منذ سنة  4الفرنسي
فكالهما  القرار المحلي الصادر عن المجالس المنتخبة المحليةو  ال فرق بين القانونو 
موحدا عن طريق  انتخابيافالشعب الذي شكل جسما ، 5عن اإلرادة العامة ان التعبيرييتول
ووحدة  واالنتخابات الوطنية المحلية اتاالنتخابيتدخل بنفس الصفة في  ،العام قتراعاال

كما أن أهداف االنتخابات المحلية ال تختلف عن  ،قتراعاالالسلطة التدرجية من وحدة سلطة 
تمثل في التكريس الفعال لمشاركة المواطنين في الشؤون العامة االنتخابات الوطنية، والتي ت

                                                 
1 - DAUGERON (B), la notion d'élection en droit constitutionnel…, op cit, p581.  
2 - DAUGERON (B), la notion d'élection en droit constitutionnel,... op cit, p 128. 

3 - DAUGERON (B), la notion d'élection en droit constitutionnel…, op.cit, p 129. 

4 -  "  ...  la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie 

du référendum ….. et qu’aux termes de l’article 6 de la déclaration des droits de l’hommes et du 

citoyen : «  tous les citoyens étant égaux « aux eux de la loi «  sont également admissibles à toutes 

dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs 

vertus et de leurs talents «  . Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la 

qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité…….. que ces principes de valeur 

constitutionnelle s’opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu’il en 

est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l’élection des conseillers municipaux "  .. 

 - Décision CC n°82-146 DC du 18 novembre 1982 , loi modifiant le code électoral et le code des 

communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des 

français établis hors de France sur les listes électorales , J O R F du 19 novembre 1982 . 

5 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, contribution à une théorie juridique 

de l'élection àprtir du droit public français, op.cit, pp 752 – 764.  
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عن طريق ضمان استقاللية الممثلين المنتخبين وعدم خضوعهم ألي وصاية وفقا لما تمليه 
 .1قواعد الالمركزية اإلدارية 

 استوجب ،نظرا لتمتع الشعب بإرادة سابقة على الدولة، أي بوجود قبلي على تمثيله 
وهو ما  ،وجوده دون حاجته لوساطة الستظهار ،تكتل ضمن الهيئة الناخبةي على الشعب أن

الحكام بل يتعداه إلى  اختياردورها ال يقتصر على ، و أهم الهيئات الدستوريةو  جعلها أول
عن طريق حق الحل البرلماني فهي تلعب دور الحكم في  ،ضمان رقابة الهيئات الدستورية

، كونها تمنح للسلطة صفة السلطة 2ساسية لبناء الدستورالقاعدة األ النزاعات ألنها تشكل
 ،فالهيئة الناخبة محكمة سيدة ،البرلمانو  بين رئيس الدولة هتحل النزاع وتفرغو  الوطنية،

 .3في حدودها التمثيلية السلطةمكلفة بكبح 
للناخبين إرادة جماعية سياسية سامية على  اإلرادة الفردية السياسية تصبح بالنتيجةو  

أي إرادة الممثلين  - تصبح هذه األخيرةو  رادة التدرجية أي إرادة الممثلين المنتخبيناإل
تكون الهيئة ف .من أشكال إنشاء الهيئات السياسية المؤسساتية مجرد شكل -المنتخبين 

المتواجدة  االجتماعيةألنها تتشكل من القوى  ،في هذه الحالة كتلة ما فوق دستورية الناخبة
حامل بواسطتها ينتقل الشعب من "و  ،بامتيازالموكلة لهم ممارسة السيادة الوطنية ، و في الدولة

 .4لالنتخابلذلك فهي ال تنشئ من الطبيعة القانونية  ،للسيادة "حامل فعليإلى " سميا
موجودين في الدولة في  ،تجمع أفراد معينين بالذاتتعتبر الهيئة الناخبة بهذا المفهوم 

 المؤسس الفرنسي في دستور اعتبر، لذلك 5فعلي للشعبوجود  وقت محدد يشكلون
هذا ما يميز ، و 6الهيئة الناخبة كسلطة رابعة 1958الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 

الحكام  النتقاءكأسلوب  االنتخابكأسلوب للتعبير عن اإلرادة الوطنية، عن مفهوم  االنتخاب

                                                 

1 - Hamidi (H), "La relation problématique entre élections locales, décentralisation et promotion de la 

gouvernance locale en Algérie", droit, société et pouvoir, n 3, 2014, pp 13 – 25, notamment p 20. 

  - Hamidi (H) , " les élections locales de novembre 2012, problématique de la gouvernance locales , 

séminaire sur le droit électoral algérien , Réalité et perspectives, université 8 mai 1945 , Guelma , 

3 et 4 / 03/2013 , pp 9 - 14 , notamment p 9.   

2 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit. 

3 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, contribution à une théorie juridique 

de l'élection àprtir du droit public français, op cit, p 526. 

4 - ZARKA (J – C), Les systèmes électoraux, op cit, p 7. 

5 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, contribution à une théorie juridique 

de l'élection àprtir du droit public Français, op cit, p 518. 

6 - ZARKA (J – C), Les systèmes électoraux, op cit, p 7. 
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طبقنا هذا األخير فإرادة الشعب غير موجودة ، فإذا لالنتخاباتأي المفهوم التقليدي المعاصر 
 .فالقانون أو الدستور هم من يخلق اإلرادة الشعبية ،قبل التعبير عنه

لذلك فالتجمعات والتنظيمات  نتخب كمواطن يمارس حقا من حقوقه،صاحب السيادة يف
ائر والدو  ،الدولة ليس جزءا من الهيئة الناخبةو  بين الفرد اجتماعيالمهنية وكل تنظيم 

الصوت  استظهارليست بالضرورة تجمعات للمواطنين بل هي وسيلة لتسهيل  يةاالنتخاب
توزيع النائبين بين  راعيلذلك يجب أن ي ،الشعبي نظرا لصعوبة تصويت كل فرد لحاله

إشراك  يستوجبللفرد،  حق طبيعي االنتخابف .1للبلد بيوغرافيالعامل ال يةاالنتخابالدوائر 
ضرورة  وهو األمر الذي يفسر توسيع التمثيل إلى ،قتراعاالفي  اعيةاالجتمجميع القوى 

وهو المبدأ  ،2عن طريق تعيين الثلث الرئاسي في مجلس األمة ،تمثيل مختلف المصالح
 .1996لسنة المتضمن في الدستور الجزائري 

 اعتبارب، و 3حق أم وظيفة االنتخابإذا كان فيما تبقى المشكلة المطروحة دائما 
عن  ه ناتجاعتبار ب ي حق شرعياالنتخابالحق ، و ة هي مجموعة من السلطات الشرعيةالوظيف

سلطة االنتخاب  اعتباربه المشرع في القانون، فيمكننا  عترفاعقد مختلف عن الحق الذي 
وهو تصرف  ،محمي عن طريق الطعون القضائية ،شرعية معاقب عليه من طرف القضاء

أي واجب  هو واجب معنوي ال عقاب عليهو  ،4شعبية يضمن المساواة ال لصاحبه، ياختيار 
  .من نوع خاص ذو طبيعة خاصة
غير ضروري في عملية تمثيله أي أثناء ممارسة ممثلي  لذلك يعتبر وجود الشعب

الذي يكفي لحد ذاته االنتخاب و ، فالوقت الضروري لحضورهم هو وقت 5الشعب لمهامهم
لكن ذلك الدمج ال . و ثيل ينتهيان بالدمج بينهماالتماالنتخاب و ف بالنتيجة، و لتمثيل الشعب

وهي مهمة يتوالها النظام  ،يتحقق إال بضمان مطابقة اإلرادة الوطنية إلرادة الهيئة الناخبة

                                                 
1 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, pp 292 - 327. 

حة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم ، أطرو 1996سعيداني ججيقة، السلطة التشريعية في دستور  - 2
 وما يليها. 62، ص 2007السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

3 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, p 339. 

4 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, idem, p 338. 

5 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel…, op cit, p  504  
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عن  ات التمثيليةاالنتخابومن هنا ظهرت الحاجة إلى ظهور معايير لتمييز  .1ياالنتخاب
 .ياالنتخابايير دمقرطة النظام يطلق عليها عادة معو  غيرها من إنتخابات الواجهة،

 المطلب الثاني
 :مبادئ االنتخابات السيادية 

 في الدولة المعاصرة عن نظيره في الدولة القديمة أنه يستمد شرعيته االنتخابيتميز  
تصرف  االنتخابالشعب هيئة ناخبة ف اعتبارمن القانون الذي تسنه السلطة التشريعية ب

 .للشعب من بين المترشحين نواب اختيارإلى  هدفقانوني ي
مجتمعون بالتنافس مع بقية الناخبين المجتمعين  يقوم به الناخبون ختياراالوهذا  

من  ختياراالا األخير هو يختلف عن التعيين فهذ االنتخابلذلك ف ،انتخابيإلنشاء مجمع 
 تخاباالن اعتباروب .2من طرف جملة من الناخبين ختياراالفهو  االنتخابأما  ،شخص واحد

فسلطة هذه األخيرة مقيدة بضرورة مراعاة جملة  ،حق طبيعي سامي على السلطة التشريعية
، المحليةو  الوطنية االستحقاقاتالمبادئ أثناء تنظيم تدخل الهيئة الناخبة في و  من الشروط

. 3استثناءوال سبيل لتقليص الهيئة الناخبة إال  لالنتخاب صالحية طبيعيةو  فلكل مواطن كفاءة
للقادرين  االنتخابمستمر وقوي أن يمنح حق و  لى المشرع إن أراد أن يؤسس نظام دائمفع

الهيئة  ذلك أثناء تنظيم ممارسةو  ،4وواضحة ،ممكنة ،على ممارسة السيادة بطريقة منظمة
  ي.االنتخابالنظام  واختياراالنتخاب، شروط  ،الناخبة لسيادتها بتحديد شروط الترشح

 همواختيار  جراء القانوني الذي يعبر عن إرادة الناخبينإذن هو اإل االنتخابف 
لهم  اعترفأما الهيئة الناخبة فهي مجموع الشعب الذين  5باسمهألشخاص الذين يسيرون ل

 . اتاالنتخابالمشرع بحق مشاركتهم في 
التمثيلية لصاحب  6ات السياديةاالنتخابحددت المواثيق الدولية مجموعة من مبادئ 

 ،(الفرع األولة القانون الوطني )هالجزائري حجية في مواج ا النظام القانونيمنحه 1السيادة
                                                 

1 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel…,  idem. 
2 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), Traité de droit constitutionnel, op cit, p 338. 

3 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), idem, p 291. 

4 - BARTHÈLEMY (J) et DUEZ (P), idem, p 292. 

5 - DAUGERON (B), La notion d'élection en droit constitutionnel, contribution à une théorie juridique 

de l'élection à partir du droit public français , op cit, p 577. 
ثق معايير العمل الدولية لالنتخابات من الحريات األساسية والحقوق السياسية التي أرسيت في القانون الدولي، تنب - 6

 للمزيد من التفاصيل راجع:
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ضمان (، و الفرع الثاني) وركزت تلك المواثيق على ضرورة تحقيق المساواة في التصويت
 (.الفرع الثالث) حريته

  الفرع األول
 : 2الجزائري تشريعيالنصوص الدولية في النظام ال مدى إلزامية

غير  ،أوال() اإلفريقيةو  الدولية العالمية ياتتفاقاالعلى معظم لجزائرية ا صادقت الدولة
 .ثانيا() أن تطبيقها مرتبط بمركزها في النظام القانوني للدولة

  :ي في الجزائراالنتخابالنصوص الدولية الملزمة للتشريع  - أوال
 ى مجموعتين،ها إلمي، ويمكن تقسياالنتخابالمصادر الدولية الحمائية للتشريع  دتتعد

 في المعاهدات المبرمة جهويا أو قاريا أو القواعد الدولية المتضمنة تضم المجموعة األولى
إليها، أما المجموعة الثانية  انضمتصادقت عليها أو ما للدولة إذا  التزاماتشكل و  عالميا،

الدولية والتي وتتمثل في قرارات المنظمات الحكومية  يةاتفاقفتتمثل في القواعد الدولية الغير 
 .إعالنات مشتركة أو مبدئية أو نوايا ،التزاماتتتضمن إعالنات، 

                                                                                                                                                         

عبد الحسين شعبان، في الثقافة االنتخابية والمعايير الدولية، مداخلة في الندوة حول النزاهة في االنتخابات البرلمانية،  -
اتها في األقطار العربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات مقوماتها وآلي

، الطبعة األولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة 2008مارس  13-12الوحدة العربية،  …
 .98 – 92، السيما ص ص 100 – 91، ص ص 2008العربية، بيروت، 

النتخابات "اعاله، تسمية أتطلق المواثيق الدولية على "االنتخابات التمثيلية" أو "االنتخابات السيادية" كما سميت  - 1
النزيهة وهي االنتخابات التي تظهر وتنفذ إرادة الشعب المعبر بحرية، وهي على نقيض االنتخابات الصورية أو 

لية أو إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي، أي ترمي إلى إحداث انتخابات الواجهة والتي ترمي إلى تهدئة معارضة داخ
 انتقال السلطة إلى المرشحين الفائزين في االنتخابات وفقا لصيغة يرتب لها مسبقا ويقبلها الشعب.

ت، سرهنك حميد البرزنجي، األنظمة االنتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة االنتخابا لمزيد من التفاصيل راجع:
 .184- 183، ص ص 2015الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

اختلف الفقه حول إلزامية القواعد الدولية، ويشترط في القاعدة القانونية الدولية كي تكون آمرة أن تكون مستمدة من  - 2
خالل االتفاقية الدولية أحد مصادر القانون الدولي، متجذرة في العرف الدولي، عامة، شاملة ، وتستمد وجودها من 

لمحكمة العدل الدولية الكشف على موطن وفحوى المخالفة إن كانت تتعلق بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي أم ال 
 نظرا الرتباط هذه القواعد باألسرة الدولية قاطبة.

مجلة البحوث والدراسات الدولية"، ألكثر تفاصيل راجع: قروج مصطفى، "إلزامية القاعدة القانونية على صعيد العالقات  -
 .39 – 37، السيما ص ص 52 – 27، ص ص السيما 2016، العدد التاسع، أوت القانونية والسياسية
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 الترشيحو  االنتخابصادقت الجزائر على مختلف النصوص الدولية الحمائية لحقي 
، 19481اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، 1ميثاق األمم المتحدة، في أهمها التي تتمثلو 

المتعلق بالعهد  يختيار االالبرتوكول  ،1966لسياسية لعام او  العهد الدولي للحقوق المدنية
الدولية للقضاء  يةتفاقاال ،1966والمتبنى عام  السياسيةو  الدولي الخاص بالحقوق المدنية

للقضاء على  الدولية يةتفاقاال ،1966 سيدر( لعام) على جميع أشكال التمييز العنصري
الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية  يةتفاقالا 19792يز ضد المرأة لعام يجميع أشكال التم

الشعب الذي و  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان ،20/12/1952، المتبناة بتاريخ 3للمرأة
الشعب المتعلق بخلق و  البرتوكول المتعلق بميثاق حقوق اإلنسان 19814عتمد عام ا

للمحكمة اإلفريقية لحقوق البرتوكول اإلضافي  ،5الشعبو  المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
في جويلية  المعتمد 7بروتوكول المحكمة القضائية لإلتحاد اإلفريقي 6الشعوبو  اإلنسان
الميثاق  20078في جانفي  المعتمدالحكم و  اتاالنتخابو  الميثاق اإلفريقي للديمقراطية ،2003

يثاق اإلفريقي الم 9الشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في إفريقياو  اإلفريقي لحقوق اإلنسان
                                                 

1 - Déclaration d’acceptation des obligations contenues dans la charte des nations unies, n 6336, 

Alger, 30 Septembre 1962, enregistré d’office le 11 Octobre 1962 , présentée au secrétaire générale de 

l’organisation des nations unies le 11 Octobre 1962, l’Algérie a été admise dans …/l’organisation des 

nations unies aux termes de la résolution 1754 (XVII), adoptée par l’assemblée générale à sa 1146 

séance tenue le 8 Octobre 1962. 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -دراسة مقارنة  -زهيرة بن علي ، دور النظام اإلنتخابي في إصالح النظم السياسية،  -

، ص ص  2015 - 2014في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
43 - 49 . 

، ج ر ج ج ، المؤرخة 1966جانفي  22، صادقت عليها الجزائر في  1981سبتمبر  03دخلت حيز التنفيذ في  - 2
 . 6، عدد 1996جانفي 24بتاريخ 

، ج ر ج ج ، المؤرخة 2004أفريل  19، صادقت عليها الجزائر بتاريخ  1945جويلية 07دخلت حيز النفاذ في   - 3
 . 26، عدد 2004أفريل  25في 

 04، ج ر ج ج  ، المؤرخة في 1987فيفري 03، وصادقت عليه الجزائر في 1986نوفمبر 21دخل حيز التنفيذ في  -4
 .  6، عدد  1987فيفري 

مارس  03، صادقت عليها الجزائر بتاريخ  2004فيفري  26، ودخلت حيز التنفيذ في 1998إعتمد في جوان  - 5
 . 15، عدد  2003مارس  05، ج ر ج ج ، المؤرخة في  2003

 . 2003ديسمبر  29، أمضت عليها الجزائر بتاريخ  2003جويلية 11اعتمد في  -6
 .  39، عدد  2007جوان  13، ج ر ج ج ، المؤرخة بتاريخ 2007جوان  06صادقت عليها الجزائر بتاريخ  - 7
 .2012جويلية  14، وأمضت عليه الجزائر في 2012دخل حيز التنفيذ عام  - 8
 .  58، عدد  2016أكتوبر  5، ج ر ج ج ، المؤرخة في 2016سبتمبر  27عليه الجزائر بتاريخ صادقت  - 9
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 ،27/09/2016الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ ، و الحكمو  اتاالنتخاب ،للديمقراطية
 .20161أكتوبر  9المؤرخة بتاريخ  59الجريدة الرسمية رقم 

 :حجية النصوص الدولية أمام السلطة التشريعية - ثانيا
عالنات حقوق اإلنسا اختلف ميثاق  يسري .2نالفقه حول حجية ميثاق األمم المتحدة وا 

الت فال مناص من إلزاميته. ااألمم المتحدة حتى على غير الدول األعضاء في كثير من الح
 . 3واألرجح أن قواعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قواعد عرفية ملزمة للدول 

المعاهدة أنها 4 1969فينا لقانون المعاهدات لعام  اتفاقيةمن  نيةعرفت المادة الثا
دولي يعقد بين دولتين أو أكثر في شكل مكتوب وتخضع للقانون الدولي سوا  تم  اتفاق"

 االحتجاج ال يمكن للدول.5" في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت تسميته االتفاقهذا 
يات تفاقالمقررة في اال بالتزاماتهابالقانون الداخلي لتبرير عدم وفائها و  بالقواعد الدستورية

                                                 

 لمزيد من التفاصيل راجع : - 1
- www.mae.gov.dz/les instruments -ratifies-par- l’Algérie-aspx.../ 

- union européenne, recueil des normes internationales pour les élections, 4 émé édition, élection 

observation and democrat support, Belgique, 2016, pp 13- 150. 
 يكتسب إعالن حقوق اإلنسان قيمة معنوية جعلت الدول عاجزة عن تجاهلها، ألكثر تفاصيل راجع: -2
، العام الثالث، مجلة جيل حقوق اإلنسانالن العالمي لحقوق اإلنسان"، جاسم محمد عز الدين، "القيمة القانونية لإلع -

 .72السيما ص  77 – 51، ص ص 2016، أكتوبر 12العدد 
لمزيد من التفاصيل حول المسألة راجع: سهام عباسي، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية  -3

شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج والمنظومة التشريعية الجزائرية، مذكرة لنيل 
 .60 – 51، ص ص 2014 – 2013لخضر باتنة، 

إتفاقية فينا لقانون المعاهدات، إعتمدت من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار  - 4
، 1967ديسمبر  6المؤرخ في  2287، و رقم  1966ديسمبر  5المؤرخ في  2166ي الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

،  1969مايو  22، إعتمدت في  1969مايو  22أفريل إلى  9، و من  1968مايو  24مارس إلى  26في فينا من 
م ، إنضمت إليها الجزائر بموجب المرسو  1980يناير  27، دخلت حيز النفاذ في  1969مايو  23عرضت للتوقيع في 

، و المتضمن اإلنضمام بتحفظ إلى هذه اإلتفاقية ، ج ر ج ج ،  1987أكتوبر  13المؤرخ في  222/  87الرئاسي 
 . 42، عدد  1987أكتوبر  14المؤرخة في 

 لمزيد من التفاصيل حول أنواع المعاهدات الدولية راجع: - 5
يقافها، مذكرة لنيل  - شهادة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية العلوم بلمديوني محمد، إنهاء المعاهدات الدولية وا 

 .14 - 10ص ، ص 2009-2008القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

http://www.mae.gov.dz/les
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الدولة  النتهاكفالقانون الداخلي ال يمكن أن يكون ذريعة  ،راما صحيحاالمبرمة إب الدولية
 .1التعاقدية الدولية تهاااللتزام

تعرف ، و مبرم بين أعضاء األسرة الدولية اتفاقبمفهومها الواسع كل  المعاهدة تشمل
ليس إلى مضمونها و  إلى اإلجراءات الشكلية المتبعة لعقدها باالستنادبمفهومها الضيق 

 ،الشرعة ،الميثاق ،يةتفاقاال ،أخرى مثل المعاهدةمية يمكن أن تأخذ المعاهدة تس، و ذاتبال
نظام  ،العقد الملحق ،المؤقت تفاقاال ،تفاقاال ،التسوية ،البروتوكول ،التقرير ،العقد ،النظام
 .2أساسي

دخول المعاهدة في  علىمنه  42بصريح المادة  1963دستور  المؤسس في نص
 اختصاصأخرجها من مجال و  ي للمصادقة عليها من ِقبل رئيس الجمهورية،القانون الوطن

المعاهدة الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبًقا  ثم جعل. 3المجلس الدستوري
 . 4لألحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة القانون

على  تأقصر سمو المعاهدا،1996، ثم  دستور (5)1989وابتداًء من دستور 
من دستور  132حيث جاء نص المادة ، المعاهدات التي تمت المصادقة عليها دون غيرها

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص  « 1996

                                                 

ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج  »لقانون المعاهدات الدولية، مرجع سابق:  من اتفاقية فينا 27تنص المادة  - 1
وتنص «.  46كمبرر إلخفاتقه في تنفيذ المعاهدة، ال تخل هذه القاعدة بالمادة  بنصوص تقانونه تقانونه الداخلي

، بينما نصت « كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية» من االتفاقية نفسها أن  26المادة 
تقد تم بالمخالفة لحكم في ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة  –» على أنه:  46المادة 

تقانونها الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هذا الرضا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت 
تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليه  – 2-بقاعدة أساسية من تقواعد القانون الداخلي. 

 «. ل المعتاد وبحسن نيةدولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعام
 وألكثر تفاصيل راجع :

لعام  01عطوي خالد، "شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية"، "قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .46، السيما ص 78 – 45، ص ص 2014، 03، عدد مجلة المجلس الدستوري"، 1989

 .35، ص 1976جمة أحمد ياسين، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، تر  - 2
 ، مرجع سابق.1963من دستور  64المادة  - 3
 ، مرجع سابق.1976من دستور  159المادة  - 4
 ، مرجع سابق .1989من دستور  123المادة  - 5
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، وهذا يعني أن المعاهدات التي تتخذ الشكل » عليها في الدستور، تسمو على القانون
 .1المبسط ال تسمو على القانون

يات بصرف النظر عن طريقة تفاقجميع اال في قراره األول أن المجلس الدستوريأكد 
 كما رجع المجلس الدستوري إلى األعراف الدولية .2القانونتسمو على  المصادقة عليها

 .3بلوماسي إلى السلطة التنظيميةاختصاص تسليم الجواز الدإلسناد  
كل مادة قانونية معارضة لمعاهدة  على إلغاء بصفة ضمنية عمل المجلس الدستوريو 

كضمان الحرية النقابية وذلك في القانون العضوي المتضمن  ،4صادقت عليها الجزائر
من هذا  35حيث ألغى كل القيود التي أوردتها المادة  ،5القانون األساسي للقضاء للدستور
 .7رية اإلقامةح ،6االنتخابإلى جانب حقوق أخرى كحق  ،القانون على الحق النقابي للقضاة

                                                 

في النظام الجزائري"، مداخلة حول  راجع سعيداني لوناسي ججيقة، "أثر سمو القاعدة الدولية على القانون الوطني - 1
أفريل  27و 26عولمة النص القانوني، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، يومي 

2016. 
يتعلق بقانون اإلنتخابات ، ج ر ج ج، المؤرخة  1989غشت  20د مؤرخ في  -م  -ق . ق  - 1جاء في قرار رقم  - 2

ونظرًا لكون أية اتفاتقية بعد المصادتقة عليها ونشرها، تندرج في القانون  «   : 36، عدد 1989غشت  30في 
من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخول كّل مواطن جزائري أن  123الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 

المصادق عليها  1966يتذرع أمام الهيئات القضائية، وهكذا الشأن خاّصة بالنسبة إلى ميثاق األمم المتحدة لسنة 
 .المؤرخ 06-89بالقانون رتقم 

سيما ص  48 – 21، ص ص  2012،  43، عدد إدارة نبالي فطة ، المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونية ،   -
  28 – 27ص 

، يتعلق بالقانون األساسي للنائب، ج ر ج ج، 1989غشت  30، مؤرخ في 89 –م د  –ق. ق  -، 2قرار رقم  - 3
 .  37، عدد  1989سبتمبر  4ؤرخة في الم

، ص 2013، 01، العدد مجلة المجلس الدستوري بوسلطان محمد، "الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر"، - 4
51 - 70. 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن 2004غشت عام  22، مؤرخ في 04/ ر.ق.ع/ م.د/ 02رأي رقم  - 5
 .50 - 31، ص ص 2004، 09ساسي للقضاء للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم القانون األ

من القانون  54، يتعلق بالفترة الثانية من المادة 1991أكتوبر سنة  28، مؤرخ في 91 –م د  –ق.ق  – 4قرار رقم  - 6
غشت  7المؤرخ في  13–89 ...، الذي يعدل ويتمم القانون رقم1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17 – 91رقم 
 .31 - 29، ص ص 1، المتضمن قانون االنتخابات، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989سنة 

من األمر المتعلق بالتقسيم القضائي  2حول دستورية المادة  1997فبراير  19مؤرخ في  97-م د-رأ 04رأي رقم  - 7
 19، ج ر ج ج ، المؤرخة في 1997يناير سنة  6الي، بتاريخ المصادق عليه من طرف المجلس الوطني االنتق

 .15، العدد 1997مارس 
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الدستور، بإستثناء األحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان و  المعاهدة أدنى مرتبة من تعتبر
  .1المواطن المتضمنة في الدستور

 
 الفرع الثاني

 : تقتراعاإلالمساواة في 
، وتتطلب تكريس مجموعة (أوال) ياالنتخابتتعدد أوجه المساواة المطلوبة في التشريع 

تعتبر كضمانات  والترشيح بمفهوميهما الواسعين االنتخابتنظيم حق  من اآلليات أثناء
 (. ثانيا) خاصة لمبدأ المساواة في اإلقتراع

 :ياالنتخابفي التشريع  أوجه المساواة - أوال
صوت واحد  » تقاعدةبتحقيق  قتراعاالأساسا في المساواة في  أوجه المساواة تتمثل   

جميع أعضاء هيئة المشاركة السياسية الناخبة حق  ، والتي تشترط أن يمارس«لكل ناخب 
ي لكل األصوات وتمنع االنتخابتضمن تحقيق نفس الوزن  التصويت بشروط قانونية متماثلة،

 .واحدالي االنتخابمركز الفي  واحد انتخابيأكثر من صوت ناخب منح ال
اد سكاني يشمل وفقا لتعد يةاالنتخابتحديد الدوائر يجب  2"تكافؤ الفرصتحقيقا لمبدأ "

، عدد الناخبين المصوتين عدد الممثلين الوطنيينيراعى فيه جميع شرائح المنطقة المعنية، 

                                                 

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه،معهد الحقوق والعلوم اإلدارية،  - 1
  . 76 -73 ص ، ص2006-2005بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 

، جوان مجلة العلوم القانونية والسياسيةيعيش تمام شوقي، "آليات تقسيم الدوائر االنتخابية )دراسة تأصيلية مقارنة("،  - 2
 .261، السيما ص 282 – 259، ص ص 2012
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، 2واالندماجي، معيار عدم التمييز في رسم الدوائر ومعيار الترابط االنتخاب، معيار الثقل 1
 .3ةاالسمي تطبيق نظام الدوائر خاصة عند، توزيع المقاعدضمان التعديل الدوري لمع 

 في المنافسة اإلنتخابية من خالل لمترحشينا لجميعالفرص والحظوظ  منح كما يجب
من إتيان أي سلوك ال يرمي لتحقيق  منعهم، عليهمنفس القواعد القانونية ضمان تطبيق 
تحقيق مساواة مطلقة أثناء تنظيم مختلف األحزاب السياسية بغض النظر  ، و 4الصالح العام

 .5مان أو المجالس المنتخبةعن مكانتها في البرل
ية أثناء تنظيم الحصول على االنتخاببينما يكفي تحقيق مساواة نسبية في النتائج 

  .ية والمقاعداالنتخاباألصوات 
 الضمانات الخاصة لمبدأ المساواة: - ثانيا

يجب أن يضمن القانون تحقق شرط المساواة، عن طريق النص على مجموعة من 
وحق الترشيح،  االنتخابصة لتطبيق مبدأ المساواة، أثناء تنظيم حق انة خاماإلجراءات كض

 في:  االنتخابوتتمثل تلك الضمانات المتعلقة بحق 
  ، لكل مواطن يستوفي الشروط القانونية.منح حق التصويت  -

الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة  اتخاذال يعتبر      
 .6اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة إال إذا استتبعتتمييزا، 

                                                 

1 - GARRONE (P)," Les caractéristiques du suffrage" , revue de droit public, 2001, n 5, document 

d’études n 105 droit constitutionnel et institution politiques 105 édition, édition 2008, pp 5- 8, 

notamment p  6. 
 يقصد بترابط واندماج الدوائر االنتخابية ضرورة أن تكون الدوائر متصلة اتصاال جغرافيا، ألكثر تفاصيل راجع: - 2

في البحرين"، مداخلة في الندوة حول النزاهة في االنتخابات البرلمانية، محمد أحمد عبد اهلل، "واقع االنتخابات النيابية  -
مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات 

مركز دراسات الوحدة ، الطبعة األولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد و 2008مارس  13-12الوحدة العربية، 
 .484 – 466، السيما ص ص 485 – 461، ص ص 2008العربية، بيروت، 

3 - CASTOR (C), L’égalité devant le suffrage, revue française de droit constitutionnel, n 90, 2012, 

pp 1 – 34, notamment pp 19 – 21. 
4 - GARRONE (P), Les caractéristiques du suffrage, op cit, p6. 

5 - GARRONE (P), Les caractéristiques du suffrage, idem,  p 7.  
ريتشارد تشامبرز، "المعايير الدولية لالنتخابات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، ندوة حول النزاهة في  - 6

العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة  االنتخابات البرلمانية مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، المنظمة
، بيروت، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية، ص 2008مارس  13، 12العربية، يومي 

 .73 – 62، السيما ص ص 73 – 58ص 
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أمام الجهة القضائية المختصة للنظر  االنتخابمنح حق الطعن لكل مواطن منع من  -
 في المسألة والتصحيح الفعلي للوضع.

 .1ي االنتخابقصد ممارسة حقه لكل ناخب  لمكاتب التصويت حق الوصولتكريس  -
  :2يلترشيح فيما يلوتتمثل على مستوى حق ا 
 التعددية الحزبية.تكريس   -

على قدم المساواة مع األحزاب السياسية  انتخابيةالقيام بحملة  حقالمترشح منح   -
 سواء كانت أحزاب معارضة أو موالية للسلطة.األخرى، 

  تكريس مبدأ المساواة في حق اإلعالم .  -

 المترشحين على حياتهم وممتلكاتهم.  ضمان أمن  -

اللجوء إلى  حقالمتعسف في حقه اإلنتخابي كمترشح حر أو حزبي مواطن منح ال -
 .القضاء المختص 

 .الحزب عن الدولة انفصال كفالة -

 .ات االنتخابشروط المنافسة في  ضمان عدالة  -

 .والتجمع والتعبير  واالجتماعضمان حرية التنقل  -

 .ية نتخاباالكل التدابير الضرورية والمالئمة تكفل شفافية العملية  اتخاذ -

 كما يجب على الدولة خصوصا:

أن تقدم أو تسير برامج وطنية للتربية المدنية الوطنية لضمان الدراية الكافية بإجراءات  -
 وقضياه. االنتخاب

                                                 

1-Goodwin-Gill (G), Elections libres et régulières nouvelle édition augmentée, union 

interparlementaire, élections libres et régulières, Genève,2006, p 8. 
بن داود إبراهيم، "المعايير الدولية للنزاهة االنتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي"، ملتقى دولي حول األنماط  -

، عدد خاص السياسية والقانون دفاتر، ورقلة، 2010نوفمبر  04و 03االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي يومي 
 .347 – 346، السيما ص ص 365 – 338، ص ص 2011أفريل 

2 - Goodwin-Gill (G), Elections libres et réguliéres, op cit, pp 10-12. 

هة مداخلة في الندوة حول النزاأمحمد مالكي، االنتخابات البرلمانية في المغرب في ضوء معايير الحكامة االنتخابية،  -
في االنتخابات البرلمانية، مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد 

، الطبعة األولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2008مارس  13-12بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .462 – 445، السيما ص ص 466 - 443، ص ص 2008ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 ات وكفاءتهم.االنتخابحياد الهيئات المشرفة على  ضمان -

جراءات و الرقابة الدولية على العمليات التحضيرية للعملية اإلنتخابية و  كفالة  - ا 
 .قتراعاال

التدابير المناسبة لمنع التصويت المتعدد أو تصويت األشخاص الممنوعين من  اتخاذ -
 التصويت.

 .1االنتخابحماية الحقوق والحريات أثناء   -
 الفرع الثالث
 :بحرية الناخ

بضمان و  ،(أوال) تتحقق حرية التصويت عن طريق ضمان تفعيل متطلبات مبدأ الحياد 
( ، رابعا، وشخصية التصويت ) (ثاثال) ي للتصويتختيار والطابع اال (،ثانيا) سرية التصويت

 ( .خامساو الطبيعة المباشرة لإلقتراع )
 :الحياد – أوال
وال تطبق إال في البلدان التي  ،ترتبط تشكيل إرادة حرة للناخب بالمساواة في الحظوظ 

ضمان حق التظاهر  ،الناتخاصة فيما يخص وسائل اإلعالم، اإلع ، 2تحترم مبدأ الحياد
وتستوجب خضوع المترشحين  ،المترشحينو  على الوجه السياسي أو تمويل األحزاب

الحلول ، و لالنتخاباتللناخب بمعرفة قائمة المترشحين  السماح ،تصويتلالحاضرين دوريا ل
  .3ياالنتخابدون ظاهرة شراء األصوات والتزوير 

الحلول دون تعرض الناخب و  ،اقتراعق صندو  ،كما يستوجب توفير أوراق التصويت 
، منع كل ما قد يهدد إرادة الناخبب ،قتراعاال تهممارس تحول دونإلى تهديدات أو قيود 

                                                 

مداخلة في الندوة حول النزاهة في االنتخابات البرلمانية،  محمد أحمد الخالفي، نزاهة االنتخابات النيابية في اليمن، - 1
اسات مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز در 

، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008مارس  13-12الوحدة العربية، 
  .331 – 324، السيما ص ص 332 – 321، ص ص 2008

-  Goodwin-Gill )G(, Elections libres et régulières, op.cit, p 10 -11. 

ياسي لإلدارة في المجال اإلنتخابي ، ملتقى وطني حول إصالح النظام اإلنتخابي في بودريوه عبد الكريم ، الحياد الس  - 2
، ص  2010ديسمبر  09 – 08الجزائر الضرورات و  اآلليات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة جيجل ، يومي 

 . 110، سيما ص  115 – 107ص 
3 - GARRONE (P),"Les caractéristiques du suffrage, op.cit,  p6.  
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 ية عن طريقاالنتخابتدعيم شفافية العملية  إلى جانب ضرورة .يةاالنتخابتدقيق النتائج و 
 ،المراقبين الوطنيينضمان حضور  ،اتاالنتخابمستقلة تشرف على  انتخابيةلجنة  استحداث

 عن طريق إعالن نسبة المشاركة في مكاتب التصويتية االنتخابتكريس عمومية العملية 
 في آجال قصيرة ووفق ،الفرز الفوري اعتماد ،تفادي التالعب باألرقام ،يةاالنتخابالدوائر و 

، 1يالنتخاباالغش و  تفادي التزويرعامل أساسي ل يةاالنتخابالعملية  شفافيةف سهلة، إجراءات
 . 2و حماية الموظف عند ممارسته العملية اإلنتخابية

  التصويت السري: - ثانيا
وهي كان  نمهمابصوته دون علم أي شخص قيام الناخب بالتصويت السري  يقصد

بهدف وقاية الناخب من  ،1856لة ترجع إلى سنة يتمثل ضمانة معترف بها منذ فترة طو 
 .حرية التعبير عن الرأيوهو من بين طرق ضمان  3التخويف

بحرية إرادة الناخب  االذي أظهر تطبيقه مساس مبدأ التصويت العلنيل وظهر كبديل
 .4أثناء التصويت

ينتخب رئيس  »: في التشريع الجزائري صراحة االنتخابكرس مبدأ سرية    
ينتخب أعضا  المجلس  »: 5« السريو  العام المباشر تقتراعالجمهورية عن طريق اال

. كما كرس صراحة في قانون 6« السريو  العام المباشر تقتراعبي الوطني عن طريق االالشع
منه على ذلك  101/1كما نصت المادة  .7« سريو  عام ومباشر تقتراعاال »: اتاالنتخاب

                                                 
1 - GARRONE (P), Les caractéristiques du suffrage, op.cit,  idem , p 8. 

بهلولي أبو الفضل محمد ، مبد حياد الموظف العمومي في العملية اإلنتخابية ،  ملتقى دولي حول األنماط اإلنتخابية  - 2
دفاتر ،   2010نوفمبر  04و  03جامعة ورقلة ، يومي  في ظل التحول الديمقراطي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

 . 410 – 407سيما  ص ص   412 – 405، ص ص  2011، عدد خاص أفريل  السياسة و القانون
 . 206سرهنك حميد البرزنجي، األنظمة االنتخابية والمعايير القانونية الدولية لناهة االنتخابات، مرجع سابق، ص  -3
تطبيقاته، منازعاته، دراسة تحليلية مقارنة،  -اإلشراف القضائي على اإلنتخابات النيابية، تطوره عفيفي كامل عفيفي، - 4

 . 840، ص 2002منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
من  68 ، المادة 1976من دستور  15، والمادة 1963من دستور  39، والمادة 1996من دستور  من  85المادة   -3

   .، مراجع سابقة1996دستور  من 71، والمادة 1989دستور 
من  101، والمادة 1989من دستور  95 ، والمادة 1976من دستور  128، والمادة 1963من دستور   27المادة  -4

 .، مراجع سابقة1996دستور 
–97من األمر رقم  2، والمادة 10–12من القانون العضوي رقم 2، المادة 10–16من القانون العضوي رقم 2المادة   -5

 .، مراجع سابقة7
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 السريو  العام المباشر تقتراعينتخب أعضا  المجلس الشعبي الوطني عن طريق اال »بقولها 
 .1ية االنتخابلتشريعات ، وكرس المبدأ تباعا في ا«

 :يختيار التصويت اال - ثالثا 
يقصد بالتصويت اإلختياري، إتجاه الناخب إلى اإلدالء بصوته، دون قيد مادي أو 

 معنوي، رسمي أو غير رسمي .
ية االنتخابتشويه النتائج  و التصويت عنإلى التخلف  ختياريالتصويت اإل يؤديقد  

، وتفاديا لذلك 2 يةاالنتخابواطنين المشاركين في العملية التي ستعبر عن إرادة قلة من الم
في بعض البلدان  1900بتداء من سنة ا 3 لجأت بعض الدول لتطبيق التصويت اإلجباري

المنتخبين و  العالقة بين المواطن األوروبية وهي فترة تجربة للنظام الديمقراطي نتيجة سوء
 نتيجة ،االمتناع عن التصويتو  ركة السياسيةالمشا نعدامااألمر الذي أدى إلى  ،السياسيين

 .4 الالمباالة الشعبية
عن التصويت إال أنه ال يمكن بأي حال من  االمتناعوعلى الرغم من خطورة ظاهرة 

عتداء األن ذلك سيمثل  ،ستفتاءاالات أو االنتخاباألحوال إجبار المواطن على التصويت في 
  ريا.حقوقه وحرياته المكفولة دستو واضحا على 

نما يمكن ، و لم يتم النص على هذا المبدأ صراحة في الدستور الجزائري الحالي ا 
الحريات السياسية و  التي أقرت الحقوقو  على المبادئ العامة للدستور باالعتماد نتاجهاست

                                                 

–12من القانون العضوي رقم  2، المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  10-16من القانون العضوي رقم  2 المادة   -1
 .، المتعلق بنظام االنتخابات، مراجع سابقة07-97من األمر رقم  2، المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة 01

بالجزائر في فوز الجبهة  59 %والتي بلغت  1992االنتخابات التشريعية لعام ساهمت نسبة االمتناع التي سجلت في  - 2
 .اإلسالمية وشجعت إيقاف المسار االنتخابي والدخول في أزمة شرعية مؤسسات

- BOUSSOUMAH (M), La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 A 1998, O.P.U, 

Alger, 2005, p 28 et p 25. 

وهو المحتوى الموجود حاليا في  1875لعام  2من القانون رقم  18طبق مبدأ التصويت اإلجباري بموجب المادة  -  3
 :من قانون االنتخابات الفرنسي اآلتي نصها   L318المادة 

- "tout membre du collège électorale qui, sans cause légitime, n'aura pas pris au scrutin, sera 

condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef - lieu, sur les 

réquisition du ministère public, la même peine peut être appliqué dans la même condition au 

délégué suppléant qui ; dument averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote ". 

4  - AMJAHED (A), DEWAELE (J – M), HASTINGS (M), Le vote obligatoire débats, enjeux et 

défis, Économica, Paris, 2011, pp 4- 5. 
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 » التي نصتو 1 اتاالنتخابمن قانون 11ومن تلك المبادئ ما تضمنته المادة  ،بشكل عام
تقانون و  ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور ،ممثليه اختيارالشعب حر في 

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن  » :منه 62إلى جانب المادة  « اتاالنتخاب
 اية إجبارياالنتخابالتسجيل في القوائم  بالمقابل جعل المشرع الجزائريو  .«ينتخب و  ينتخب

صراحة و نص   2 ي كل منهما الشروط المطلوبة قانونابالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر ف
ات الوحيدة التي صرح االنتخابوهي  ،3 مجلس األمة انتخاباتعلى إجبارية التصويت في 

 .يةاالنتخابفيها المشرع الجزائري بالتصويت اإلجباري ألعضاء الهيئة 
 :شخصية التصويت - رابعا 

انون اإلدالء الشخصي بالصوت ، أن يشترط القيراد بمبدأ شخصية التصويت   
يتعارض مبدأ شخصية التصويت بهذا المفهوم مع أسلوب الوكالة أو المراسلة،  اإلنتخابي.

  .ويشترط تطبيقهما على نطاق ضيق
دقة النتائج النهائية المعبر و  يةاالنتخابنزاهة العملية  يضمن مبدأ شخصية التصويت

لتشريعات التصويت بالوكالة كبديل للتصويت معظم ا كرست ،عملية التصويتل تسهيال .عنها
  .يةاالنتخاببالمراسلة الذي هدد سالمة العملية 

ريجيا وفقا مع تحيين قواعدها تد ،حافظ المشرع الجزائري على فكرة التصويت بالوكالة
 13-89من القانون رقم  54ية، حيث حدد في المادة االنتخابلمتطلبات نزاهة العملية 

في  الممكن إستخدامها وكاالتمن العدد الوكاالت أقصى  ،اتالنتخاباالمتضمن قانون 
إلى ثالث  ،ثم تقلص هذا العدد في التعديالت التي طرأت عليه فيما بعد ،يةاالنتخابالدائرة 
 .4 ثم إلى وكالة واحدة ،وكاالت

                                                 

 .قة، مراجع ساب1996من دستور  10، والمادة 1989من دستور  10،  المادة 01-16من القانون رقم  11المادة  - 1
، المتعلق 01- 12، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، والقانون العضوي رقم  10-16من القانون العضوي رقم    6المادة  - 2

 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، مراجع سابقة .07 - 97من األمر رقم  8بنظام اإلنتخابات ،  المادة 
 ظام اإلنتخابات ،  مرجع سابق .، المتعلق بن 10-16القانون العضوي رقم  108المادة  - 3
  01 - 12من االقانون العضوي رقم  55، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، والمادة 07 - 97من األمر رقم   65المادة  - 4
، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مراجع  10 - 16من القانون العضوي رقم   55والمادة  المتعلق بنظام اإلنتخابات ، ، 

  .سابقة
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 13-89المشرع الجزائري تفادي الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق رقم  استطاع
التي كان من أبرزها السماح للرجال بالتصويت بالوكالة بدال عن ، و اتاالنتخابالمتضمن قانون 

يكفي أحدهما أن يصوت مكان آخر بمجرد و إذ ، إجراء التوكيل تماما إعفاء الزوجين من ،النساء
 .1 تينياالنتخابعن طريق تقديم دفترهما العائلي باإلضافة إلى بطاقيتهما  ،إثبات رابطة الزوجية

و التي  ،المشرع انتهجهامفهوم الديمقراطية التعددية الصحيحة التي و يتعارض  والذي كان إجراءً 
يتمتعان بنفس  ،الزوجة بصفتيهما مواطنينو  الزوج، و حق سياسي في حقيقة األمر تمنع الوالية على
 . 2 يجب أن ينسب كل صوت إلى صاحبهو  الحقوق السياسية

تدريجيا من عدد الفئات التي يمكنها التصويت عن جزائري ال المشرع وبالمقابل وسع
 ،الذين يعالجون في منازلهمو  تتمثل في المرضى الموجودون بالمستشفياتو  طريق الوكالة

/ أو و العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج والية إقامتهم ،ذوو العطب الكبير أو العجزة
، الطلبة الجامعيون الذين قتراععملهم يوم االالذين هم في تنقل أو الذين يالزمون أماكن 

أفراد الجيش  ،يدرسون خارج واليتهم األصلية، المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج
مصالح و  مو الجمارك الوطنيةدمستخو  الحماية المدنيةو  األمن الوطنيو  الوطني الشعبي

، إلى جانب الناخبون 3 عقتراالحرس البلدي الذين يالزمون أماكن عملهم يوم االو  السجون
  .4 التشريعيةو  ات الرئاسيةاالنتخابالمقيمين في الخارج حقهم في 

  :تقتراعالطبيعة المباشرة لال - خامسا
النواب من بين المترشحين دون  بانتخاب الناخب قيامالمباشر أن  قتراعيقصد باال

 .  5وساطة مؤسساتية أو بشرية

                                                 

 .، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، مرجع سابق 13 - 89من القانون رقم  54لمادة ا - 1
من القانون رقم  54يتعلق بالفقرة الثانية من المادة  1991أكتوبر سنة  28 م د مؤرخ في  .ق ق  – 4قرار رقم  - - 2

غشت سنة  7ؤرخ في الم  13 – 89الذي يعدل و يتمم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17 – 91
 . 53، عدد  1991أكتوبر  30، و المتضمن قانون اإلنتخابات ، ج ر ج ج ، المؤرخة في  1989

، المتعلق  10-16، المتعلق بنظام اإلنتخابات، والقانون العضوي رقم10 - 12من القانون العضوي رقم  53المادة  - 3
  .، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مراجع سابقة،07 - 97من األمر رقم   62بنظام اإلنتخابات، والمادة

  .، مراجع سابقة10 - 16، والقانون العضوي رقم 10 - 12، من القانون العضوي رقم 54/2المادة  - 4
، 2001نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -  5

 .312ص 
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غير المباشر فيكون على  االنتخابحدة أما المباشر على درجة وا االنتخابيكون 
  . أكثردرجتين أو 
المباشر ليكون األسلوب  االنتخاب اعتمادالمشرع الجزائري منذ الوهلة األولى  اختار
 ات الرئاسيةاالنتخابسواء في 1ممثلي الشعب في البرلمان الجزائريو  الحكام اختيارالمتبع في 

ينتخب رئيس الجمهورية  » أن: علىلتي تنص او  1996دستور من  85عمال بنص المادة 
المجلس الشعبي الوطني بصريح  انتخاباتو  2 « والسري العام المباشر تقتراععن طريق اال

ينتخب أعضا  المجلس الشعبي الوطني  » منه والتي تنص على أن: 118/1المادة نص 
أعضاء مجلس  2/3 ثلثا انتخابات باستثناء. 3 « العام المباشر والسري تقتراععن طريق اال

اآلتي نصها:  118/2تطبيقا ألحكام المادة غير المباشر  قتراعاألمة والذي يتم عن طريق اال
غير المباشر والسري،  تقتراع( أعضا  مجلس األمة عن طريق اال2/3) ينتخب ثلثا ... »

أعضا  المجالس و  الشعبية البلدية بمقعدين عن كل والية، من بين أعضا  المجالس
الوالئية بالطريقة و  كما ينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية ،4 « ...ة الوالئيةالشعبي

 »: التي تنص على أنو  10–16 رقم عمال بأحكام المادة الثانية من القانون العضويها نفس
 سالمجال انتخاب، بما أن المواد المخصصة لتبيان أحكام 5« سريو  عام مباشر تقتراعاال

 . الواجب إتباعها قتراعطريقة االالمحلية لم تشر إلى 
 

                                                 

السيادة الوطنية للشعب، يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس   ":على أن  1963من دستور   27المادة  نصت -  1
، ويالحظ من سياق "وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمس سنوات 

ل رئيس الجمهورية كما أن المرسوم المادة أن النص على هذا المبدأ قد اقتصر على أعضاء البرلمان ولم يشم
المتضمن قانون االنتخابات، لم يخصص أحكاما خاصة بطريقة انتخاب رئيس  1963أوت  20المؤرخ في  63/306

 .الجمهورية، ولكنه أكد على هذا المبدأ في المادة األولى منه بصفة عامة
، 1989من دستور  68 ، والمادة 1976ر من دستو  105، والمادة 1963من دستور  39/2وهو نفس نص المادة  -  2

 .، مراجع سابقة1996من دستور  71والمادة 
من دستور  101، والمادة 1976من دستور  128، والمادة 1963من دستور  27وهو نفس المبدأ المنصوص عليه  -  3

 .، مراجع سابقة1996
 .، مرجع سابق1996من دستور  2فقرة  /101ويقابلها نص المادة  -  4
من األمر  2والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، 12 - 10من القانون العضوي رقم  2والتي يقابلها نص المادة  -  5
  .، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجعان سابقان 07 - 97رقم 
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 لمبحث الثانيا
 : من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية االنتقال

في تمثيل حقيقي لصاحب السيادة في الجزائر  في تحقيق االنتخابعجز أسلوب  
القرار الصادر عن ممثلي الشعب  ابتعاد، نتيجة 1 التي تتبناه العديد من الدولو 

ي الذي صوت االنتخابوتحقيق البرنامج  ،2 عن إشباع حاجات منتخبهم تخبينالمن
 ،لم يحقق مشاركة شعبية في ممارسة السلطة االنتخاب، وبالتالي ف  3عليه صاحب السيادة

 خاصة على المستوى المحلي. 

                                                 

 %11، و%9غرس فقد الشعب الثقة في البرلمان في معظم دول العالم، إذ تتراوح نسبة ثقة الشعب األمريكي في الكون - 1
في  %34في إسبانيا،  %21في ألمانيا،  %46بالنسبة للبرلمان، أما في الدول األوروبية فتتراوح بين حوالي  %8و

، 1995أفريل  11الفرنسية، في  "LE MONDE"أمريكا الالتينية، كما أثبت استطالع الرأي الذي قامت به جريدة 
النتخاب في تحقيق تمثيل حقيقي للشعب كما كان الفساد ، قصور أسلوب ا2000، وفي سبتمبر 2003نوفمبر 

والتهميش واالستحواذ واالحتكار على جميع األصعدة، في كل المجاالت السبب الرئيسي وراء الثورات التي شهدتها 
 .البلدان العربية والتي شكلت ما سمي بالربيع العربي

 :لمزيد من التفاصيل راجع
، العدد دفاتر السياسة والقانون، "العربي، بين الوالءات األولية والمد الديمقراطي االنتخاب في الوطن"محمد خداوى،  -

 .44السيما ص  58 - 41، ص ص 2012، جوان 7
Voire aussi:  

- CALUWAERTS (D), L’état de la démocratie représentative, colloque sur démocratie 

représentative: vers la fin d’un modèle ? diagnostic et remèdes ?", organisé  par Sénat de 

Belgique, 22 septembre 2015, pp 17 – 21. 

- WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie locale, thèse de doctorat de science 

politique, université des sciences sociales de Toulouse, 21 novembre, 2005, p 14. 

- Union interparlementaire, rapport parlementaire mondial, l’évolution de la représentation 

parlementaire programme de nations unies pour le développement, traduction sega ndye, avril 

2012, p 15. 

- CLAUDE BARTOLONE (M) et WINOCK (M), Refaire la démocratie, rapport n 3100, xiv 

législature, groupe de travail sur l’avenir des institutions, assemblé nationale de France, p 25. 

- DODEIGNE (G), La professionnalisation de la politique est – elle un mal nécessaire à notre 

démocratie représentative ?, colloque sur démocratie représentative: vers la fin d’un modèle ? 

diagnostic et remèdes ?, organisé  par Sénat de Belgique, 22 Septembre 2015, p 25 etc 
2 -  DEBRAS (F), "Le monopole de la légitimité démocratique, tentative d’analyse du système 

démocratique contemporain au travers de sa critique", doctrine, n 2, 2015, pp 389 – 405, 

notamment pp 398 – 394 

3 - DODEIGNE (G), La professionnalisation de la politique est – elle un mal nécessaire à notre 

démocratie représentative ?, colloque sur démocratie représentative: vers la fin d’un modèle ? 
diagnostic et remèdes ?, organisé  par Sénat de Belgique, 22 Septembre 2015, p 25 etc. 
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نظرا إلستحالة اإلستغناء عنه،  االنتخابعمدت معظم دول العالم لمعالجة نقائص أسلوب ف 
ليأخذ حاليا مفهوما آخر، فرضته عيوب  ،تحديث مفهوم مبدأ المشاركة الشعبية طريق عن

المتمثلة على الخصوص في تشويه سمعة الطبقة السياسية لقدرتها  ،1النظام التمثيلي
مع  تماشيا أثناء مباشرة تصرفاتها السياسية االجتماعيةالمحدودة في معالجة المشاكل 

 ، 2 قراراتها اتخاذالمشاكل اليومية أثناء  عتباري باألخذ بعين االتناد المطالب الشعبية التي
 ،بموجب مداولة شعبية وذلك بالعمل على أن يتخذ القرار السياسي الصادر عن المنتخبين

األمر الذي يدعم شرعية القرار  وهو ،يسبقها مناقشة للقرارات الصادرة من الهيئات السياسية
ألنه يدعم الغاية  ،االنتخابألسلوب  عتباريعيد اال، و 3 الصادر من الهيئات المنتخبة

وذلك  ،وهو ممارسة غير مباشرة للسلطة من طرف صاحب السيادة اعتمادهاألساسية من 
 ألنه المكان األقدر لتطبيق أشكال جديدة للتعبير السياسي خصوصا على المستوى المحلي،

 خاصة و أن،  المواطنو  خبين المحليينبين المنت 4 وبالنتيجة تحقيق ديمقراطية محلية حوارية

                                                 

مجلة البحوث ، "التكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية"لعشاب مريم،   - 1
  195– .208، ص ص 2017الحادي عشر، ماي  ، العددوالدراسات القانونية والسياسية

، ص 2016، 06، العدد مجلة القانون، "الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحلية بالجزائر"مولود عقوبي،  - 
 . .207 – 205، السيما ص ص 218 – 202ص 

- DAMAY (L), la démocratie citoyenne peut – elle restaurer la confiance ?, colloque sur démocratie 

représentative: vers la fin d’un modèle ? diagnostic et remèdes ?, organisé  par Sénat de Belgique, 

22 septembre 2015, pp 39 - 45, notamment p 40. 

 
مواطنين، وجود كثير من ترجع بعض أسباب عجز المجالس المنتخبة عن تمثيل منتخبيها إلى التنوع الثقافي لل  - 2

المواطنين البالغين في السن خاصة على مستوى القرى والمدن وخاصة األزمة المالية التي تمر بها مختلف البلدان 
 .والعجز المالي للمجالس المنتخبة خاصة منها المحلية والتي تستوجب تطبيق سياسة االحتكام المالي

- DE CEUNINCK (K), "Vers la fin du modèle représentatif …également au plan local ? colloque 

sur démocratie représentative: vers la fin d’un modèle ? diagnostic et remèdes ?, organisé  par 

Sénat de Belgique, 22 Septembre 2015, pp 27 -31.  

3 -  VAN REYBROUCK (D), La démocratie délibérative, colloque sur démocratie représentative: vers 

la fin d’un modèle ? diagnostic et remèdes ?, organisé  par Sénat de Belgique, 22 septembre 2015, 

pp 32 – 38.  

- WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie locale, op cit, p 8 

4 - WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie locale, idem, p 11. 
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أمام عدة  األمر الذي يضعنا .1 أمام المجلس المنتخب غير مسؤولة الهيئة التنفيذية للبلدية
فهل تم  ،ي في ممارسة السلطة للدولةاالنتخابمكانة النظام و  فرضيات مرتبطة بدور

فعيل آلية الديمقراطية عنه على نحو يتخذ المواطن القرار السيادي بنفسه بعد ت االستغناء
صاحب السيادة على نحو يدعم و  أم هو مجرد تحديث للعالقة بين المنتخب التشاركية؟

شرعية السلطة في الدولة؟. وهي تساؤالت حسم فيها النظام القانوني الذي يحكم الديمقراطية 
إلى  طيةلتكملة الوظيفة التمثيلية للديمقرا والذي أطرها بمجموعة من اإلجراءات المختلفة

الوطني، لذلك فهي ال تغدو إال أن تكون إال و  على المستويين المحلي ديمقراطية تشاركية
أحد متطلبات النظام السياسي ، و (المطلب األول) للمنتخبين يةاالنتخابوسيلة لتعزيز الشرعية 

 .(المطلب الثاني) الجزائري خاصة أمام ضعف النظام القانوني الذي يحكمها
 المطلب األول

 : الديمقراطية التشاركية وسيلة لتعزيز شرعية المنتخبين
شكل من أشكال تقاسم وممارسة السلطة ألجل تدعيم  "تعتبر الديمقراطية التشاركية

آلية مشاركة المواطنين، في  "وهي 2 "القرارات السياسية اتخاذمشاركة المواطنين في 
دارة النظام السياسي من خالل مشاركة واسعة لل القرارات التي يقدمها  في مواطنينتوجيه وا 

 . 3" نوابهم والتي ذات الصلة بحياتهم اليومية

                                                 

اإلقليمية  تشاركية ، ملتقى دولي حول الدولةمن الديمقراطية السياسية إلى ال :عز الدين عيساوي ، الديمقراطية المحلية  - 1
،  2015افريل  28،  27قالمة ،  1945ماي  8الالمركزية و الحكم المحلي ، تجربة الدولة المغاربية ، جامعة   :

 . 8ص 
، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول مؤشرات الحكم الراشد وتطبيقاتها، "الديمقراطية التشاركية"برابح عبد المجيد،  2

 101، ص ص 2012، 1، عدد مجلة القانون، المجتمع والسلطة، منشورة في 2011أفريل  07و 06المنظم يومي 
 .  . 101، سيما ص  108 –

دفاتر السياسة ، "دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية دراسة حالتي الجزائر والغرب"ت، األمين سويقا - 
 . 244، السيما ص  243– 256، ص ص 2017، جوان 17، العدد والقانون

لجزائر حالة ا -عصام بن الشيخ، األمين سويقات، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  -3
دور المواطن المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي، الديمقراطية التشاركية في ظل  -والمغرب 

، ص 2015اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن 
 .60 - 53ص 
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المناطق المكونة و  االجتماعيةوذلك من خالل ضمان مشاركة فعلية شاملة لكل الفئات 
 .1 تقييمهاو  مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها للجماعات المحلية في

الموازنة  عن طريق ،المواطن، و نظيم العالقة بين المنتخبينإعادة ت األمر الذي يتطلب
حفاظا على وحدة  األقاليمتضامن بين جميع ، و للمواطن بالتسيير الجواري االعترافبين 
آليات مشاركة  استحداثالدولة مع المجالس المنتخبة حول إعادة  اتفاقوذلك ب ،البالد

تحسينا للخدمة المقدمة ، نولوجيات المتوفرةأحدث التك واعتمادالمواطن في الهيئات العامة، 
 لكن ذلك ال يتأتى إال بالتنظيم القانوني الفعال للحقوق ،2 لإلقليم باالنتماءإليه وزرع الشعور 

 ،التي تضمن إدخال النظام التشاركي حيز التنفيذ (الفرع الثاني) الهياكل، و (الفرع األول)
 .3 تشاركية انتخابيةومن ثم تجسيد ديمقراطية 

 الفرع األول
 : في األنظمة المقارنة الوسائل القانونية للديمقراطية التشاركية

خاصة فرنسا منذ و  متجددا في الدول األوروبية التزامالقد كانت الديمقراطية التشاركية 
لذلك نجدها قد حققت تقدما ملحوظا على مستوى  ،4 ظهور بوادرها األولى سنوات التسعينات

 6 منها الجزائر. فمنذ تاريخو  عكس ما هو موجود في الدول المغاربية ،تنظيمها القانوني
، تاريخ التصويت على قانون حول اإلدارة اإلقليمية للجمهورية 1992 فيفري من عام

الرئيسية التي يسعى المسؤولين  أصبحت مشاركة المواطنين أحد األهداف ،الفرنسية
ضرورة اإلشراك القوي للمواطن  استلزمنون الذي ذلك تطبيقا ألحكام القا، و السياسيين لتحقيقها
كما  .6 تماشيا مع تجديد دور المجتمع المدني لتحسين نوعية الحكم 5 في القرارات العامة

                                                 

، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، 2018ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29ي عدد من قانون أساس 29الفصل  -  1
 . 39، عدد  2018ماي  15الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 

2 - LA MISSION COMMUNE D’information sur l’avenir de l’organisation de la république, rapport, 

sénat Français, p 8. 

 .تقوم الدولة المعاصرة على مبدأ ديمقراطية التشاركية والمسؤولية المشتركة عمادها االنتخابات -   3

- MUKONDE MUSULAY (P), Démocratie électorale en Afrique subsaharienne, entre droit, pouvoir 

et argent, Obiora Francis IKE, Globethics.net secrétariat international, Genève, 2016, pp 34 -47. 

4 - WOJCIK (S), délibération électronique et démocratie, op.cit, p 76 
5 - BA ( OU) , la prise de décisions locales : les procèdes pour plus de démocratie , thèse de doctorat , 

université de REIMS champagne – Ardenne , pp 102 – 200 . 

هشام عبد الكريم ، دور المجتمع المدني في تقية الرشادة الديمقراطية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ،  -  6
 – 2013،  - 3 -كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة الجزائر  

 . 127 – 117،  ص ص  2014



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 51 

المجتمع المدني في إعداد برامج و  الحق في إسهام المواطنين تبنت دساتير تونس والمغرب
مبادئ الحوكمة و  ت الديمقراطية التشاركيةمتابعة تنفيذها ضمن آلياو  والتهيئة الترابية التنمية

  .1 المفتوحة
بناء على تجربة الدول الرائدة في الميدان، فتطبيق الديمقراطية التشاركية يفرض توسيع 

 في اإلستشارةحق ال ،(ثانيا)اإلطالع ، ضمان حق (أوالالشعبي ) ستفتاءنطاق تطبيق اال
 .(رابعا) و عقد المحاضرة اإلقليمية(، ثالثا)

 :الشعبي ستفتا اال -وال أ
نمط التصويت الذي يعبر الشعب بواسطته عن موافقته أو معارضته  باالستفتاءيقصد 

 .2 ي أو مبادرة شعبيةمو كتقتراح حال
الشعبي إلى عدة أنواع، فمن حيث التصويت يمكننا التمييز بين  ستفتاءينقسم اال

 إتقرار دستور الدولة أو تعديلهالذي ينصب على  ستفتا اال "الدستوري وهو ذلك ستفتاءاال
الذي يكون موضوعه تقبول أو رفض مشروع تقانون  ستفتا اال "التشريعي وهو ستفتاء، اال3"

الذي يطلب فيه من  ستفتا اال "السياسي وهو ستفتاءاال ،" يعرض على التصويت الشعبي
 استفتاءو  "المقترعين الفصل في أمر مهم يثير الخالف وال ينطوي على تقاعدة عامة مجردة

                                                 

 من دستور المملكة المغربية، مرجعان سابقان . 139، والفصل 2014من دستور تونس  139الفصل  -  1
2 - RANNEY (A), "Référendum et démocratie", pouvoirs, n 77, 1996, pp 1-19, notamment p 7. 

 .11 – 10ماجد راغب الحلو، االستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص ص - 
سليمان صالح الغويل ، اإلستفتاء و أزمة الديمقراطية : ألكثر تفاصيل حول مفهوم اإلستفتاء راجع خصوصاو -  

 . 22 – 12، ص ص 2003دراسة قانونية سياسية مقارنة ، دار الكتب الوطنية ، الطبعة األولى،  بنغازي ، 
 :ربية لمزيد من التفاصيل تنص معظم الدساتير على االستفتاء الدستوري ومنها الدساتير المغا -  3

 . 181ماجد راغب الحلو، االستفتاء الشعبي، مرجع سابق، ص  -
، 14، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، "2014االستفتاء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنة "لمياء ناجي، - 

 . .206 – 195، ص ص 2016أكتوبر 
مجلة العلوم ، "لتعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطاتا"عبد الحليم مرزوقي، صالح بنشوري، - 

 .   50– 63، ص ص  2016، أكتوبر 14، عدد القانونية والسياسية
أوشن دالل ، الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ،  -

 .   102 - 96ص ص 2012 - 2011باتنة ،  كلية الحقوق ، جامعة
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التحكيم الشعبي والذي يستخدم كأداة لتحكيم الشعب فيما يقوم بين سلطات الدولة "
 .1" والحكومة والمعارضة من نزاع

يا اختيار الدستور إلتمام إجراء معين، أو  اشترطهوجوبيا إذا  ستفتاءيمكن أن يكون اال
ملزما ال يمكن  تاءً استف، وقد يكون 2 ختصاصعلى تدخل السلطة صاحبة اال اعتمادهيرتبط 

 .3 استشاريللسلطات مخالفة نتيجته أو مجرد رأي 
إذا  ،الشعبي ركيزة أساسية للديمقراطية المباشرة، وتدعيما للنظام النيابي ستفتاءيعتبر اال

مشروع  إعدادفي  المدنيية مشاركة فعالة للمجتمعاالنتخاب لالستشاراتضمن النظام القانوني 
من تحرير الصيغة النهائية للقانون األساسي المراد  االنتهاء الشعبي و قبل ستفتاءاال
عن  ستفتاءقرار نهائي حول شكل ومحتوى الموضوع محل اال اتخاذأو قبل  حوله، ستفتاءاال

تنظيم مناقشات وندوات عبر ب ستفتاءإعالم المجتمع بالعناصر الجوهرية لموضوع اال طريق
 . 4 كامل التراب الوطني

 يستشار من المواضيع التي يمكن أن 2003ستوري الفرنسي لسنة وسع القانون الد
شعبي محلي، والرجوع إلى الشعب  استفتاءإجراء  ةإمكانيذلك بالنص على ، و حولها الشعب

ألخذ رأيه بالموافقة أو الرفض في أي موضوع عام كأن يكون موضوعا قانونيا أو دستوريا أو 
لإلدالء بأصواتهم  استثناءجميع المواطنين دون يضمن إشراك  أن ستفتاءاال يشترط .سياسيا

 .حوله الشعب استشارةحول الموضوع المراد 
شعبي على هيئة مداولة الجامعة  استفتاءتنظيم  اقتراححصر المشرع الفرنسي حق 
 .6 المشاريع المتعلقة بالنشاطات الفردية باستثناء 5 اإلقليمية المعنية على هيئتها التنفيذية

 :الفقرة الثانية من الدستور الفرنسي التي تنص على 1-72 لنص المادةوذلك تطبيقا 

                                                 

 . 248 – 208ماجد راغب الحلو، االستفتاء الشعبي، المرجع نفسه، ص  -  1
 .  .341ماجد راغب الحلو، االستفتاء الشعبي، المرجع نفسه، ص  -  2

3 - LASSALE (J – P), "Le référendum aux Etat – unis", pouvoirs, n 77, 1996, pp 152 – 165, 

notamment p 157. 

مجلة القانون، المجتمع ، "االستشارة االنتخابية كآلية لتكريس المواطنة وتدعيم الثقافة الدستورية"كايس شريف،  - 4 
 .  28– 32، السيما ص ص  27– 35، ص ص2016، 5، رقم والسلطة

5 - Article L.O1112-2, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

6  - Article L.O1112.1, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 
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يجوز أن تبادر جماعة محلية ما بعرض مشاريع المداولة أو تصرف تخضع  ... »
القرار فيها عن طريق  التخاذاتها على الناخبين في هذه الجماعة المحلية ختصاصال
 .« التي يحددها تقانون أساسي وفقا للشروط ستفتا اال

لمجلس  » :الجماعات المحلية التونسي مجلةمن   31والذي يقابل نص المادة 
أعضا   ثلثبنا ا على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من  ،الجماعة المحلية

 التنمية و التهيئة الترابية المتساكنين حول إعداد برامج استفتا المجلس، أن يقرر 
ناخبين المحليين بالجماعة ما يمكن لعشر البموافقة أغلبية ثلثي أعضا  المجلس. ك

في صورة  ستفتا في هذه الحالة يمكن إجرا  اال، و استفتا تنظيم  اتقتراحب المحلية المبادرة
 .« ....موافقة أغلبية أعضا  ثلثي المجلس

 ستفتاءتنظيم اال قبوللم يحدد المشرع الفرنسي سلطة مجلس المداولة في رفض أو  
بمقتضى نفس المداولة تنظيم و  ص على أن يتولى مجلس المداولةبالن واكتفى ،الشعبي

وهو ما يفيد أن مجلس المداولة يقبل تلقائيا  ،ستفتاءالموضوعية إلجراء االو  الشروط الشكلية
 .1ستفتاءإجراء اال

والذي ال يمكن  ،ستفتاءبتعيين يوم اال ،المحلي ستفتاءيحدد مجلس المداولة إجراءات اال
، الناخبين استدعاء بما فيها ،شهرين بعد تحويل المداولة لممثل الدولة أن يكون تحت أجل

لموافقة الناخبين ـ فتتولى الهيئة التنفيذية  الخاضعةتوضيح مشروع النشاط أو المداوالت و 
لممثل الدول خالل أجل ال يتعدي  ستفتاءللجماعة اإلقليمية إرسال المداولة المتعلقة بإجراء اال

القضاء اإلداري، مع  له عشرة أيام منذ وصولها لطعن بعدم شرعيتها أمامو  الثمانية أيام،
 ،آخر درجةو  بأول ،للقاضي النظر في الدعوى خالل أجل شهرو  إمكانية طلب وقف التنفيذ،
 ـ  2بالنسبة لطلب وقف التنفيذ

من الكتاب األول للقانون  ،السابع المحلي أحكام الفصل ستفتاءطبق على االي
 ـ3، على الشكل الذي حدده المشرعL 88،L95 ،1-L 113-1المواد  باستثناء ،اتاالنتخاب
الشعبي خالل الخمسة عشر يوما تحسب من تاريخ  ستفتاءيتم إجراء اال هبناء عليو  
إال إذا كان  ،من طرف رؤساء بلدية الجماعة اإلقليمية المعنية ،من ممثل الدولة استالمه

                                                 
 1 - Article LO.1112.3, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

 2  - Article LO.1112.3, du code général des collectivités territoriales en France, op cit  

3- Article L.O1112-13,du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 
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ذا رفض أحد رؤساء ، و محل وقف تنفيذ ـ 1يقوم به تلقائيا ،بعد إعذاره ،ستفتاءالبلدية تنظيم االا 
 يرسل عن طريق البريد لبعض أو كل الشعب.  استبيانكما يمكن أن تكون في شكل 
 ،الشعبي نفقات إجبارية للجماعة اإلقليمية التي قررته ستفتاءتشكل مصاريف اال

 جماعة إقليمية أخرى، إقليم على المقامة من طرفها يةاالنتخابالتجمعات  يضاف إليها نفقات
 ،بواسطة دين محسوب لعدد الناخبين المسجلين في البلدية ،تلتزم بتعويضها بسعر موحدو 

 ـ  2على أن تحدد الئحة األسعار بواسطة مرسوم ،وعدد مكاتب التصويت المقامة
المحلي بداية من اليوم األول للشهر  ستفتاءيمكن للجماعة اإلقليمية إجراء اال ال

أو تجديد مجموعة من أعضاء المجالس  ،ادس التي تسبق إجراء تجديد المجالس العامةالس
أو يوم التصويت المقرر  ،يةاالنتخابخالل الحملة  ستفتاءإجراء اال كما ال يمكنها .المنتخبة
الناخبين في تعديل حدود الجماعات المحلية أو تغيير في الجماعات  االستشاراتإلجراء 

 ،يةاالنتخابأو خالل يوم التصويت أو الحملة  ،الواقعة ما وراء البحار األقاليماإلقليمية لسكان 
 ،التجديد العام للنواب ،للتجديد العام أو الجزئي ألعضاء مجالس المداولة للجماعات اإلقليمية

رئيس  انتخابات ،البرلمان األوروبي انتخاباتحل  ،كل تجديد جزئي لمجلس الشيوخ
الجماعية أو اإللغاء  االستقالة ،مقرر من طرف رئيس الجمهورية فتاءاستوخالل  ،الجمهورية
ات محلية حول نفس استفتاءال يمكن للجماعة اإلقليمية تنظيم عدة  ،النتخابهمالنهائي 

  ـ3الموضوع في أقل من سنة واحدة
الرقابة المطبقة على مداوالت مجلس المداولة و  لقواعد الدعاية ستفتاءيخضع مشروع اال

عليه  ، إذا صوتستفتاءيعتمد المشروع المحلي محل اال. اعة أو لنشاط هيئتها التنفيذيةللجم
 ـ  4ال على أغلبية األصوات المعبر عنهوحص ،نصف عدد الناخبين على األقل

وفق  ،المحلي ستفتاءويوضع تحت تصرف العامة ملف يضم معلومات حول هدف اال
 ـ  5الشروط المحددة في مرسوم من مجلس الدولة

، الثاني الذي يسبق التصويت على الساعة الصفر االثنينية في االنتخابتفتتح الحملة 
تنظم من طرف الجماعة اإلقليمية ، و تغلق عشية التصويت على الساعة الثانية عشر ليالو 

                                                 
1- Article 101114, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

2 - Article L.O1112-5, du code général des collectivités territoriales en France. op cit. 

3 - Article L.O1112-6, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

4- Article L.O1112-7, du code général des collectivités territoriales en France, idem. 

5- Article L.O1112-8, du code général des collectivités territoriales en France, idem. 
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بعض  مع مراعاة ،اتاالنتخابالمحددة في قانون  للشروط، وفق ستفتاءالتي قررت تنظيم اال
بدل  ،يةاالنتخاب، بقراءة فوج أو تجمعات المؤهلة للمشاركة في الحملة اءستفتخصوصيات اال

على الناخبين من  ستفتاءيقتصر حق المشاركة في اال .1أو قائمة مترشحين مثال ،مترشح
شخاص وهم فئة األ ،اتاالنتخابالشروط الواردة في تقنين و  وفقا للقواعد ،الجنسية الفرنسية

المسجلين ، و ستفتاءية للجماعة اإلقليمية التي قررت تنظيم االاباالنتخالمسجلين في القوائم 
 ـ2البلدية لالنتخاباتوفقا للشروط المحددة قانونا على القوائم التكميلية الموضوعة 

 بما فيها ،عملية التصويت، إحصاء األصوات،تخضع المراحل التحضيرية للتصويت
رات بسيطة تم النص عليها في قانون مع تغيي ،اتاالنتخابعلى األصوات لقانون  االعتراض

مصلح األسماء المقيدة بعبارة مثال تعويض  ستفتاءالجماعات اإلقليمية متعلقة بخصوصية اال
 ـ 3جابات المدلى بهااإل

 ستفتاءفي فرنسا أن المشرع جعل من اال ستفتاءنظام اال استعراضنالحظ من خالل 
في الهيئة التنفيذية للجماعة  تفتاءسسلطة تقديرية لمجلس المداولة فحصر حق طلب اال

هو مجرد  ستفتاءالنتيجة فاالب، و ستفتاءكما ال يمكن للناخب أن يطلب إجراء اال ،اإلقليمية
 .5تم النص عليه في تونس بخالف ما ،4وسيلة للتقرير لدى المجالس اإلقليمية

  :حق اإلطالع - ثانيا
تتخذ كل اإلجراءات التي و  سييرالتو  تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف

بالقرارات الترتيبية للجماعة  تلك المتعلقةتسمح للسكان باإلطالع على المعلومات خاصة 
 العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية ،التصرف في األمالك ،المحلية، التسيير المالي

ا تلتزم الجماعات كم .6المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية االستثماراتو  األشغالو 
كما تعمل الجماعات المحلية  ،هاإلعالم بنتائجو  التدقيق الداخلي للتصرف باعتمادالمحلية 

                                                 
1- Article L.O1112-9, du code général des collectivités territoriales en France, idem. 

2 - Article L.O1112-11, du code général des collectivités territoriales en France, op cit.  

3 - Article L.O1112-12, du code général des collectivités territoriales en France, op cit.  

4 - Article L.O1112-7, du code général des collectivités territoriales en France stipule que: « ….le 

texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables 

à une délibération de l’assemblée délibérante de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à 

un acte de son exécutif … ». 
تكون »  :على أن ، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية 2018لسنة  29قانون أساسي عدد من  33/2ينص الفصل  - 5

 «. أن ال تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجليننتائج االستفتا  ملزمة شرط 
 ، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مرجع سابق .2018لسنة  29من قانون أساسي عدد    34راجع الفصل  - 6
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بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة 
 في رسم السياسات استغاللهاالعموم، قصد و  الباحثينو  العموميةسلطة ووضعها على ذمة ال

البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بالمعطيات و  العامة مخططات التنمية
 .1الشخصية

طالع على الوثائق بضمان حق اإل ،يرتبط تجسيد حق المواطن في اإلعالم اإلداري
وذلك  ،، وجعلهما حقوقا في متناول المواطن2القراراتو  حق إشهار ونشر النقاشاتو  اإلدارية
تكثيف فرص وصول عامة الشعب للمعلومات  ،عن التعليم المنهجي مااستخدامهبترشيد 

  اإلدارية والسياسية ـ
 :ستشارةالحق في اال - ثالثا

ها في اختصاصيجوز للناخبين في كل جماعة محلية أن يطلبوا تسجيل مسألة من 
القرار فيها عن طريق  اتخاذقصد أعمال المجلس اإلقليمي لهذه الجماعة المحلية  جدول

كما يجوز استشارة الناخبين المسجلين ، لشروط التي يحددها قانون أساسيلوفق  ستفتاءالا
ذا تقرر إنشاء جماعة محلية تتمتع بتنظيم قانوني خاص أو تقرر تعديل تنظيمها جاز و  ا 

كما يجوز  ،الناخبين المسجلين في هذه الجماعة المعنية ستشارةالالتقرير بموجب القانون 
الشروط المنصوص عليها و  في تعديل حدود الجماعة المحلية وفق القواعد الناخبين استشارة

 .3في القانون
خصص المشرع القسم الثاني من قانون الجماعات اإلقليمية لتبيان قواعد ممارسة 

 الناخبين في المشاورات على المستوى المحلي ـ
ورة من طرف يمكن للقرارات المتخذة من طرف الجماعات اإلقليمية أن تكون محل مشا

  ـ 4أو فئة معينة منها إذا كانت تلك المسألة تتعلق بها فقط ،ناخبي جماعة إقليمية

                                                 

 ، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مرجع سابق .2018لسنة  29من قانون أساسي عدد    34راجع الفصل  - 1
2 - WOJCIK (S), délibération électronique et démocratie, op cit, p 89 

يمكن » ... من الدستور المغربي والذي ينص على:  139/2والفصل  1958من دستور فرنسا لعام  1-72المادة  - 3
للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه 

 «. جدول أعمالهضمن 
4 -  Article LO.1112-15, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 
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عشر ، و يةاالنتخابفي القوائم  (1/5) منح المشرع الفرنسي لخمس الناخبين المسجلين
أن يطلبوا تسجيلهم في جدول أعمال مجلس المداولة  ،اإلقليمية األخرى للجماعات الناخبين

بمعدل ، حول المسائل التي تدخل في نطاق تقريرها استشارةإلقليمية قصد تنظيم للجماعة ا
اإلقليمية، خالل السنة الواحدة ـ وفي إمضاء طلب واحد لتنظيم مشاورات من قبل الجماعة 

حالة ما إذا قرر مجلس المداولة تنظيم المشاورة للجماعة اإلقليمية يقع على عاتقهم تبليغ 
ية للبلديات التي سجل فيها االنتخابلك الجماعة اإلقليمية بنسخة من القوائم الهيئة التنفيذية لت

 ـ  1واضعي طلب المشاورة 
وتبين  ،تحديد طبيعتهاو  يتولى مجلس المداولة للجماعة اإلقليمية تنظيم مشاورة الناخبين

اسا م االستشارةعندما يكون تنظيم  ،رأي مجرد تقديم المشاورةأن  التنظيم صراحة في قرار
 ،لرئيس المحكمة اإلدارية أو القاضي المفوض من طرفه ،أو فردية ،بممارسة حرية عامة

 ـ 2ساعة 48إعالن وقفه، تعليقه خالل 
الناخبين نفقات إجبارية للجماعة اإلقليمية التي قررت  استشارةتنظيم  تشكل مصاريف

 ستشارةااللبلدية لتنظيم ا اعتمدتهاية التي االنتخاب جتماعاتاال إلى جانب مصاريف ،إجرائها
عدد ل ووفقا ،المديونية عن طريق ،بسعر موحد ،مقررة من طرف جماعة إقليمية أخرىال

التي تحدد قيمتها بواسطة  ،عدد المكاتب المؤسسة فيهاو  الناخبين المسجلين في البلدية
 .للناخبين المستشارين بالمسألة المحلية اإلجابة بنعم أو ال .3مرسوم

غير ملزمة للجماعة المحلية فلهذه األخيرة أن تقرر عكس ما  ستفتاءإن نتيجة اال
 .لرأي الشعب ية مجرد استطالعاالنتخاب االستشارةنستنتج أن  .4صوت عله السكان

الجهوية صالحية تنظيم لقاءات علنية مع و  منح المشرع التونسي المجالس البلدية
المسجلين من  %10 معلل من قبلسواء بصفة تلقائية أو بناءا على طلب  ،المتساكنين
مقترحات و  ي للبلدية أو الجهة يتم من خاللها تقديم إيضاحات من المجلساالنتخاببالسجل 

 :قرارات هامة تتعلق أساسا ب اتخاذمن طرف المتساكنين قبل 

                                                 
1 - Article L.1112-16, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

2 - Article L01112-1 , du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

3 - Article 101112-19, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

4 - Article 101112-20, du code général des collectivités territoriales en France stipule que : … après 

avoire pris connaissance du résultat de la consultation ; l’autorité compétente de la collectivité 

territoriale arrete sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet ». 
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 يم المحلية.المراجعة المع -
 إبرام عقود التعاون والشراكة. -
 المساهمة في إنشا  منشئات عمومية. -
 يات تعاون مع السلطة المركزية.اتفاتق إبرام -
تكليف جماعة محلية أخرى بصالحيات من متعلقات الجماعة أو تقبول التعهد  -

 بصالحيات تعود لجماعة محلية أخرى.
 التصرف في األمالك العمومية. -
 القرارات الترتيبية للمجالس المحلية. -
 .1يات الجمعيات والتصرف في الهباتاتفاتق -

 .2اللقاء العلني مع المتساكنين انعقادحيز التنفيذ إال بعد وهي قرارات ال تدخل 
يتأتى فعالية هذا اإلجراء في تدعيم الديمقراطية التشاركية عن طريق ضرورة إمساك 

ة التي تنوي تيبيووجوب نشر القرارات التر  ،الجماعات المحلية سجال خاصا بآراء المتساكنين
 انعقادقبل خمسة عشر يوما على األقل من  ذلكو  عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة

 .3جلسة التداول
 : المحاضرة اإلتقليمية - رابعا

عتبر المشرع الفرنسي المحاضرة اإلقليمية للنشاط المحلي، اإلجراء المكلف بتعزيز ا
اآلراء  تقديمو  ومؤسساتها العامةـ ألنها تمكن من مناقشة ،ممارسة منسقة للسلطات المحلية

تباع السياسة العامة الضروريةو  اتختصاصالمتعلقة بممارسة االحول المواضيع   إلى جانب ا 
في حدود الجماعة اإلقليمية تنسيق العالقات مع الجماعات اإلقليمية األجنبية الواقعة 

 ـ 4المعنية
  :وهم 5حدد المشرع الفرنسي أعضاء المحاضرة اإلقليمية للنشاط العام 
 لتنفيذية للجماعة اإلقليمية ما وراء البحار لروما ـ رئيس مجلس الجهة أو رئيس الهيئة ا -

                                                 

 من مشروح مجلة الجماعات المحلية التونسي، مرجع سابق. 33الفصل  - 1
 جع سابق.من مشروع مجلة الجماعات المحلية التونسي، مر  33الفصل  - 2
 مرجع سابق.من مشروع مجلة الجماعات المحلية التونسي،  29الفصل  - 3

4 - Article 1111-9-1, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 

5 - Article 1111-9-1, du code général des collectivités territoriales en France, op cit. 
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رؤساء المجالس العامة أو ممثل الهيئة التنفيذية للجماعة اإلقليمية التي تمارس  -
  .على إقليم المنطقة ات المحافظةاختصاص
 رؤساء المؤسسات العامة للتعاون ما بين البلديات الكائن مقرهم بالمنطقة المعنية، -

 ـ ساكن 30000 د عنبمعدل سكاني يزي
 ممثل منتخب للمؤسسات العامة للتعاون ما بين البلديات. -
  .ساكنا في كل محافظة30000ممثل منتخب للبلديات التي تزيد كثافتها السكانية عن  -
  .محافظة كل في ساكنا 30000و 3500 بين ما تتشكل التي للبلديات منتخب ممثل -
 كل في ساكنا 3500 من اقل لسكانيةا كثافتها تكون التي للبلديات منتخب ممثل -
 .محافظة
 للجبال اإلقليمية الجماعات وتجمعات اإلقليمية للجماعات ممثل األمر، استدعى إذا -

  .به المعمول للقانون وفقا
  .على أن يحدد كيفية مباشرة انتخاب أعضاء المحاضرة اإلقليمية عن طريق مرسوم

ق تدخالت األشخاص العامة التي تقدم تناقش المحاضرة اإلقليمية المشاريع مع تنسي
من طرف الجماعات اإلقليمية والمؤسسات العامة للتعاون ما بين البلديات في إطار القانون 

 .1 المعمول به
 الفرع الثاني 
  : الهياكل التشاركية

تعددت األساليب المقترحة إلدخال نظام الديمقراطية التشاركية حيز التنفيذ، باختالف 
الصادرة في مختلف الدول وحتى في الدولة الواحدة  2ريعية والتقارير حكوميةالنصوص التش
 )، الجمعيات (ثانيا)، المجالس المحلية (أوال)خصوصا في اللجان التشاركية  ويمكن حصرها

والتي بدونها ينتفي وجود أي نظام ، (رابعا)، والتي رافقها تخصيص ميزانية تشاركية (ثالثا
 .تشاركي
 

                                                 
1 - Article 1111-9-1, du code général des collectivités territoriales en France, op cit . 

أكدت التقارير الحكومية على ضرورة إشراك أكثر للمواطنين في صياغة أي إعداد القرارات، ومنها تقرير إعادة تأسيس  - 2
 للديمقراطية التشاركية.، والذي أسس أشكاال جديدة Pierre MAUROYالنشاط العام الذي أعده 
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 :ن التشاركيةاللجا -أوال 
تعددت أشكال اللجان التي استحدثتها فرنسا، ومن بينها اللجان البلدية اإلضافية، لجان 

رافقتها مصالح جمع المعلومات المكلفة بجمع  1األحياء السكنية، اللجنة الوطنية للنقاش العام
 . 2 المعلومات قصد االتصال مع المواطنين

ن مستخدمين، ورشات المشاركة والتكوين، كما نجد في أمريكا الالتينية مثال لجا
منتديات وسطاء بين الشعب والمنتخب المحلي تضم قانونيين لهم صالحية االتصال 

 . 3 بالمحاكم الدولية
  :المحلية المجالس -ثانيا 

لجنة قروية القتراح مكان للتعبير من طرف  STRASBOURG استحدثت والية
إلى مجلس حي بعد سنة من مباشرتها لمهامها ـ يتكون السكان، وتأكيدا لدورها تحولت اللجنة 

المجلس القروي المستحدث من عشرة أعضاء ممثلين للسكان، منتخبين من طرف سكان 
الحي وعشرة ممثلين للشركاء المحليين، جمعيات األحياء، المنظمات االجتماعية، البلدية، 

الجتماعيين وليس للمواطنين وال يعتبر مجلس الحي اجتماع للفاعلين ا .األجراء االجتماعيين
السكان، وظهر للوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، وعرض المواقف حول 

يمكن أن يكون للحي أكثر   .صياغة ونقل الرأي المحليو عمل اللجان، عمل مجلس األحياء 
على سبيل المثال استحدثت خمسة مجالس أحياء تضم    CHAMBBLYمن مجلس، ف

من مجموع السكان، ولتطوير تسيير الحي دعمت تلك المجالس  % (60) تين حوالي س
بفندق لكل حي يتصدره جهاز استقبال، يحضر في كل منها مساعد، كما أنشئت لجان 
استشارية للتنمية االجتماعية في مجموع أحياء المدينة باإلضافة إلى مساعدي األحياء، 

لتربوية، ممثل عن العمال في الجماعة المحلية، ممثلي اللجان السكانية، مدراء المؤسسات ا
ينظم المجلس عشرة اجتماعات  .وممثل عن الشرطة، لتقديم محضر سنوي للمجلس المحلي

للسكان، بحضور ثالث لجان استشارية مختصة، والهيئات الالمركزية التي تتناقش سابقا مع 
 ـ  4السكان المحليينلجان األحياء، من أجل إقامة مشاريع محلية قريبة من تطلعات 

                                                 
1 - WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie, op. cit, p 81. 

2 - WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie, idem, p 76. 

3 - WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie, idem, p 81. 
4 - GUY POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants, à la politique de la 

ville de la promiscuité dés gages, d’escaliers à la reconnaissance du citoyen usager, p 25. 
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مجلس الديمقراطية التشاركية، الذي اجتمع ألول     GRENOBLEاستحدثت مدينة 
، وأقتصر دوره على إعالم المساعدين االجتماعيين عن المشاريع والعمل 1999مرة عام 

صدار آراء استشارية حول جميع مشاريع الجماعة  معهم من أجل تنظيم المشاركة، ومناقشة وا 
مجلس عقد المدينة أين يمثل   LA ROUGE  ،SORIOبينما استحدثت مدينتي  .المحلية

مجموع الشعب تحت رئاسة المنتخب المكلف بسياسة المدينة، ينشطه رئيس المشروع، 
ويجمع المواطنين والذين عادة ما يكونون معينون من طرف الجمعيات، المنتخبين 

لتشاركية أربعة أو خمسة مرات في السنة، يجتمع مجلس الديمقراطية ا .والمسؤولين المحليين
ال يسير الميزانية، فهو مكلف فقط بتبليغ التصرفات واإلجراءات المتخذة، ويشكل في الوقت 
نفسه مكان المداولة للمشاريع بالتشاور مع المواطنين، بمعنى آخر هو تنظيم دائم للتشاور، 

ين، الجمعيات، والقوى الحية في لكنه غير مفتوح للجميع، فهو يشمل فقط الهيئات، المهني
األحياء المهتمة بالموضوع المرد مناقشته، رغم أنها تفتح بمناسبة المشاريع الصغيرة، التي 

كذلك وضع حيز  .تضم أفواج عمل من سكان، مختصين، وفي بعض األحيان منتخبين
ذ التنفيذ مجلس شباب، أين يتم سيره بواسطة بطاقة، استوجب أن تسمح للشباب اتخا

  .1اقتراحات
  :الجمعيات -ثالثا 

تكرس الديمقراطية التشاركية في معظم الدول عن طريق الجمعيات، شريطة أن تعكس 
اإلرادة الشعبية، وأن يكون لها دور تشاركي في السلطة، بأن تمثل الغالبية الكبرى والمتنوعة 

لية حيث ينظر إليها من للمواطنين، وأن يكون نظامها الداخلي ديمقراطيا، وأن تتمتع باستقال
 . 2قبل الناخب كجهة معارضة للحكم المحلي، وكتحدي لمن يريد الترشح لالنتخابات

تشكل الجمعيات التشاركية فضاءات للتعارف، قد تضم عدة لجان أحياء مثل جمعية  
، وذلك قصد الوصول إلى حلول  ROUBAIXاألحياء المشتركة المستحدثة في مدينة 

يتفق عليها معظم المواطنين، وتدعيم تمرير االستشارات والبطاقات بين كل  إيجابية اجتماعية
لقد ارتكز تنظيمها على  .أنحاء المدينة، مع إمكانية تقديم مساعدة مالية من طرف المواطنين

أفواج مواطنين تنشط في عدة ميادين حيوية نذكر منها خصوصا ميدان الرياضة، الثقافة، 
                                                 

1 - GUY POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants, à la politique de la ville de la 

promiscuité dés gages, d’escaliers à la reconnaissance du citoyen usager, p 26 …etc. 

2 - POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants..., op.cit, p 13. 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 62 

، تقوم بزيارات لألحياء، استحداث أماكن للتواصل الشعبي تدريجيا البيئة، التضامن، واألمن
كما يمكن تدعيم المدينة بجرائد  .في كل األحياء، والتي اعتبرت كاستقبال لطلبات الحي

الحي، تمول عن طريق الميزانية المخصصة للديمقراطية المحلية من طرف الجهة المحلية، 
مهامهم الخاصة، أو من خالل السماح لهم بتوسيع  أو بالوسائل الالزمة الضرورية لممارسة

يمكن أن تضم الجمعية ناشطين في مجال واحد مثلما  .دائرة تدخلهم بدعمهم بورش كتابة
، وهي جمعية 1993أين استحدثت ورشة معمارية عام  PERPIGNANطبق في مدينة 

تمارس الجمعية  .تضم عشرات المهندسين المعماريين األحرار من بين العاملين بدوام جزئي
مهامها اعتمادا على اإلعانة البلدية، وتوفير أماكن ومستخدمين إداريين، تتمثل مهمتها في 
تلقي، مناقشة وتقديم اقتراحات حول المشاريع في زمن قصير في األحياء من جهة، واقتراح 

ألنها  اجديد اتعتبر هذه الورشة المعمارية نهج .مشروع كامل موحد للمدينة من جهة أخرى
جمعت العديد من المهندسين المعماريين المختلفين عن مهندسي الحي نفسه، والذين يعتبرون 

  POTIER. –LE  –JOUY وقد انفردت مدينة  .ممثلي للورشة المعمارية في الحي

من طرف المجلس البلدي، واستحداث مراقب لحياة  1995باعتماد بطاقة المواطنة عام 
 . 1 خبين، ممثلي الجمعيات، مختصين في الحياة السياسيةالمواطنة، مكون من المنت

نستنتج من الخبرة المقدمة حول اآلليات المعتمدة إلعالم، إطالع، استشارة المواطن، 
أنها تختلف عن االجتماع التقليدي العام المحلي، مما سيسمح للهيئة والمنتخبين أن تكون 

دين عن تسيير المشاريع، ألن النظام أكثر استجابة لمواطنيها، ولكن يبقى السكان بعي
القانوني المتعلق بلجان ومجالس األحياء جعلها هياكل لتبادل المعلومات، وليست للتقرير من 

 . 2طرف السكان
  :الميزانية التشاركية -رابعا 

خصصت بعض الهيئات المحلية ميزانية خاصة لتفعيل الديمقراطية التشاركية مثلما هو 
، كما وضعت مرافقها المحلية تحت تصرف  Isère و  Grenobleا معمول به في بلديت

الجمعيات بغض النظر عن شخصيتها المعنوية، كما تقوم باقتراح نشاطات للشباب تحت 

                                                 
1 - POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants..., op cit, p 29. 

2 - POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants..., idem, p 27  
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مسؤوليتها، ووضعت حيز التنفيذ لجنة تفكير قصد إشراك المواطنين في النشاطات المقترحة 
 .من طرف هيئة الحي

ي تسيير الميزانية المحلية مثلما هو معمول به في يمكن تشكيل لجان للمشاركة ف
دعت  لجنة للحياة التشاركية استحدثتوالتي  SEINE – SAINT-DENIS    سان 

لمشاركة المواطنين في المشاريع، وشكلت دعما مالي ولوجستيكي للمشاريع المحلية عن 
 .طريق التخطيط والتنفيذ

وسيلة لتعزيز اإلتصال السياسي ، بإعتبار  نستنتح أن الديمقراطية التشاركية ماهي إلى 
 . 1شرطا  أساسيا للتمثيل الشعبي

 المطلب الثاني
  :ضعف التنظيم القانوني للديمقراطية التشاركية في الجزائر

 على 2016في التعديل الدستوري لسنة  المؤسس الجزائري صراحة ألول مرة نص
. تماشيا مع حركية تطبيق 2المحليةتشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات 

عتبر قبل ذلك أن المجالس المنتخبة مكان ا، وقد 3مبدأ الديمقراطية التشاركية مغاربيا وعالميا
 مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. 

المتمثلة  ،من خالل القوانين التي تحكم الجماعات المحلية ،حاول المشرع الجزائري
 مختلف المراسيم المحددة للعالقة بين اإلدارةإلى جانب  الوالية،و  البلديةأساسا في قانوني 

محدودة الفعالية، وال تعدو  غير أنها ،تكريس بعض صور الديمقراطية التشاركية ،المواطنو 
تبعد أكثر ما تقرب المواطن  ،أن تكون إال وسائل إدارية تقليدية بسيطة ذات فعالية محدودة

بين المنتخب وصاحب  االتصالتستدعي تجديدا لوسائل  ،(الفرع األول) ممثليه الشعبيينمن 

                                                 

1 - GHOZALI ( N – E ) , cours de systèmes politiques comparés, les systèmes libéraux , 

O.P.U , Alger, 1983, p  33.    
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على  » أن:، مرجع سابق على  01-16لقانون رقم من ا 15تنص المادة  - 2

 «.مستوى الجماعات المحلية 
بالمقارنة مع التشريعات المغاربية، فالمؤسس الجزائري اكتفى باإلشارة لضرورة تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية،  - 3

دئ تنظيم المملكة المغربية إذ نص الفصل األول الفقرة الثاني على أن بينما المؤسس المغربي اعتبرها مبدأ من مبا
يقوم النظام الدستوري للملكة على أساس فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، 

 وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة....
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 سنةرسم أفاق جديدة للديمقراطية تماشيا مع اإلصالحات الدستورية األخيرة ل و  السيادة
  .(الفرع الثاني) 2016

 األول الفرع
  :وسائل تقليدية محدودة للديمقراطية التشاركية في الجزائر

، لتنظيم مشاركة المواطنين في تسيير 1ن قانون البلديةخصص المشرع الباب الثالث م
 .09 -90رقم  قانونلخالفا ل ،مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية

المجلس الشعبي البلدي  2011لسنة ألزم المشرع الجزائري من خالل قانون البلدية 
ون البلدية الساري بصريح من قان ،التي تتخذ مفهوم التسيير الجواري ،بتحقيق الديمقراطية

 :أنوالتي تنص على  ،المفعول
 تشكل البلدية اإلطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي » 

 يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم .التسيير الجواريو 
الثقافية و  االجتماعيةو  االتقتصاديةالتنمية و  أولويات التهيئةو  حول خيارات استشارتهمو 

على وجه  استعمالحسب الشروط المحددة في هذا القانون ويمكن في هذا المجال 
 .الوسائل اإلعالمية المتاحةو  الخصوص الوسائط

كما يكمن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام 
 .«المواطنين
أشكال كوسائل كانت ة ثالثة ت التشريعات المختلفة المنظمة للمجالس المنتخبحدد

 : وهي 2ستقرب المنتخب من صاحب السيادة منتخبه
 ( .أوال) االستقبال -
 ( .ثانيا)  اإلطالع -
 ( .ثالثا ) بكفاءة من المجتمع المدني االستعانة -

                                                 

، عدد 2001يوليو  3، يتعلق بالبلدية، ج رج ج ، المؤرخة في 2011نيو سنة يو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  - 1
37. 

 – 2011لحول عبد القادر، "تعزيز آليات الديمقراطية "التشاركية" في نظام الجماعات المحلية على ضوء إصالحات  - 2
، ال سيما ص ص 15 – 1، ص ص 23، العدد مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، 23"، المجلد األول، العدد 2012

8 – 10. 
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  :ستقبالاال - أوال
 من أقدم الوسائل التي عمدت الدولة الجزائرية لتكريسها قانونا، االستقباليعتبر أسلوب 

 قسم، في ال1المنظم للعالقة بين اإلدارة والمواطن 133 -88نظمه بدقة المرسوم رقم  
 . 2122-96رقم  المرسوم التنفيذي هستقبال المواطن"، وأكدا" ، الفصل الثاني ،الثاني

أن تتجهز ماديا على نحو يضمن حسن إستقبال  ،3إلزاما ،اإلدارة المعنيةيجب على 
يمارسون مهامهم تحت طائلة العقوبات الجزائية في ، 5أكفاء، من طرف موظفون 4المواطنين

من طرف المواطن بواسطة  يسهل التعرف عليهم ،6"وكرامته المواطن باحترامحالة المساس 
 . 7هندامهم والشارات التي يحملونها

تسهيل حركة المرور في أروقتها،  تتولى اإلدارة ،المواطن مع إدارته التصال تشجيعا
و ستقباالت اإلدارة المحلية لوسيلة الهاتف لبرمجة اال استعمال،8النظافة واألمن مراعاة قواعد

، إلى جانب تعميم 9"المواطنيناإلستعالمات المختلفة التي تساعد على تسوية أوضاع 
 .10في اإلدارات العمومية اللغة العربية استعمال

الجماعي  قبالاالستال نجد النص على  ،لالستقبالبالعودة إلى النصوص المنظمة 
 .للمواطنين

                                                 

، ينظم العالقات بين اإلدارة و المواطن، ج ر ج ج، مؤرخة 1988يوليو سنة  4، مؤرخ في 130 - 88مرسوم رقم  - 1
 . 27، عدد 1988يوليو  6في 

، يتضمن صالحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 1996يوليو  15مؤرخ في 212، -96مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .37، عدد16/6/1996لف باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية، ج ر ج ج ، المؤرخة المك

 ، مرجع سابق.133-88من المرسوم رقم  13المادة  - 3
 ـ 39،عدد 1988سبتمبر  28، ج ر ج ج ،  المؤرخة في 1988سبتمبر  4من قرار  3المادة  -  
 ، المرجع نفسه.130 - 88مرسوم رقم من  13المادة  - 4 
 ، مرجع سابق.133-88المرسوم رقم من  14المادة  - 5
 ، مرجع سابق.1988سبتمبر  4 من قرار  6 ، 4، 2المواد  -   
 ، المرجع نفسه.133-88المرسوم رقم من  30المادة  - 6
 ، المرجع نفسه.133-88المرسوم رقم من  29المادة  - 7
 .، مرجع سابق1988سبتمبر  4 المادة الثانية من قرار  - 8
 ، مرجع سابق.1988سبتمبر  4 من قرار  3المادة  - 9

 .3، عدد 1991جانفي 16، ج ر ج ج ، المؤرخة في  1991جانفي  16، المؤرخ في  05-91القانون رقم  - 10
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 ساهم بإبعاد المواطن عن إدارته، ،حسب حصيلة تطبيقه واقعيا ،االستقبالإن أسلوب 
وتارة أخرى عن تجاهل اإلداريين  ،أخذت عليه عدة سلبيات، نجمت تارة عن فراغ قانونيو 

  .1المواطن استقبالللمنظومة اإلدارية التي تحكم عملية 
  :اإلطالع - ثانيا

صورة حق المواطن في اإلطالع على النشاطات التي يقوم بها المنتخب المحلي يعتبر 
كة في البرامج التنموية المحلية وهذا ما يهمنا ر المشاحقه في و  ،2حقه في اإلعالممن صور 

 .في هذا المقام
بشؤونهم  "المواطنين إعالمالمشرع على المجلس الشعبي البلدي  استوجب 

 .3"واالجتماعية االتقتصاديةأولويات التهيئة والتنمية حول خيارات و  واستشاراتهم
المجلس الشعبي البلدي إال فيما تعلق  مبدأ عالنية جلساتكرس المشرع الجزائري 

كما منح  .4بالحاالت التأديبية للمنتخبين ودراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام
داوالت المجلس الشعبي البلدي المشرع الحق لكل شخص أن يطلع على مستخرجات م" 

  .5 "والقرارات اإلدارية
لتنفيذية  فرضت إستعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية الرامية السلطة ا

وهي تلك القرارات المتعلقة بتسيير الشؤون  6بالقرارات حق إعالم المواطنينلتشجيع 
 إلى جانب ،اإلطالع القرارات البلدية ذات الطابع الفردي من حق الستثناءنظرا  ،المحلية

القرارات و  القرارات المتعلقة بالحاالت التأديبية والقرارات المتعلقة بسير اإلجراءات القضائية،

                                                 

 .192غزالن سليمة، عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
2 - REYNAERT (H), La démocratie, un produit de luxe, colloque sur démocratie représentative: vers 

la fin d’un modèle ? diagnostic et remèdes, organisé  par sénat de Belgique, 22 septembre 2015, p 

14.  
 ، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  11استنادا للمادة  - 3
 ، المرجع نفسه.10–11 من القانون العضوي رقم 26المادة  - 4
 ، المرجع نفسه.10–11من القانون رقم  14المادة  - 5
، يحدد كيفيات اإلطالع على مستخرجات 2016يونيو سنة  30مؤرخ في  190–16من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  - 6

 . 41، عدد 2016يوليو سنة  12مداوالت المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج ر ج ج ، المؤرخة في 
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ذلك بعد تقديم طلب إلى رئيس المجلس و  ،1اإلدارية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام
  .3ودون أي تبرير أو تحديد لألسباب ،2مجانا الشعبي البلدي

ق اإلطالع على الوثائق البلدية والوالئية على معرفة جدول أعمال قد يقتصر ح
 مداوالت المجلس الشعبي، ونشر ما علق في مداخل المقرات من ملخصات لهذه المداوالت،

بالتحفظ، عدم القدرة على تحديد مكان الوثيقة  االلتزام نظرا لتقييده بمبدأ السر المهني،
إذا كان  جزئية من القرارات البلديةليم نسخة كاملة أو اإلدارة تس ترفضكما قد  .4اإلدارية

  .5إعادة نسخها يتسبب في إتالف حفظ الوثائق
  :بكفا ة من المجتمع المدني االستعانةإمكانية  - ثالثا

كل شخصية محلية يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بسلطة تقديرية في إستشارة 
يستطيع بحكم كفاءته أن يساهم في ، ادة قانونوكل خبير وأو كل ممثل جمعية محلية معتم

  .6شغال المجلس الشعبي البلديأ
وضع األطر الرامية لتشجيع المبادرات المحلية يسهر المجلس الشعبي البلدي على  كما
 .7 تحقيق التنمية المحليةتحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في ل الرامية 

ان، في إطار ممارسة أعمالها أن تدعو أشخاصا يمكن للجان الدائمة في غرفتي البرلم
تكون بصفتهم  االستعانة، إال أن تلك 8بهم في أداء مهامها لالستعانةمختصين وذوي خبرة 

 . 9هم ممثلين لتنظيمات المجتمع المدنياعتبار الشخصية ال ب
 
 

                                                 

 ، مرجع سابق.190–16من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 1
 ، المرجع نفسه.190–16من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 2
 ، المرجع نفسه.190–16من المرسوم التنفيذي رقم  6و المادة   4المادة  - 3
 .88غزالن سليمة، عالقة اإلدارة بالمواطن، مرجع سابق، ص  - 4
 ، مرجع سابق.190–16من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  - 5
 ، مرجع سابق.10-11من القانون العضوي رقم  13المادة  - 6
 ، مرجع سابق.10–11من القانون رقم  12استنادا إلى المادة  - 7
 من القانون الداخلي لمجلس األمة، مرجع سابق. 38المادة  - 8
دفاتر دراسة حالتي الجزائر والمغرب"،  لمدني في تكريس الديمقراطية التشاركية:األمين سويقات، "دور المجتمع ا - 9

 .248سيما ص ، ال256 – 243، ص ص 2017، جوان 17، العدد السياسة والقانون
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 الفرع الثاني
 :آفاق الديمقراطية التشاركية في الجزائر

تنفيذ سياسة جوارية و  اعات المحلية عدة آليات قصد ترقيةالجمو  الداخلية برمجت وزارة
 .1إدماج المقاربة التشاركية في برامج التنمية المحلية

إذ تبقى تلك اإلجراءات الحكومية مجرد أوامر إدارية لتدعيم  ،أن ذلك ال يكف إال
ركائز  عتبارالتي تستوجب تنظيما قانونيا محكما يأخذ بعين االو  الديمقراطية التشاركية،

 االتصالكما تستوجب على الخصوص تطوير وسائل  ،(أوالالديمقراطية التشاركية )
 .كشروط أولية لنجاح الديمقراطية التشاركية (،ثانيا) الجماهيرية

 ركائز الديمقراطية التشاركية: - أوال 
تجارب الدول األوربية في ميدان تكريس الديمقراطية  استعراضنستنتج من خالل    
 ،تدخل في نطاق سيادتها الداخليةو  أن هذه األخيرة تكيف حسب أوضاع الدولة، ،كيةالتشار 

و ، األهداف واألسس المسطرة لها لكن تنظيمها أيا كان شكله، ال يجب أن يخرج عن
                                                 

 نذكر من بينها: إدماج المقاربة التشاركية في برامج التنمية المحلية ـ - 1
لتشاركية في إعداد عملية التدقيق الحسابي االجتماعي واالقتصادي على استكمال العملية النموذجية إلدماج المقاربة ا -

 مستور خمس وعشرين بلدية ـ
 تكوين حاملي شهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية ـ -
استكمال برامج دعم التنمية المحلية المدمج على مستوى الواليات النموذجية، سطيف، خنشلة، تيبازة، باتنة، أم  -

 لبواقي، في انتظار تعميم العملية ـا
 تنظيم ندوات ولقاءات حول الترقية المقاربة اإلقليمية والتشاركية. -
 ..../....2015 -08 -28الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، الذي دخلناه بتاريخ  -

ي ووزير الخارجية والشؤون الدولية السيد رمضان كما وقع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدو 
 programme de renforcement de renforcement des capacités des acteurs لعمامرة على مشروع,

de développement local / communes  والذي يدخل ضمن برنامج الـPNUD وهو برنامج هيئة األمم ،
رة الداخلية الجزائرية، اإلتحاد األوروبي وهيئة األمم المتحدة والتي من أهدافها المتحدة من أجل التطور، بتمويل من وزا

تدعيم قدرات الفاعلين المحليين، بإشراك السكان في التسيير التشاركي للتطوير المحلي والتسيير التشاركي في إطار 
. لمزيد من التفاصيل 2020بر وديسم 2016الديمقراطية المحلية لتحقيق تطور اقتصادي، لمدة تتراوح بين جانفي 

 حول الموضوع راجع:
- Document de projet, développement local et démocratie participative CAPDEL, programme de 

renforcement de renforcement des capacités des acteurs de développement local / communes 

modèles (CAPDEL): démocratie participative et développement local. 

 .Info.undp.org/docs/pdc/documents/DZA/prodoc20capdel20%signé.pdf 
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، والثقافية المنتظرة من إشراك المواطنين االقتصادية، االجتماعيةالنتائج  المتضمنة في تلك
رحات إلى السلطات المركزية بشكل عام واإلقليمية والمحلية بوجه مباشرة في تقديم المقت

 .الممثل الشعبيو  لتجديد العالقة بين المنتخب ،1خاص
 :2تهدف الديمقراطية الجوارية إلى  
الممثل  احتفاظمع  ،وقوف المنتخب المحلي أمام حاجيات الناخب صاحب السيادة -

 .سلطة التقرير النهائيةالشعبي ب
 .ير المحلي تحسين التسي  -
 .اإلقليم الواحد بين مواطني االجتماعيخلق الرابط   -
كتشاف مواطن او  ،تسهيل عملية االتصال مع الشعب ،تقريب المنتخب من المواطن -
 .التنموية التقصير
 .تفعيل المناقشة الديمقراطية -
، شفافية، المتمثلة في مسؤوليةو  تحقق الديمقراطية التشاركية ركائز الحكامة الفعالة، 

جتماعية، ا-، تظهر عن طريق إصدارها قرارات سوسيوالسلطات العامةأداء فعالية و 
 ي خصوصا. االنتخاب، والقانون 3وبالنتيجة تحقيق سمو القانون في الدولة عموما

 ،عبر أربعة مستويات ،عن طريق مشاركة المواطنين االجتماعيتكون عملية التفاعل 
  .إشراك فعلي للمواطنين إلىوصوال تبدأ من المعلومة البسيطة 

                                                 

برابح عبد المجيد، "الديمقراطية التشاركية"، ملتقى وطني حول موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبيقاتها، المنظم من  - 1
مجلة القانون، المجتمع ، 2011أفريل  07و 06، يومي طرف مخبر القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وهران

 وما يليها. 105، السيما ص 108 – 101، ص ص والسلطة
2 - DURAND FOLCO (G), Transformer la ville par la démocratie participative et délibérative, thése 

de doctorat, université LAVAL, Québec, CANADA, 2017 pp 54 - 67. 

- POQUET (G), "Démocratie de proximité et participation des habitants, à la politique de la ville de 

la promiscutte dés gages, d’escaliers à la reconnaissance du citoyen usager, cahier de recherche, n 

156, Paris, Juillet 2001, département « évolution des politiques publiques d'érigé par BRUNO 

MARESCA.   
3 - ABBOU (M), Entre gouvernance et démocratie: la gouvernance démocratique, colloque national 

sur « les indicateurs de la bonne gouvernance et ses applications, 06 et 07 avril 2011, université 

d’oran, reveu doit, société et pouvoir, numéro spéciale, n1, 2012, pp 29 – 34, notamment pp 30 – 

31.  



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 70 

 ،وتعلم الهيئة المواطنين عن طريق وسائل اإلعالم ،"اإلعالم"في  المستوى األول يتمثل
بناء على  ،الخيارات المتوفرةو  تقديم تحليل وضع ،تنظيم مناقشات ،اجتماعاتتنظيم  أو

 .المنتخب المحلي اختصاص وهو ،اإلحصاءو  التشخيص
 المحلية االحتياجاتالتعرف على  الذي يهدف إلىو  الع""اإلط ثاني فهوأما المستوى ال

إجراء مشاورات  عن طريق ،جمع اآلراء حول مشروع معين، أو حول سير مصلحة معينةو 
لجان الحي تأخذ شكل و  مع مجموع السكان، أو جمعيات، أو منظمات محلية، أفواج العمال

لجمع آراء المواطنين بمختلف  يةسياس إرادة اتالتشاور  تطلب نجاحي .تحقيقات كمية أو نوعية
  .شكالاأل

 مواطنين أو ممثليهم،الويتأتى بتطبيق تدخل  التشاورفي ث فيتمثل لالثا أما المستوى
مثال باللجان  باالستعانةطول مدة تأسيس الملفات،  دون أن تكون لهم سلطة التقرير،
دد، ومحدود وقتيا، تخصيص هيكلي مح ،لجان القرى ،المختلطة الخارج البلديات، المجالس

  .االلتزامللمواطن بحق التحقيق من خالل تنظيم يشمن تحقيق فعلي لذلك  باالعتراف
تتم  ،أعلى مستويات تطبيق المشاركة الشعبية ويمثل ،"التطبيقفهو " رابعأما المستوى ال

 يفبالمشاركة المباشرة  ،فرادا أو جماعات ،بالسماح للمواطنين، أو ممثليهم أو فئة منهم
 .القرار اتخاذعملية 

مراعاة شروط تحقيق الديمقراطية التشاركية التشاركية  ةنجاح نظام الديمقراطييتطلب 
 وعلى الخصوص: 

 .وتحديد أدوارهم الوسطاء الشعبيين كفاءةضمان  -
 .تفعيل النقاش الشعبي -
، 1القراراتو  حق إشهار ونشر النقاشاتو  ضمان حق االطالع على الوثائق اإلدارية  -
 .هما حقوقا في متناول المواطنوجعل

 .2دعم النشاط الجمعوي -

                                                 
1 - WOJCIK (S), Délibération électronique et démocratie, op.cit, p 89. 

 لمزيد من التفاصيل راجع: - 2
رهانات اإلصالح، الطبعة األولى، دار الراية بوحنية قوي، بوطيب بن ناصر، هبة لعوادي، المجتمع المدني المغاربي و  -

 .349 – 311، ص ص 2015للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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مستويات الديمقراطية كل مستوى تنظيم قانوني من إضفاء طابع الرسمية على  -
الواجب إتباعها  التشاركية القواعد اإلجرائية عن طريق تحديد التشاركية المذكورة،

لنص على ابتعقد اإلجراءات، وشكليتها، يجب تفادي  .في الجماعات اإلقليمية
 تبعدالمشاركة الفعلية للمواطن، و  تضمنإجراءات سهلة في متناول المواطن، 

مع ضرورة الجمعيات، وكالء التنمية المحلية،  المبادرة من طرف رؤساء احتكار
تبني مخطط محلي محدد الموضوع، محدد الشكل، مع تطويره تدريجيا، على 

 مستوى الخبرة. 
بل يمتد مجال تطبيقها على  ،ة على المستوى المحليلديمقراطية التشاركياتقتصر  ال

 :ذلك بـو  المستوى الوطني
سهولة ضمان  ،فتح أبواب البرلمان للمواطنين من خالل مختلف وسائل اإلعالم -
حركات المجتمع و  المواطن إلى البرلمان بإشراك الجمهور بما في ذلك الجمعياتوصول 
 االنتهاءو  الكفاءة وفقا للقيم الديمقراطيةو  الفعالية ،نمسؤولية البرلمانيين أمام الناخبي ،المدني

 .1السكان احتياجاتالسيطرة على البرلمان لتلبية و  من المهام التشريعية
 .تكريس عمومية النقاش البرلماني -
 .اإلعالم المسبق للشعب حول الملفات التي أخطر بها البرلمان -
 .متناول غالبية الشعبتكون في  التي توثيق المعلومات البرلمانية باللغة -
 .في البرلمان مصلحة للعالقات العامة استحداث -
 .حرية الوصول إلى المعلومات البرلمانية -
 . الوصول إلى البرلمان من طرف المجتمع المدني تسهيل -
 .الناخب مع ممثله باتصالاإلمكانيات التي تسمح و  تفعيل الوسائل -
 .تفعيل إجراءات التظلم في حدود أحكام الشفافية -
 .إعالم الناخبين -
قواعد سلوك قابلة للتنفيذ تنظيم قانون يحدد سلوكيات البرلمانيين لديها و  إقامة معايير-

 .قوة التنفيذ
                                                 

1 - Parlement et démocratie au vingt-et-uniéme siécle, op.cit, p 8. 
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 .1رأي حول الفئات التي مسها التنظيم التشريعي استطالعاتإقامة  -
 .2ضمان عملية قانونية منتظمة وعادلة -

ضرورية لدمقرطة ياسي، وهي هدف إستراتيجي أكثر منه س ،فالديمقراطية التشاركية
 إحتياجاتالتصرف العام، لتطبيق وتطوير السياسة العامة، تتركز على معرفة حقيقة 

لذلك يجب أن  ،منتخبةالسكان، وتنوعها، تعقدها، بالتفصيل لضمان فعالية أداء السلطات ال
اطنة تؤسس فضاء عاما مستقال لتبادل اآلراء بين المواطن والحكومة بتكريس مفهوم المو 

 الجماهيرية.  االتصالعن طريق تطوير وسائل  3اإلدارية والديمقراطية اإللكترونية
 :الجماهيرية االتصالضرورة تطوير وسائل  - ثانيا

شرائح من طرف جميع  5متزايدمحل إقبال  االنترنتأن  ،4أثبت دراسة إحصائية
وهو ما بدأت  ،المواطن الوسيلة الفعالة لتقريب المجالس المنتخبة من لذلك فهي ،المجتمع

 .6الجزائرية، على سبيل المثال مرداسو تنفيذه والية ب
إلى  ،بعض المدن الكبرى على اقتصارهاو  بالنظر لضيق نطاقهاو  غير أن تلك التدابير

جانب كونها مجرد تدابير تنفيذية ال ترقى لنظام تسيير جواري محلي، فهي لم تعزز دورهم 
متطلعة و  مواطنة نشطةولم تساهم في تدعيم  ،بتدبير الشأن العامالقرارات المتعلقة  اتخاذفي 

البحث بأنفسهم عن حلول و  تصريف قدراتهم في التنقيب ىتكوين نشطين قادرين علو  وعارفة،
 .مالئمة لقضاياهم

 يدعم كفاءة على نحوالهواتف و  االنترنتالحديثة  االتصالوسائل  استخداملذلك يجب  
بالتالي تحقيق إدارة و  ،1في إطار من التفاعل بين طالب الخدمةفعالية األداء الحكومي و 

                                                 
1 - BEETHAM (D), Union interparlementaire, guide des bonnes pratiques, parlement et démocratie au 

vingt-et-unième siècle, 2006, Genève, suisse, 2007, p 11 

2 - BEETHAM (D), Union interparlementaire, guide des bonnes pratiques..,idem , p 11.  
3 - Dekkal (M), " Démocratie participative et citoyenneté" , THE Algérein jouranl of political studies, 

pp 117 – 127, notamment pp 118 – 119. 

 .35 – 26، ص ص 2002، لسنة 1، عدد الباحثد. بختي إبراهيم، "االنترنت في الجزائر"،  - 4
مريم نريمان نومار، استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية، دراسة عينة من مستخدمي  - 5

العلوم اإلنسانية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، موقع الفايسبوك في الجزائر، قسم 
 .79 - 51، ص ص 2012 - 2011

 .2015أفريل  27 ز. كمال، بومرداس تتبنى الديمقراطية التشاركية، مقال منشور في جريدة الشعب، بتاريخ  - 6
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دائم  و فعال اتصالتحقق حالة  2أو كما يطلق عليها غالبا ديمقراطية رقمية ،إلكترونية
مقدمة، سهولة إيصالها للجمهور، تعزيز المعلومات ال و إتساع ، بفضل سرعتهابالمواطن

 االنترنتائل اإلعالم الرقمي وخصوصا وس اعتمادعمدت مختلف الدول إلى شفافيتها، 
 .3والحواسب واألقمار الصناعية كوسيلة للمشاركة السياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

لمرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية، مذكرة لنيل شهادة حماد مختار، تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة ا - 1
الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم 

 .9، ص 2007الدولية، جامعة بن يوسف بن خدة،  تالعلوم السياسية والعالقا
، 16العدد  دفاتر السياسة والقانون،ضان، "الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية"، عبد المجيد رم - 2

 وما يليها. 83، السيما ص 88 - 75، ص ص 2017جانفي 
عبد الغفار رشاد القصبي، عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، مكتبة  - 3

 وما يليها. 221، ص 2004اب، القاهرة، اآلد
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 الفصل الثاني
  : التنافسية  اتاالنتخابالتزكية إلى    انتخاباتمن  

عاما منذ أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  قتراعاال ،المؤسس الجزائري جعل
  .1بيةالشع

 ترشح أكبرب عند السماح عمومية الترشيح كمبدأ لدمقرطة عملية الترشيحال يتوقف مبدأ 
ستوجب إلى جانب ذلك المساواة بين المترشحين وعدم تمييز مترشح يبل  ،واطنينمن الم عدد

حق سيادي  االنتخابذلك لكون ، و تحكم أي جهة بالترشيح و إستبعادعلى مترشح آخر، 
 .الدولةشعبي يسمو على 

آلية  هاعتبار بعزز المشرع الجزائري أحكام التصويت  ،تطبيقا إلرادة المؤسس الجزائري
ألغى الشروط  و ،(المبحث األول) االنتخاب، تعزيزا لحماية حق االنتخابلمباشرة حق 

نوع آليات الترشيح كما وعوضها بشروط تخدم التحول الديمقراطي،  ،اإليديولوجية للترشيح
 .(المبحث الثاني) تاق الترشيح كمطلب أساسي لتحول ديمقراطي حقيقينعتجسيدا ال

  

                                                 

السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في : » ، مرجع سابق1963من دستور  27تنص المادة  - 1
بينما لم «  مباشر وسري لمدة خمسة سنتين باتقتراع عاممجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون 

الجزائري، الصادر باألمر  1976دستور من  58تير المتتابعة، حيث نصت المادة يشر إلى ذلك صراحة في الدسا
، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية  الشعبية، 1976نوفمبر سنة  22مؤرخ في  97-76رقم 

القانونية،  يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط» ، على أن: 94، العدد 1976نوفمبر  24ج ر ج ج،  المؤرخة في 
من  من  62والمادة  1996من دستور  50والمادة  1989من دستور  47، وتنص المادة « ناخبا وتقابال لالنتخاب

 .« لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب» على أن:  انسابق ان، مرجع1996دستور 
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 المبحث األول
  :االنتخابتعزيز حماية حق 

ا عاما، تماشيا مع تحقيق اقتراعفرغم كونه  ،في الجزائر، سلطة قانونية االنتخابيعتبر 
 قتراعام لالالنظام الديمقراطي، إال أنه تحكمه مجموعة من الشروط، ال تتنافى والطابع الع

 . 1وذلك تحقيقا للصالح العام، وهذا على غرار معظم تشريعات العالم
الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، بموجب  باستدعاء يةاالنتخابتفتتح العملية 

عداد قوائم الترشحاالنتخابمرسوم رئاسي، وذلك بمراجعة القوائم  تحديدا للمتدخلين في  ،ية وا 
تحديد مهمة  تتولى السلطة التشريعية في معظم الديمقراطيات المعاصرة .ةياالنتخابالعملية 

 . الهيئة الناخبة المتدخلة في االستحقاقات
 1996من دستور  10قبلها المادة ، و 01-16 رقم قانونالمن  11تنص المادة 

تقانون و  ال حدود لتمثيل الشعب إال بما نص عليه الدستور ... »أنه  على 1989 دستورو 
 يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام » على أن 51نصت المادة و «  اتنتخاباال 
 «. شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون أيةالوظائف في الدولة دون و 

المتداولة في و  ،يةاالنتخابالمقررة للتسجيل في القوائم  هاحافظ المشرع على الشروط نفس
 تعتبر شروطا موضوعية للتمتع بحق التصويتو  ،2لمفي العا اتاالنتخابمختلف تشريعات 

(، كما دعم تدريجيا شفافية عملية التصويت كضمانة أساسية لممارسة حق المطلب األول)
 (.المطلب الثاني) االنتخاب

 المطلب األول
  :االنتخابشروط حق 

 ، بأربعة شروط االنتخابعلى تقييد حق الجزائرية  يةاالنتخابدرجت مختلف القوانين 
 االنتخابيةالقوائم ضرورة التسجيل في إلى جانب  (،الفرع األولتتعلق بالشخص الناخب )

 (.الفرع الثاني)

                                                 

1 - Article 3/3 de la constitution française de 1958 stipule: « … Le suffrage peut être direct ou 

indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel… ». 

2 -  Article L-2  du code électorales français stipule: « Sont électeurs les Françaises et Français âgés 

de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas 

d'incapacité prévu par la loi ». 
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 الفرع األول
 : المتعلقة بالشخص الناخب االنتخابشروط 

نظرا للنص عليها في  تعتبر الشروط المتعلقة بالشخص الناخب شروطا تقليدية  
(، التمتع بالحقوق المدنية ثانيا(، السن )أوالية )الجنس، وهي 1مختلف األنظمة االنتخابية

 (.رابعايكون الشخص محروما من االنتخاب ) أن ال(، و ثالثاوالسياسية )
  :الجنسية - أوال

الجزائرية، فال يسمح المشرع بالتسجيل في  جنسيةفي الجزائر بال االنتخابيلتصق حق 
ملي الجنسية الجزائرية، سواء كانت جنسية أي حا ية إال للوطنيين الجزائريين،االنتخابالقوائم 

 جزائرية أصلية أو جنسية جزائرية مكتسبة.
الجنسية التي يتمتع بها الولد  "عرف قانون الجنسية الجنسية الجزائرية األصلية أنها

المولود من أب جزائري، والولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول، والولد المولود من أم 
، غير أنه يعتبر 3"، والمولود في الجزائر من أبوين مجهولين2الجنسية جزائرية وأب عديم

إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى  انتسابهلم يكن جزائريا إذا ثبت خالل تقصوره "
 .4"جنسية هذا األجنبي أو هذه األجنبية وفقا لجنسية أحدهما

ن طريق بالزواج، الجنسية التي يتمتع بها الشخص ع "أما الجنسية المكتسبة، فهي
 ."التجنس، أو االسترداد

 اكتسابهويمكن للشخص المتجنس أن يباشر يمارس حقه االنتخابي من تاريخ 
 .5الجنسية

                                                 

1 - Article L–2 DU CODE électorale français stipule: « Sont électeurs les Françaises et Français 

âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans 

aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». 

المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،   1970ديسمبر15 ، المؤرخ في 86-70من األمر رقم  6عمال بأحكام المادة  - 2
 4المؤرخ في 08 -05ق عليه بالقانون رقم ، المواف2005فبراير   27المؤرخ في01 -05المعدل بموجب األمر رقم 

 .44، ج ر ج ج، عدد  2005مايو
 ، المرجع نفسه.86-70من األمر رقم  7المادة  - 3
 ، المرجع نفسه.86-70األمر رقم من  6المادة  - 4
ة يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائري»  ، مرجع سابق:86-70من األمر  15وذلك تطبيقا لنص المادة  - 5

 «.بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتدا ا من تاريخ اكتسابه
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 :السن -ثانيا 
سن الرشد السياسي موقفا و  تخذ المشرع الجزائري في تحديده لسن الرشد المدنيا

 :ى أنعل من القانون المدني الجزائري 40متعارضا، إذ تنص المادة 
متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل  ،كل شخص بلغ سن الرشد »

 «. سنة كاملة 19األهلية لمباشرة حقوتقه المدنية وسن الرشد 
   :منه 3فنصت المادة  ،اتاالنتخابأما قانون 

 «. سنة 18جزائرية بلغ من العمر و  يعد ناخبا كل جزائري »
 الختيارسنة  18البالغ  المواطن لتشكيك في قدراتيدفع هذا التناقض التشريعي ل

 18السياسي لشاب عمره  االختيارممثليه بكل حرية، وعدم التالعب برأيه، فالمنطق يستبعد 
قابلة و  تصرفاته المدنية دائرة بين النفع والضرر واعتبرت أمواله الخاصة منع من إدارةسنة 

عبثا، بل لعدم  ر في الشؤون المدنية لم يأتِ تقييد سلطة القاصألن  ،لإلبطال لوجود شك فيها
الحكام  اختيارقدرته على ممارستها في مثل هذا السن، فكيف تكون له قدرة كافية للتدخل في 

فتصويته ينعكس على  ،فإذا كان قراره في شؤونه الشخصية ينعكس عليه وحده؟ البلد برمته
هم البرامج المقدمة من طرف األحزاب  فو  يتطلب القدرة الالزمة إلدراكو  شعب الدولة بكامله،

 من جهةخفية  المشرع الذي قام بحماية  مصلحة فرد واحد في التشريع المدني و  مغزى فما
 .؟أخرى وتهاون في حماية  مصلحة أفراد كثيرين من جهة

 :السياسيةو  شرط التمتع بالحقوق المدنية -ثالثا 
ية بل يجب أن االنتخابفي القائمة  سنة للتسجيل 18يكف بلوغ  الفرد الجزائري سن  ال

 يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
يمكن أن يحكم  استثناءلكن  ،األصل هو تمتع الشخص بكامل حقوقه المدنية والسياسية

دة قانونا وذلك ألسباب يحددها دكعقوبة تكميلية لبعض الجرائم المح ،القاضي بالحرمان منها
 . 1القانون

                                                 

 1386صفر عام  18المؤرخ في  156–66من األمر رقم  1مكرر 9إلى جانب حقوق أخرى مذكورة في المادة  - 1
، 1966يونيو  11، ج ر ج ج المؤرخة في معدل و متمم، المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  8الموافق 

 . 49عدد 
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، يعتبر الشخص غير متمتع 1دنية والسياسية بحقوق الجيل األولتدعى الحقوق الم
أو إجباريا  اختياريامتى حكم القاضي بذلك كعقوبة تكميلية،  ،بحقوقه المدنية والسياسية

  .حسب ما حدده قانون العقوبات
 :أن ال يكون الشخص محروما من اإلنتخاب - رابعا

، ولكن لن يسمح له بالتسجيل في قد تتوافر كل الشروط المذكورة أعاله في الشخص
، التي حددت االنتخابية، متى كان في إحدى حاالت الحرمان من حق االنتخابالقوائم 

 .يةاالنتخابحصرا في التشريعات 
ال يسجل في القائمة  » :102–16رقم  من القانون العضوي 5تنص المادة  
 :ية كل مناالنتخاب
 ا لمصالح الوطنسلك سلوكا أثنا  الثورة التحريرية مضاد -
 ه  اعتبار حكم عليه بجناية ولم يرد  -
حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس و الرحمان من ممارسة حق اإلنتخاب  -

 من تقانون العقوبات . 14و  1مكرر  9والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 
  هاعتبار أشهر إفالسه ولم يعد  -
 ... " .المحجوز والمحجور عليه -

( حاالت للمنع التسجيل في القوائم 4ذه المادة أن هناك خمسة )نستنتج من ه
منهم من يشملهم المنع إلى جانب حاالت أخرى للمنع واردة بنصوص خاصة،  ،يةاالنتخاب

  :إليهم وهي عتباراالمدى الحياة ومنهم من يمنعون بصفة مؤقتة إلى حين رد 
 اد لمصالح الوطن:المواطن الذي سلك سلوكا أثنا  الثورة التحريرية مض -أ

ية كل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية االنتخابيمنع من التسجيل في القوائم 
  يهدف المشرع الجزائري، من إقرار هذا الشرط، تحقيق ما يسمى  .مضادا لمصالح الوطن

                                                 

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، مجال ممدود وحول محدود، رسالة دكتوراه،  - 1
 .18، ص 2010جويلية  14كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 

من  7و المادة  ،بنظام اإلنتخابات، المتعلق  10 - 12القانون العضوي رقم  من  5نص المادة  تقابل هذه المادة - 2
 .انسابق انمرجع، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 07 – 97األمر 
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، قصد حماية مصالح الوطن، خشية قيام أصحاب هذا السلوك أثناء الثورة "العزل السياسي"ـب
 .1السلم واألمن الداخليينو  تحريرية بما يعيق الحياة السياسيةال

 1989يتعارض مع الدستور، فبصريح ديباجتي دستوري  إقرار هذا الشرط ال إن  
 وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد... ... »، 1996و
في صنع القرار العام عن طريق ال يعقل أن يشارك من كان ضد الثورة التحريرية حيث  ،«

لثورة بناء  استمراريةالتشييد، والتي بدورها و  ات والذي يعتبر الطريق لثورة البناءاالنتخاب
كخطوة أولى لبناء الدولة  االستقاللإذ كانت االنطالقة بالحصول على  ،الجزائر العصرية

 م السياسي الجزائريكمؤسسة من مؤسسات النظا اتاالنتخابالجزائرية، لذلك فأساس وجود 
يرفض مشاركة ، والمنطق إذن 1954ثوار أول نوفمبر  استرجعهاهي السيادة الوطنية التي 

لما سعى إلى إحباط الثورة التحريرية يكون قد تنازل عن حقه  ،لثورةل من سلك سلوكا معاديا
 بنفسه. االنتخابفي 

لى إرادة الناخب من أي يرجع هدف المشرع وراء إدراج هذا الشرط، تفادي التأثير ع  
جهة فالشخص الذي يصل به الحد إلى خيانة الوطن، يسهل التالعب برأيه يوم التصويت، 

 .ال يراعي ال مصلحته وال مصلحة بلده التي أكد أنه لن يراعيها، فقد كان ضدها يوما فقد
ما يؤخذ على هذا الشرط أنه جاء غامضا، مفهومه مطاطي، يجعل منه وسيلة إن 

فالمشرع لم يوضح ما  ،يةاالنتخابة  سهلة لمنع فئات ما من حق التسجيل في  القائمة قانوني
فقط  اشترطف ، وشروط توفره،المقصود بالسلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية

ذلك السلوك المعادي لمصالح الوطن أثناء الثورة  ارتكبأن يكون المواطن الجزائري قد 
يبين أو يشير أو يحيل  إلى  وسيلة اإلثبات القانونية  التي قد تعتمد  لم يبينكما  ،التحريرية
، فال يعقل أن أثناء الثورة التحريرية ،ذلك السلوك الواقعة المادية المتمثلة في إرتكاب إلثبات

فعال مضادا لمصالح  ارتكب، شخص شهد عليه شخص آخر أنه قتراعيحرم من حق اال
بوثائق رسمية تثبت أن ذلك  اإلتيان لك غير مجدي أمام إستحالة، رغم أن إشتراط ذالوطن

 تصرفا ال يخدم مصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية. ،فعال ارتكبالشخص قد 

                                                 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونية ، أحمد بنيني، اإلجراءات التمهيدية للعملية االنتخابية،  - 1
 .52، ص 2006 – 2005تنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر با
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يعتبر منع  تلك الفئة من التصويت إخالل بمبدأ المساواة، ألنه من المرجح أن يكون 
فالسلطة  ،يرية خارج إرادة مرتكبهسلوك ال يخدم مصالح الوطن أثناء الثورة التحر  ارتكاب

الفرنسية مارست أبشع صور التعذيب على الجزائريين، كما أنه يصعب إثبات إتيانه من 
 .طرف الشخص

 الشخص المحكوم عليه  جزائيا: -ب
المحكوم ، و ( 1) هاعتبار منع المشرع الجزائري الشخص المحكوم عليه بجناية ولم يرد 

وفقا  االنتخابلتي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق عليه بعقوبة الحبس في الجنح ا
 انتخابحماية حق و  تناسى تنظيمو  (،2) من قانون العقوبات 14و 1مكرر 9و 9للمادة 

 .(3) المواطنين الذين مسهم إجراء الحبس المؤقت
 :اعتبارهالشخص المحكوم عليه بجناية ولم يرد  -1

ورتها إلى جنايات، جنح، ومخالفات تصنف العقوبات في القانون الجزائري حسب خط
السجن المؤقت لمدة  ،يكيف الفعل اإلجرامي جناية إذا كانت عقوبته اإلعدام، السجن المؤبد

، وقد حددت في قانون العقوبات الجزائري كل الجرائم التي 1سنة 20سنوات و 5تتراوح بين 
  .تعتبر جناية

مة من ممارسة حقوقه الوطنية، وفي تماشيا مع تقنين العقوبات الذي يمنع مرتكب الجري
يمنع منعا مؤقتا، مرتكب جناية من حق التسجيل في القائمة  االنتخابمقدمتها حق 

   .هاعتبار ية إلى غاية رد االنتخاب
إلى محو الحكم الصادر ضد المحكوم  عتباريؤدي الحكم القضائي الصادر برد اال

األهلية والحرمان  انعدامرتب عليه من صور عليه باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يت
 .2االنتخابمن الحقوق ومنها حق 

                                                 

 العقوبات األصلية في مادة الجنايات هي » ، مرجع سابق: 156-66من األمر رقم  3و/ 2و/ 1/ 5تنص المادة  - 1
 اإلعدام  -
 السجن المؤبد  -
 «. ( سنة...20( سنوات وعشرين )5السجن المؤتقت لمدة تتراوح بين خمس سنين ) -
ويمحو رد االعتبار في المستقبل كل آثار اإلدانة » ... ، مرجع سابق: 155–66، األمر رقم 676/2تنص المادة  - 2

 «. العادلة وما نجم عنها من حرمان األهليات
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المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة  -2
 :من تقانون العقوبات 14و 1مكرر  9و 9وفقا للمادة  االنتخابحق 

 :ةالجنحة هي الجريمة المعاقب عليها قانونا بالعقوبات التالي
الحبس مدة تتجاوز الشهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحاالت التي يقرر فيها  – 1

 .1دج20000الغرامة التي تتجاوز و  القانون حدودا أخرى
ية كل من حكم عليه القاضي عند قضائه في االنتخابيقصى من التسجيل في القوائم 

الل بأمن الدولة أو السرقة نذكر منها جرائم اإلخ ،جنحة حسب الحاالت التي يحددها القانون
أو إعطاء شيك بدون رصيد أو  االحتيالإخفاء أشياء مسروقة أو مختلسة أو النصب أو 

التزوير أو شهادة زور أو المضاربة في األسعار  استعمالخيانة أمانة أو تزوير أو 
الصناعية والتجارية أو هتك العرض أو إفساد أخالق القصر أو هتك العرض أو إفساد 

بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية   ،ق القصر أو ترك األسرةأخال
 سنوات. 5، وذلك لمدة ال تزيد عن 1مكرر  9المذكورة في المادة 

 .نالحظ أن المشرع لم يتوسع كثيرا في ترتيب الحرمان نتيجة الحكم بجنحة
 :المواطنين تحت طائلة إجرا  الحبس المؤتقت انتخابحق  -3

 :التي تنص على أنو  1996دستور من  62قا ألحكام المادة تطبي
يحرم  أن ال يجب، 2« ينتخبو  لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب »

ه اعتبار لجناية بحكم قضائي ولم يرد  ارتكابهية إال من ثبت االنتخابمن التسجيل في القائمة 
الذي يكون  متهمللوم المخالفة يحق وبمفه، االنتخابأو جنحة معاقب بالحرمان من حق 

لكن هذا القول ِيؤخذ بتحفظ ألن  ،يةاالنتخابمحل السجن المؤقت، أن يسجل في القائمة 
 هناك فراغ قانوني في هذه المسألة.

المؤقت  حبسالمشرع الجزائري حق هؤالء المواطنين الذين يكون تحت إجراء التناسى 
 خاللهاسنوات قبل التعديل، يحرم  10ثر من ، فهو قد يصل إلى أكاستثنائياولو كان 

                                                 

 العقوبات األصلية في مادة الجنح هي » من تقنين العقوبات:  5/4/5تنص المادة  - 1
 ها القانون حدودا أخرى الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحاالت التي يقرر في -

 «. دج20.000الغرامة التي تتجاوز 
 ، مرجعان سابقان .1989من دستور  47تقابلها المادة  -  2 
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الشخص من حقه في االنتخاب وهو حرمان دون مبرر، فقانون االنتخابات لم يمنع صراحة 
المؤقت يكون فيه الشخص محل اإلجراء  متهما وليس مرتكبا حبس هؤالء من التصويت فال

بعد مدة طويلة من  حكم على الشخص بالبراءة خطيرا إذا ما للجريمة، ويصبح هذا الحرمان
المعايير التي ، خاصة أمام عدم وضوح السجن المؤقت تخللها حرمانه من حق االنتخاب

 ستؤخذ بعين االعتبار في التعويض والمبلغ المالي الذي يستحقه الشخص تعويضا عن ما
  . انتخابية استحقاقاتفاته من 

ير إلبعاد بعض الفئات لذلك فمن غير المستبعد أن يستعمل إجراء السجن المؤقت كتدب
 .االنتخابمن 

ذهبت فرنسا أبعد من ذلك فالسجين الذي حكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية  تقل أو 
ات إذا ما قضى نصف االنتخابسنوات يسمح له ب 5( سنوات أو  تفوق 5) تساوي خمس

ال  ،2االنتخاب، أما التشريع الجزائري وبغض النظر عن عدم السماح لهذه الشريحة ب1العقوبة
 .الذي يكون تحت إجراء السجن المؤقت بالحق في التصويت ءحتى للشخص البرييعترف 

بعقوبة سالبة للحرية تقل أو تساوي خمس  واحوكم نيمارس السجناء الفرنسيين الذي
ألكثر من خمس سنوات إذا قضى نصف  بعقوبة سالبة للحرية واحوكم نسنوات، والذي

 .3االنتخابرخيص لممارسة حقه في العقوبة بناء على طلب ت

                                                 
1  - Article d143 du code procédure pénale français, op. cit.                                 

«  Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans 

les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans 

ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces 

derniers ont exécuté la moitié de leur peine:…. 7° Exercice par le condamné de son droit de 

vote ». 

  ، ال في قانون اإلجراءات الجزائية، وال في قانون تنظيم السجوناالنتخابنجد أي نص يشير إلى حق السجناء في   ال - 2
قلة عدد السجناء الذين ينتخبون، أمام الجزائريين، ونحن ال ننادي بمنح هذا الحق، ألن الميدان العملي في فرنسا أثبت 

الحصول على الوثائق الضرورية للتسجيل، والحصول على الوكالة،  صعوبة، لاالنتخابيةصعوبة التسجيل في القائمة 
 ، سلطة تقديرية إلدارة السجن.االنتخابيوخاصة أن الترخيص بالخروج ألداء الواجب 

- Voir: Rapport de  « BAN PUBLIC », (association pour la communication sur les prisons et 

l’incération en Europe), le doit de  vote et d’éligibilité pendant et après l’incarcération aout 2007, 

mise à jour mars 2008, page, disponible sur le cite www.Prison.euorg 

3 - Article D-143 du code procédure pénales français , op.cit.   
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ات عدة االنتخابتعتري مسألة مشاركة السجناء المستوفون الشروط القانونية في 
ية، على الرغم من االنتخابصعوبات عملية، خاصة تعقد خطوات التسجيل في القائمة 

 :وتتمثل هذه الصعوبات في 1المساعدة التي تقدمها مصالح السجن
للوثائق الضرورية للتسجيل، إذ ال يملك المسجون  المسجون استحضارصعوبة  -1

مع  االتصاليصعب عليه الحصول على نسخة خاصة إذا ما فقد و  بطاقة التعريف الوطنية
  .العالم الخارجي، ويمكن أن تكون هذه األوراق محل بحث

 .السجين عنوانه الخارجي صعوبة إثبات -2
 ،يةاالنتخابء في القائمة عدم تحديد القانون للمصلحة المختصة بتسجيل السجنا -3
بعملية التسجيل ما مختصة ( مصالح 3ثالث ) يجعل السجين عرضة لالنتقال بينما وهو 

 .يعني أن هناك على الخصوص خطر تنقل طلب التسجيل من مصلحة إلى أخرى
خاصة بالنسبة للمسجونين  ،صعوبة إيجاد وكيل للمسجون الغائب أو غير القادر -4

مع المحيط الخارجي فال يكون أمامه إال ممثلي الجمعيات، لكن هذا الذين فقدوا عالقاتهم 
الحل غير مرضي  ألنه يقوم على منح التوكيل ألشخاص ال يعرفهم، مستبعد أن يعكسوا 

 .ممثله اختيارإرادة السجين في 
خاصة المتعلقة  السجين لموكله اختيارتعقد الخطوات اإلدارية التي تلي مرحلة  -5

لتي تستوجب موافقة مدير السجن على تنقل ضابط الشرطة للسجن بإمضاء الوكالة وا
بمدة معينة على  اقترانهاالمكلف بإمضاء الوكالة وعدم وضوح خطوات إنشاء الوكالة، وعدم 

الصعيد القانوني والصعيد العملي إذ ال يتم اإلفراج عن الخطوات المتخذة ماال يستبعد 
 االنتخاب.التالعب بحق السجين ب

هذه الصعوبات التي تسبق عملية تصويت المسجونين الفرنسيين باألرقام،  وقد عكست
مسجل في آخر  ،(%3حوالي ) ألف شخص محتجز 60سجين من بين  2000حيث نجد 

، ما يثبت تعثر عملية تصويت السجناء في فرنسا 22007ات الرئاسيةاالنتخابتصويت وهي 
نح الحق لنظيرهم الجزائريين للتصويت ولعله األمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى عدم م

 ية.االنتخابومن ثم التسجيل في القائمة 
                                                 

1 - Rapport de  « BAN PUBLIC », op .cit . 

2 - Rapport de « BAN PUBLIC », op.cit. 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 84 

 انتخابلذلك فما يؤخذ خصوصا على التشريع الجزائري هو عدم حماية  وتنظيم حق 
متى توفرت فيه الشروط القانونية للتسجيل في  ،المتهم الذي ينتظر الحكم النهائي في قضيته

جة فال تعتريه أي مانع من موانع التصويت، فله التسجيل في ية، وبالنتياالنتخابالقائمة 
رغم  ،ال نجد في كال القانونين الفرنسي أو الجزائري تنظيم لهذه الفئة .يةاالنتخابالقائمة 

من المتهم الذي قد يكون بريئا في نهاية المحاكمة الجزائية  االنتخابخطورة سحب حق 
 .فيها اعتقلات خالل المدة التي االنتخابوالذي قد يفوت فرصة التصويت إذا أجريت 

 :هاعتبار لم يرد و  الشخص المشهر إفالسه -ج
ية بل البد من توفر شروط االنتخابليس كل مفلس ممنوع من التسجيل في القوائم 

لنكون أمام هذه الحالة القانونية التي ينتج عنها منع الشخص من التصويت البد من توفر 
 :شرطان
 .لشخصصدور حكم بإفالس ا -1
 و
 .الشخص المفلس اعتبارلم يرد  -2

قيام حالة المطلقة  تهيتميز بحجيإشترط المشرع  صدور الحكم بشهر إفالسه، ألنه 
 .1اإلفالس

الذي توقف عن الدفع فقط أو الذي رفعت دعوى اإلفالس ضده من قبل  يمكن للتاجر
ر أي لم تثبت حالة ية، بما أن إفالسه لم يشهاالنتخابأحد الدائنين التسجيل في القائمة 

فالمنع يمس  ،هاعتبار وحتى ولو شهر بإفالسه فيمكنه التصويت إذا تم رد  إفالسه قانونا،
هذه  اتخاذه وفي هذا األمر حماية لألفراد من اعتبار التاجر المشهر إفالسه الذي لم يرد 

  االنتخاب.اإلجراءات كذريعة لحرمانهم من ممارسة حقي 
القانون  ابين حاالت اإلفالس الثالثة المنصوص عليه اتاالنتخابلم يميز قانون 

التجاري وهي اإلفالس البسيط، اإلفالس بالتقصير، اإلفالس بالتدليس وهو في الحالتين 
األخيرتين يمثل جريمة يعاقب عليها تقنين العقوبات، فمنع التسجيل على كل مفلس حتى 

                                                 

 .88ص ،1980أحمد محرز، نظام اإلفالس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانية، دار الكتب، قسنطينة،  - 1
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لذلك فمن غير المنطقي معاقبة  ،المفلس البسيط، وهو الذي كانت خسائره أكبر من أرباحه
 دون إرادته .لمجرد أنه خسر في تجارته هذا األخير 

لكن إذا صدر في حق التاجر قرار التسوية القضائية، فال مبرر لحرمانه من حق 
فالمشرع لم ينص على من صدر في  ،وهذا هو المعمول به في القانون التجاري االنتخاب،

 االنتخاب.ن ممارسة حق حقه الحكم بالتسوية القضائية م
ية وهو فاقد لحقه االنتخابيشكل تصويت التاجر عمدا بعد أن سجل في القائمة 

جنحة معاقب  ،هاعتبار ي إثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفالسه ولم يرد إليه االنتخاب
 .1قانوناعليها 
  :المحجور عليهو المحجوز  -د
تستوجب   االختياروسلطة ممارسة  ،دحكام البال اختيارهو  االنتخابالهدف من  إن  

لكن هناك بعض العوارض قد تذهب إدراك  ،التمتع بقدرات عقلية في الشخص الذي يختار
الشخص المناسب لتمثيله في مؤسسات  اختيارتجعله غير قادر على و الشخص وتمييزه 

ألن  الدولة  فهو قد يكون عرضة للتالعب برأيه أو قد يمس رأيه بمصلحة الشعب بكامله
ات كلها، لذلك منع من التسجيل في القائمة االنتخابات تأثير على نتيجة االنتخابلصوته في 

م  الحجر عليه الصادر عن بموجب حك انعدامهاية كل من ثبتت نقص أهليته أو االنتخاب
وجمعه المحجور عليهم، حسب  ،ويسمى حينئذ بالمحجور عليه ،المختصة المحكمة

 .ي الجزائري االنتخابالمشرع المصطلح الذي استخدمه 
ستشفائية ن في المؤسسات االيالمحجوز عليهم األشخاص الموضوعيدخل في فئة 

وهم فئة األشخاص الذين أصيبوا بأحد  ،1بسبب خلل في قواهم العقلية ،لألمراض العقلية

                                                 

القانون من  214، مرجع سابق، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  201تنص المادة  - 1
( أشهر إلى 3يعاتقب بالحبس من ثالثة ): » انسابق انمرجع ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12العضوي رقم 

دج(، كل من فقد حقه في التصويت إما  20.000دج( إلى عشرين الف )  2000( سنوات وبغرامة من ألفي )3)
ما بعد إشهار إفالسه ولم يرد عمدا في التصويت بنا ا على تسجيله في  صوتاعتباره، و  إثر صدور حكم عليه وا 

  -نحن الذين سطرنا  -«.  القوائم االنتخابية بعد فقدان حقه
 5000دج إلى  5000، ماعدا مبلغ الغرامة المالية الذي كان من 07-97من القانون رقم  198وهو نفس نص المادة 

 ج، واستبدال كلمة مارس حقه عمدا، بكلمة صوت عمدا المسطرة أعاله.د
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ض الموجودون في المصحات العقلية بغر و  األمراض العقلية التي تمنعهم من التمييز واإلدراك
 .2العالج

بمنح الجهات القضائية الحكم بالحجر خاصة أن الحكم حسنا المشرع الجزائري  عمل
 .3وهم األطباء االختصاصسيبنى على رأي أهل 

والمحرومون من ممارسة حقوقهم المالية أثناء  ،أما المحجور عليهم فهم المحكوم عليهم
   .4تنفيذ العقوبة األصلية

سع في تفسير حاالت منع الشعب الجزائري من التصويت أن المشرع تفادى التو  يالحظ
لم يقم دليل قاطع على  ما ،ات فال يمكن منع شخص من التصويتاالنتخابمن خالل قانون 

  .دة حصرا في القانوندوجوده في إحدى حاالت المنع المح
 حاالت المنع الواردة بنصوص خاصة:-ه

 5نفيذ ميثاق السلم والمصالحةت المتضمن 01-06األمر رقم من  26المادة أوردت 
ية غير تلك التي جاء بها قانون االنتخابالوطنية  حالة جديدة للمنع من التسجيل في القائمة 

 :ذلك  في مادته السادسة اآلتي نصهاو  اتاالنتخاب
بأي شكل من األشكال على كل شخص  ،تمنع من ممارسة النشاط السياسي »

 .الذي أفضى إلى المأساة الوطنية ،مسؤول عن االستعمال المغرض للدين

                                                                                                                                                         

الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية لألمراض العقلية : » على أن من قانون العقوبات الجزائري 21تنص المادة  - 1
 هي وضع الشخص بنا ا على أمر أو حكم أو تقرار تقضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في تقواه

 .«العقلية تقائم وتقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها... 
، 1984يونيو سنة  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  108إلى  101نظم الحجر في الفصل الخامس من المادة  - 2

 المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.
الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب يكون » من قانون األسرة:  103تنص المادة  - 3

 ، مرجع سابق.« الحجر
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر » مكرر من قانون العقوبات الجزائري:  9تنص المادة  - 4

 .«نفيذ العقوبة األصلية... القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوتقه المالية أثنا  ت
، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ج ر ج ج، 2006فبراير سنة  27مؤرخ في  01–06أمر رقم  - 5

 .11، عدد 2006فبراير  28مؤرخة في 
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السياسي على كل من شارك في األعمال اإلرهابية ويرفض كما تمنع ممارسة النشاط 
بالرغم من الخسائر التي سببها اإلرهاب، واستعمال الدين ألغراض إجرامية، اإلتقرار 

 «. الدولة ضد األمة ومؤسسات العنفبمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد 
 1هيئة الناخبين استدعاءالمتضمن  278-05بيقا لبنود المرسوم الرئاسي تط وذلك

 :أهمها من 2005سبتمبر  29بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس  لالستفتاء المتعلق
 :... اإلجرا ات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية »

 ليس بوسعه أن ينسى العواتقب ،ا ن كان مستعدا للصفح، و إن الشعب الجزائري
 .دين الدولة ،المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الدين اإلسالمي

ويقرر بسيادة حظر  ،من تكرار الوتقوع في تلك الضالالت االحتياطإنه يؤكد حقه في 
ممارسة أي نشاط سياسي تحت غطا  كان من تقبل من كانت له مسؤولية في العبث بهذا 

 .الدين
أال يسوغ الحق في ممارسة  ،يقرر أيضا ،صاحب السيادة ،إن الشعب الجزائري

المادية و  ويصر رغم األضرار البشرية ،النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية
على رفض االعتراف  ،العبث بالدين ألغراض إجراميةو  الفظيعة التي تسبب فيها اإلرهاب

مؤسسات و  ةتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد األمو  بمسؤوليته في تدبير
 .« الجمهورية

 :من الواضح من خالل المادتين أن الممنوعون من التصويت هم
 .قادة أعمال العبث بالدين  -
  .المشاركين في األعمال اإلرهابية، رغم إنكارهم مسؤوليتهم -

من السلطات في الدولة الجزائرية بالرجوع إلى المادة أعاله نالحظ أنه يحق لكل سلطة 
 ات،االنتخاب، السلطة التشريعية عن طريق قانون االنتخابطنين من أن تمنع أحد الموا

ن كان قانون و  السلطة الفضائية عن طريق األحكام القضائية لمرتكبي جنايات وجنح ا 
 ،ات هو من أحال ألحكامها وذكر تلك الحاالت الفضائية للمنع على سبيل الحصراالنتخاب

 .ي رئيس الجمهورية عن طريق األوامرإلى جانبيهما نجد السلطة التنفيذية ممثلة ف
                                                 

المتعلق  لالستفتاءهيئة الناخبين  استدعاء، يتضمن 2005غشت سنة  14مؤرخ في  278–05مرسوم رئاسي رقم  - 1
 .55، عدد  2005غشت سنة  15، ج ر ج ج، مؤرخة في 2005سبتمبر سنة  29بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 
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ثم  2012ات لعام االنتخابحول عدم إدراج حالة المنع هذه في قانون  ويطرح التساؤل
والذي صدر بعد صدور ذلك المرسوم فحاالت  المنع يجب  ،2016ات لعام االنتخابقانون 

في فكيف يتدخل رئيس الجمهورية بأمر  ،ات فقطاالنتخابأن تحدد حصرا في قانون 
ن فرضه الوضع المتأزم في الجزائر و  ي حتىاالنتخابصالحيات المشرع  فكان البد  ،نذاكآا 

، 2016ات لعام االنتخابثم قانون  2012ات االنتخابذلك بعد صدور قانون  استدراكمن 
على  خاصة وأن األمر الرئاسي السالف لذلك لم ينظم حالة منع هؤالء الفئة من التصويت

فإما أن تكون السلطة  ،الجهة المختصة في تحديد قائمة بأسمائهم يحددإذ لم   نحو دقيق،
كما لم يحدد الطريقة التي تتطلع بها  ،أو أحد سلطات األمن ،أو السلطة العسكرية ،التنفيذية

ية. وفي ظل كل هذا الغموض فمن المحتمل أن يستبعد االنتخابالقوائم على الهيئة المكلفة 
 .سياسي دون وجه حقأحد األشخاص من النشاط ال

بل البد من  ،ال يكف توفر الشروط القانونية في الشخص الناخب ليسمح له بالتصويت
لمجموعة من القواعد تحكم عملية  باالمتثالية، االنتخابمراعاة أحكام التسجيل في القوائم 

 .يةاالنتخابالتسجيل في القائمة 
 الفرع الثاني

 يةاالنتخابوجوب التسجيل في القائمة 
ية  االنتخاب، معتبرا التسجيل في القوائم 1حذو المشرع الفرنسي حذا المشرع الجزائري

، يؤدي تخلفه إلى حرمان 2واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيه الشروط القانونية
 .الناخب من التصويت

كما لم يترك المشرع الجزائري السلطة التقديرية لإلدارة في عملية إعداد القوائم 
 . (ثانيا(، وحدد آثارها )أوالخابية، بل نظم عملية التسجيل في القوائم االنتخابية )االنت

 
 

                                                 

1-Article L-9 du code électorale français stipule: « L'inscription sur les listes électorales est 

obligatoire…. » 

التسجيل في القوائم » على أن: ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 10-16القانون رقم ( من 6تنص المادة السادسة ) - 2
 «. االنتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيها الشروط المطلوبة تقانونا
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  الشروط الشكلية للتسجيل في القائمة االنتخابية: - أوال
 انتخابيةيتم التسجيل في القائمة االنتخابية بناء على طلب المواطن )أ(، وذلك في قائمة 

 )ج(.واحدة )ب(، وفي الموطن الذي حدده المشرع 

 :التسجيل بنا  على طلب المواطن أسلوبالمشرع  اعتماد -أ 
واجبا  اعتبرهنجده قد  ،حق أو واجب االنتخاب اعتبارالمشرع الجزائري حول  احتار

على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا، ولكنه واجب من نوع خاص 
المواطن الجزائري في القائمة  سما يقيد يتوقف أداؤه على إرادة المواطن الجزائري إذ ال

 .ية إال بناء على طلب يقدمه المواطن لإلدارةاالنتخاب
يجب على  » :على أنه 110-16 رقم ( من القانون العضوي7) تنص المادة السابعة

الذين لم يسبق لهم و  الجزائريات المتمتعين بحقوتقهم المدنية والسياسيةو  كل الجزائريين
  .«مة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم التسجيل في تقائ

تراجع المشرع عن أسلوب القيد التلقائي أو كما يسميه البعض القيد بقوة القانون الذي 
مفضال أسلوب   ،لالستقاللية الصادرة في السنوات األولى االنتخابعتمده في القوانين ا

 التسجيل بناء على طلب المواطن كقاعدة عامة.
أو كما  االختياريمبدأ التصويت  ،ناء على طلب المواطنيدعم أسلوب التسجيل ب

الذي يعتبر أحد المعايير األساسية لنزاهة و  في التصويت االختياريةيطلق عليه البعض 
ات االنتخابحقه في المشاركة في  استعمالإذ يفرض إعطاء الحرية للناخب في  ،االنتخابات

 .أو عدم المشاركة
اطية، ألن الديمقراطية قائمة على الحرية الفردية وال لذلك فهو أكثر تكريسا للديمقر 

لكن يقتنع بها، فالشخص بفضل هذا األسلوب حر أن يكون ضمن القائمة  ،تفرض على الفرد
ي فمتى آمن به االنتخابيشكل في هذه الحالة المرآة العاكسة لنجاح النظام ، و يةاالنتخاب

ؤمن به لضعف أو لتشكيك في مصداقية أما إذا لم ي ،الشعب يستجيب طواعية لتسجيل نفسه
يكون عدد المسجلين أحد العوامل  لذلك ،ي فسينفر منه وال يقوم بتسجيل نفسهاالنتخابالنظام 

 .ياالنتخابالتي تساعد على تقييم نجاح النظام 
                                                 

، 07 – 97األمر من  9، و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات 01 – 12القانون العضوي من  7يقابلها نص المادة  - 1 
 مرجعان سابقان .المتعلق بنظام اإلنتخابات، 
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ية االنتخابيق الهيئة يضت قد يتسبب أسلوب التسجيل بناءا على طلب المواطن، في
وغير دقيق غير إحصاء سكاني  أو إذا ارتكز على ،معقدةتفعيله و شروط  هكانت إجراءات

 .1اتاالنتخابخاص ب
ه أو رفع اعتبار ية إثر رد االنتخابأهليته  استعاديعفي المشرع الجزائري كل مواطن 

 إذ ،يةاالنتخابالحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله من تقديم طلب للتسجيل في القائمة 
 . 2الحالة الوحيدة للتسجيل التلقائي في القانون الجزائري تسجله اإلدارة تلقائيا وهي

  باستكمالهمحرص المشرع الفرنسي على حماية حق األشخاص الذين يسجلون أول مرة 
ية عقبة أمام هؤالء المستوفون لشرط السن االنتخابفتفادى أن يكون غلق القوائم  ،سنة 18

  ،رها ببلدية اإلقامة الفعلية  تسجيلهم تلقائيافألقى على عاتق اإلدارة الكائن مق ،يوم التصويت
ية أو الذين سيكملونها في عملية االنتخابنهائي للقوائم  اختتامسنة في آخر  18متى  أكملوا 

ية، شرط أن يكونوا متمتعين ببقية الشروط المحددة االنتخابالمقبلة النهائية للقوائم  االختتام
ن لم يستكملوا و  ل حتىبحق طلب التسجي احتفاظهم، مع 3قانونا سنة يوم الطلب على  18ا 

 .4يةاالنتخابأن يبلغوها قبل  اإلغالق النهائي للقوائم 
فسمح بالتسجيل  ،اتاالنتخابسنة كاملة في  18بالغ شخص كما ضمن أن يشارك كل 

يوم و  يةاالنتخابالنهائي للقوائم  االختتامسنة بين فترتي  18لمواطنين البالغين لالتلقائي 
ات العامة المنظمة االنتخابية قبل إجراء االنتخابمتى أقيمت عملية مراجعة القوائم  ،صويتالت

  .5 في تاريخ الحق لشهر مارس أوفي وقتها العادي في شهر مارس، 
                                                 

 .215د/ سرهنك حميد البرزنجي، األنظمة االنتخابية والمعايير الدولية لنزاهة االنتخابات، مرجع سابق، ص  - 1
، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم و  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10–16القانون العضوي رقم من  11تنص المادة  - 2

 يسجل» مراجع سابقة على أن:  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات  07 – 97األمر من  13و المادة  ظام اإلنتخابات ، بن
استعاد أهليته االنتخابية إثر رد اعتباره أو من من هذا القانون العضوي كل  4في القائمة االنتخابية وفقا للمادة 

 «. رفع الحجر عنه أو بعد إجرا  عفو شمله
3 - Article L-11 – 1  du code électorale français stipule: « Sans préjudice de l'application des 

dispositions de Article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur 

domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture 

définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces 

listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ».   

4 - Article L.11  du code électorale français: « Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, 

les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors 

de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive ». 

5 - Article L 11-2 du code électorale français: « Lors de la révision des listes électorales précédant la 

tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de 
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وهو ما قد يبعد الكثير من األشخاص عن  وهي أمور لم ينظمها المشرع الجزائري
   .يوم التصويترغم توفرهم على الشروط القانونية  ،التصويت
 :يةاالنتخابر التسجيل أكثر من مرة واحدة في القائمة ظح - ب

تقيد فيها أسماء  تأخذ صفة وثائق رسمية ،عمدت مختلف الدول لتحرير كشوف
ية، كإجراء االنتخابأو الجداول  يةاالنتخاب، تعرف بالقوائم المواطنين المسموح لهم بالتصويت

 .يسبق عملية التصويت ،تحضيري
ية على درجة من األهمية، فهي من تحدد من يشارك من االنتخابعتبر القوائم ت 

إذ ال يستطيع أي مواطن ولو كان  قتراع،المواطنين في إدارة شؤون الحكم عن طريق اال
ية، االنتخابمدرجا في القائمة  اسمهالتصويت ما لم يكن  ةمستوفيا لجميع الشروط القانوني

 كونها ية شرط ضروري للممارسة السياسية، وتزداد أهميتهانتخاباالكون التسجيل في القائمة 
  .1يةاالنتخاب االستشاراتبل تكون هي المعتمدة في جميع  ،واحدا بحد ذاته انتخاباال تعني 

حقوق المواطنين في هذا المجال، حيث يتم نشر القوائم  ضمنت التشريعات اإلنتخابية
طلب التسجيل في تمنح حق ، و ين من اإلطالع عليهالتمكين المواطن ،ية لمدة معينةاالنتخاب

حالة إغفال أسمائهم أو المطالبة بشطب أشخاص تم تسجيلهم بغير حق، شريطة مراعاتهم 
  .2اآلجال المنصوص عليها في القانون

 تجعل ،عامة وتطبيقها على األفراد بشكل مجرد دون تمييز اشروط كما إشترط المشرع
ية االنتخابالقوانين و  على غرار معظم الدساتير االنتخاب،ره في لكل فرد نصيبا مساويا لغي

وذلك  ،one man one vote « 3 « التي تتبنى قاعدة صوت واحد لشخص واحد ،الحديثة
                                                                                                                                                         

Article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la 

clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. Au cas où des élections générales 

arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites 

d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition 

d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles 

répondent aux autres conditions prescrites par la loi ».    

قائمة انتخابية واحدة تستخدم في االنتخابية، الذي يعني وجود  تحقيقا للمبدأ الديمقراطي القاضي، بوحدة ودوام القوائم - 1
أي منافسة انتخابية وكلما استدعت الحاجة إلى ذلك، كما ال يمكن إجراء أي تعديل على هذه القوائم سواء باإلضافة 

 .أو الحذف إال في المواعيد الدورية
في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عيسى تولموت، النظام االنتخابي للمجالس الشعبية المحلية  - 2

 .71-70، ص ص 2002-2001اإلدارية، جامعة الجزائر، 
 .213سرهنك حميد البرزنجي، األنظمة االنتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة االنتخابات، مرجع سابق، ص  - 3
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النص على عقاب كل شخص و  .يةاالنتخاببمنع التسجيل أكثر من مرة واحدة في القائمة 
خطورة التسجيل أكثر من مرة واحدة  ، مؤكدا على1انتخابيةسجل نفسه في أكثر من قائمة 

هم معمول  على غرار ما ،2يةاالنتخابية، بعدما منع التسجيل في القائمة االنتخابفي القائمة 
 .3به في فرنسا

 :التسجيل بالموطن المحدد تقانونا -ج
 :على أن 104-16 رقم اتاالنتخاب( من قانون 4تنص المادة الرابعة )

، 5في تقائمة الناخبين بالبلدية التي بها إتقامته إال من كان مسجال ،ال يصوت »
 «. من القانون المدني 36بمفهوم المادة 

                                                 

القانون العضوي من  210،و المادة بنظام اإلنتخابات ، المتعلق10 – 16القانون العضوي من  197تنص المادة  - 1
، مراجع ، المتعلق بنظام اإلنتخابات 07 – 97األمر من  194، و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات 01 – 12

( إلى 2.000( سنوات وبغرامة من ألفي )3( أشهر إلى ثالث )3يعاتقب بالحبس من ثالثة ): »  : سابقة على أن
  -نحن الذين سطرنا  -«.  كل من سجل نفسه في أكثر من تقائمة انتخابية....( 20.000) دج عشرين ألف 

من   8ةالماد ،، المتعلق بنظام اإلنتخابات،، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  8تنص المادة  -2
، المتعلق بنظام   07 – 97األمر من  10و المادة  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12القانون العضوي رقم 

 « .  ال يمكن التسجيل في أكثر من تقائمة انتخابية واحدة: »  على أن اإلنتخابات
3 - Article L-10.du code électorale français stipule: « Nul ne peut être inscrit sur 

plusieurs listes électorales ».   
، 07 – 97األمر من  6، و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات   01 – 12قانون العضوي المن  4تقابلها المادة  - 4 

 مرجعان سابقان .المتعلق بنظام اإلنتخابات، 
 07-97من األمر رقم  6حيث حررت المادة   6عمل المشرع الجزائري حسنا باستبدال كلمة الموطن باإلقامة  - 5

من  36بمفهوم المادة  موطنه، في تقائمة الناخبين بالبلدية التي بها ال يصوت إال من كان مسجال»   كالتالي:
، ألن الموطن مفهوم عام متنوع، فنجد الموطن العام )القانوني، اإلداري( والموطن الخاص )الموطن « القانون المدني

 أكثر وضوحا. التجاري، الحرفي، موطن األعمال( والموطن المختار، أما القول باإلقامة في البلدية فهو أمر
وفي هذا الصدد يختلف الموطن عن اإلقامة، فالموطن كفكرة عامة مجردة عبارة عن المستقر  -نحن الذين سطرنا  - 

القانوني الذي يتعلق به نشاط الشخص وكذا عالقاته مع اآلخرين، بحيث يكون موجود فيه بصفة دائمة، ولو تغيب 
بيرا عن حالة واقعية وفعلية، فإن القانون يرتب عن هذا الوضع آثار مؤقتا، فاستقرار الشخص في مكان محدد يعد تع

هامة بمعنى أن الموطن عبارة عن فكرة قانونية أو واقعة قانونية، بينما اإلقامة فهي مجرد حادثة وواقعة مادية. ويقصد 
 الجهة اإلدارية المسجل بها اسم الناخب ليدلي بصوته فيها. بالموطن االنتخابي اصطالحا 

 .57 - 56لمزيد من التفاصيل راجع: أحمد بنيني، اإلجراءات التمهيدية للعملية االنتخابية، مرجع سابق، ص ص   -
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موطن كل جزائري هو المحل الذي  » :المدني على أن قانونمن ال 36وتنص المادة 
 .وعند عدم وجود سكنى يقوم محل اإلتقامة العادي مقام المواطن ،يوجد فيه سكناه الرئيسي

  .1« شخص أكثر من موطن واحد في نفس الوتقتوال يجوز أن يكون لل
في البلدية الكائن مقرها إذن فالقاعدة العامة، أن المواطن يجب أن يقوم بالتسجيل 

بالبلدية  واستثناء(، 1) 2لالنتخابالشروط القانونية  استوفىبالسكنى الرئيسي للمواطن الذي 
 (. 2التابعة لمحل اإلقامة العادي له )

 :مةالقاعدة العا - 1
 ،بمقر سكنى الشخص أو محل اإلقامة العادي له ،ات الجزائرياالنتخابيعتد قانون 

ي الالزم التسجيل فيه  للناخب، كونه المكان االنتخابلتحديد بلدية اإلقامة التي تشكل الموطن 
الذي  يسهل له القيام بعملية ، و الذي يوجد فيه المقر الرئيسي ألعمال الشخص ومصالحه

ينظم عملية التصويت من جهة و  فير عناء التنقل يوم التصويت من جهة،التصويت بتو 
 زدحامافراغ البعض اآلخر، كما يقلل من و  بعض مكاتب التصويت الكتظاظتفاديا  ،أخرى

ن كانت ال تؤثر بصفة مباشرة على نزاهة  حركة السير، ات، لكنها االنتخابوهي عوامل وا 
  .يةباالنتخاتساعد على السير الحسن للعملية 

مراعيا كل  ،مكان التسجيل الذي يعتد به قانونا للتصويت بدقةنظم المشرع الفرنسي 
 :ية في عدة بلديات وهياالنتخابإذ سمح للناخب في طلب التسجيل بالقوائم  ،شرائح المجتمع

 أشهر. 6التي يعيشون فيها منذ  ،البلدية التي بها موطنه الحقيقي -
للمرة الخامسة سنة تقديم الطلب، بسداد أحد  ،الطلب التي يقوم فيها أصحاب ،البلدية  -

ن كانوا ال يقيمون بالبلديةو  حتى ،الضرائب المباشرة للبلدية إذا ما صرحوا برغبتهم في  ،ا 
 .ية بهااالنتخابممارسة حقوقهم 

 .بلدية المسجل فيها الزوجال -

                                                 

، المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من األمر رقم  36المادة  - 1
، ج ر 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قم ، معدل ومتمم بالقانون ر 78، العدد 1975سبتمبر  30المؤرخة في 

 . 2005يونيو  26ج ج ، المؤرخة في 
 و ذلك ألن اإلنتخاب حرية أساسية مرتبطة بالجنسية و بمكان اإلقامة . - 2 

- IMMARIGEON ( J- P ) , autopsie la fraude électorale , stock, France , 2000,  p 34 . 
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ظف بصفته مو  ،البلدية التي يخضع فيها المواطن، صاحب الطلب، بإقامة جبرية -
أشهر في اإلقامة بالبلدية  6ولم يستوفوا مدة  ،سنة 18األشخاص الذين لم يبلغوا  .عمومي

 ،شرط أن يبلغوا السن القانونية ،تسجلهم البلدية ،المراد التسجيل فيها خالل إعداد القوائم
 .1ويستكملوا مدة اإلقامة المحددة قبل اإلغالق النهائي للقوائم

 ،جال في البلدية التي قدم طلبها من وقت طلب التسجيلويعتبر المواطن الفرنسي مس
 .ك حق رفض طلب التسجيللفالبلدية ال تم

موانع التسجيل  ،ي الجزائري الذي حدد شروط الناخباالنتخابوهذا ما غيب في القانون 
قامة الناخب ،يةاالنتخابفي القوائم  ، شروط التصويت وهي التسجيل في البلدية التي بها وا 

والتي  ،القانونية للتسجيل، لكنه لم يضمن بصراحة الموافقة على طلب التسجيل الطبيعةو 
 .تستنتج من طرف المخاطب بهذا القانون على أنها التمتع بصفة الناخب

 :االستثنا  -ج 
 ،مراعاة لظروف بعض الفئات، قرر المشرع الجزائري تحديد موطن يتالءم ووضعيتهم 

 ئريات المقيمين بالخارج المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسيةويتعلق األمر بالجزائريين والجزا
الجيش الوطني الشعبي، موظفي  وهم أعضاء القنصلية الجزائرية، وبعض فئات الموظفينو 

 إذا لم يسجلوا في بلدية إقامتهم.  ،الحرس البلدي ،مصالح السجون ،الجمارك الوطنية
 ،والجزائريات المقيمين بالخارجيختلف مكان طلب تسجيل الذي يتوجه الجزائريين 

 :اتاالنتخابنوع  باختالف ،وفئات الموظفين أعاله

                                                 

1 -  Article L.11 du code électorale français qui stipule: « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur 

demande: 

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois 

au moins ; 

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande 

d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans 

la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute 

électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de 

fonctionnaires publics. 

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les 

conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les 

rempliront avant la clôture définitive. 

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-

dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales ».  
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لهم  ،والمجالس الشعبية الوالئية ،ية البلديةبالمجالس الشع النتخاباتفبالنسبة  – 1
 :ية ألحد البلديات التاليةاالنتخابالخيار بالتسجيل في إحدى القوائم 

 .بلدية مسقط طالب التسجيل -
 .موطن لطالب التسجيلبلدية آخر  -
 .بلدية مسقط رأس أحد أصول طالب التسجيل -

يتم  ،ات التشريعيةواالنتخاب اإلستفتائية االستشاراتو ، الرئاسية لالنتخاباتأما بالنسبة 
القنصلية الجزائرية الموجودة في بلدية  و  ثليات الدبلوماسيةمية للماالنتخابالتسجيل في القائمة 

 .1إقامة الناخب
المعدة  ،المسجلين في سجالت الفرنسيين ،الفرنسيين والفرنسيات ،شرع الفرنسييمكن الم
الجنود  ،جنود الجيش المحترفينو  ،2في الدائرة القنصلية التي لهم إقامة بها ،خارج فرنسا

أن يكونوا مسجلين بناءا  ،3المتعاقدين المستوفون للشروط القانونية ومهما كان مكان توقفهم
 :ية التالية ألحد البلديات التاليةاالنتخابالقوائم  على طلبهم في إحدى

 .بلدية مكان الوالدة -
 بلدية آخر موطن. -
 أشهر. 6بلدية آخر إقامة، شرط أن تكون اإلقامة فيها كانت ال تقل عن  -
بلدية مسقط الرأس، إذا كان مسجال فيها، أو كان مسجال في قائمة إنتخابية ألحد  -

 أصولهم 
ئمتها االنتخابية، أو كان مسجال أحد أقاربه، إلى غاية البلدية التي سجل في قا -

 الدرجة الرابعة.

                                                 

 رقم القانون العضوي10، المادة  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10–16القانون العضوي رقم من  9 المادةعمال بأحكام  - 1
 .، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مراجع سابقة 07 – 97من األمر  11و المادة  ،01–12

2 - Article L-12 de code électoral français , op.cit.   

3 -  Article L-13 du code électorale français stipule: « Les militaires des armées de terre, de mer et de 

l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de 

stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des 

conditions fixées par Article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale 

dans l'une des communes prévues à Article L. 12 (alinéa 1er). 

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent 

également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son 

siège le bureau de recrutement dont ils relèvent « .  
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أن يطلبوا  ،يمكن للجنود ،إذا لم توجد أحد هذه البلديات في إقليم الجمهورية الفرنسية
 .مكتب التجنيد ،ية للبلدية التي يقع في دائرتهااالنتخابتسجيلهم في القائمة 

الفرنسيات المسجلين في سجالت معدة خارج و  الفرنسيين ،كما مكن المشرع الفرنسي
بعد تبرير  ،وأزواج الجنود المحترفين أو المتعاقدين ،ين يقيمونأفرنسا، في الدوائر القنصلية 

  .1ية التي سجل فيها الزوجاالنتخابمن طلب تسجيلهم في القوائم  ،عالقة الزواج
أفراد و  حرفيين والموظفينال ،المناطق التي يطلب منها البحارة ،وحدد المشرع الفرنسي

عدا  ،لالنتخابوالذين يستوفون الشروط القانونية  ،الذين يعيشون على متن السفن أسرهم
 .2شرط اإلقامة

هم اعتبار المستوفون لشروط  المواطنين الفرنسيين حمى أيضا حق ،نجد المشرع الفرنسي
و  ،موطن أو إقامةشهادة  استحضاروالذين ال يملكون سكنا مستقرا يمنعهم من  ،ناخبين

ية للبلدية االنتخابلهم طلب التسجيل بالقائمة  ،الذين لم يحدد القانون لهم بلدية تتعلق بهم
والتابعة  ،3المعتمدة من طرف والي المقاطعة االستقبالهيئة  اختصاصهاالواقعة في دائرة 

 ،عريفه الوطنيةوالمبين في شهادة ت ،( أشهر على األقل6) للعنوان الذي يعيش فيه، لمدة ستة

                                                 
1 - Article L14 du code électorale français stipule: « Les Français et les Françaises inscrits au 

registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils 

ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent 

également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste 

électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint « .  

2 - Article L 15 qui stipule: « Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles 

habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions 

prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes 

suivantes: 

Région Ile-de-France: Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-

Annel, SaintMammès, Villeneuve-Saint-Georges. 

Région Nord: Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. 

Région Basse-Seine: Rouen. 

Région Est: Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 

Région Centre: Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. 

Région Ouest: Nantes, Rennes.18 

Région Midi: Bordeaux, Toulouse, Béziers. 

Région Sud-Est: Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne ».   

3 - Article 264-5 du code de l’action sociale et de la famille: « L'agrément délivré aux organismes 

mentionnés à Article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. 

Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans 

le département ».   
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والتي تكون إما المراكز البلدية أو الخارجة عن البلدية  ،أو الهيئة التي منحت له شهادة
 .1أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض ،المختصة بالمساعدة العائلية

شخاص دون سكن األ فئة أي ،(S.D.Fغة الفرنسية )لبما يسمى بال ،تتعلق هذه الحالة
أو يعيشون  ،أو يعيشون عند أصدقاء ،ين يعيشون في الشوارعوهم األشخاص الذ ،مستقر

عند أحد أفراد العائلة، وكذلك كل شخص سجين يحضر خروجه من السجن، ولم يكن له 
  .مسكن طوارئ أو شخصي

وال  ،ال يمنعه من مباشرة حقوقه ،الشخص الفرنسي في مسكن استقرارلذلك فإن عدم 
آخر فرنسي في التمتع بالحقوق ومن بينها مباشرة حق  يعتبر سببا للتمييز بينه وبين مواطن

 مسكن". اختيار"شهادة  ،2شهادة تسمى استصدارعن طريق  االنتخاب،
في  ،في البدو الرحل ،تتمثل فئة األشخاص الذين ليس لهم سكن مستقر في الجزائر

   .اتاالنتخابخصهم بمادة في قانون  ،ال نجد المشرع الجزائري ،الجنوب الجزائري
 :يةاالنتخابآثار التسجيل في القائمة  - ثانيا

يستظهرها الناخب يوم  .3بطاقة الناخب ،يةاالنتخابتسلم للناخب المسجل في القائمة 
وهو ما يسهل على الجهة  فائه جميع الشروط القانونية للتصويت،يستكدليل ال ،التصويت

 .ن غيرهمدون تمييز الناخبين المسجلين ع قتراعالقائمة على عملية اال

                                                 
1 - Article L15-1 de code électorale français: « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un 

domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur 

leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé  

L’organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux Articles L. 264-6 et L. 264-7 du 

code de l'action sociale et des familles: -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur 

carte nationale d'identité ; 

- ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à Article L. 264-2 du même code établissant leur lien 

avec lui  

depuis au moins six mois ». 

2 - Article 264-3 du code de l’action sociale et de famille: « L'absence d'une adresse stable ne peut être 

opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à 

un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle 

dispose d'une attestation en cours de validité ».  

، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم و بات، ، المتعلق بنظام اإلنتخا10 – 16القانون العضوي من  24المادة  - 3
 مراجع سابقة. ،المتعلق بنظام اإلنتخابات ،07-97من األمر رقم  28والمطابقة للمادة  بنظام اإلنتخابات ، 
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 رقم المكتب ،البيانات التالية ،في الوجه الداخلي ،تتضمن بطاقة الناخب في الجزائر
 ،البلدية المسجل فيها اسم ،والعنوان ،تاريخ ومكان الميالد ،االسم ،، اللقباالنتخابمكان و 

 .ياالنتخابورقم التسجيل في القائمة 
وضع ختم يحمل عبارة ( أماكن مخصصة ل8فنجد ثمانية ) ،أما الوجه الخارجي

 صوت الناخب. في حالة ما إذا  ،التصويت مكتب التصويت االنتخاب،تاريخ و  ت"-"انتخب
وكذلك  ،)أ( حددت المراسيم التنظيمية اإلجراءات المتبعة إلعداد وتسليم بطاقة الناخب

 غير أنها تبقى حجية ،تمنح لها حجية يوم التصويت (،ب) آليات تسليمها، و مدة صالحياتها
 .ج() النظام البيومتري في إعدادها الستبعادناقصة نظرا 

 .إعداد بطاتقة الناخب -أ 
منح القانون سلطة إعداد بطاقة الناخب وتسلميها للمصالح اإلدارية للوالية أو مصالح 

بعدما أسندها  ،1يةاالنتخابالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، لكل ناخب مسجل في القائمة 
 .2يس البلديةقبل ذلك إلى رئ

التي تحدد عادة في، لقب الناخب و  على أن تتضمن مجموعة من المميزات التقنية
رقم مكتب  ،يةاالنتخابومكانه وعنوانه، رقم تسجيله في القائمة  ،وتاريخ ميالده سمهاو 

تحدد و  .4، وال يمكن له التصويت إال فيه3التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه
 .5بقرار وزاري  ،يةاالنتخابللبطاقة البيانات التقنية 

                                                 

، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم و ، ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10–16القانون العضوي رقم من  24المادة  - 1
 ، مراجع سابقة.07-97من األمر رقم  28، والمطابقة للمادة خاباتبنظام اإلنت

 ، مرجع سابق.13-89ذلك في ظل القانون رقم  - 2
، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب 1997مارس سنة  15مؤرخ في  64-97من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  - 3

 .14، عدد  1997ماس  15وتسليمها ومدة صالحياتها، ج ر ج ج ، المؤرخة في 
، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب 2016ديسمبر سنة  19مؤرخ في  336–16مرسوم تنفيذي رقم من  5المادة   -

 .75، العدد 2016ديسمبر سنة  21وتسليمها ومدة صالحيتها، ج ر ج ج، المؤرخة في 
، 336–16مرسوم تنفيذي رقم من  4 ، مرجع سابق، والمادة64-97( من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة الثالثة ) - 4

 مرجع سابق.
 5، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، ج ر ج ج، المؤرخة في 2017فبراير سنة  7قرار مؤرخ في  - 5

 .15، العدد 2017مارس سنة 
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مع إمكانية  ،كقاعدة عامة .1انتخابية استشاراتحددت صالحية بطاقة الناخب لثمانية 
، أين 2002ات التشريعية لعام االنتخاب، مثلما حصل في 2تمديد هذه المدة بواسطة التنظيم

( 5) لخمس 07 – 97مددت صالحية بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار األمر رقم 
المجلس الشعبي  النتخابهيئة الناخبين  استدعاءمن تاريخ  ابتداءأخرى  انتخابية استشارات
 .3الوطني

 :تسليم بطاتقة الناخب -ب 
المصالح الوالئية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب بمقر  سلمت
أن تودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها  على قتراع.( أيام قبل تاريخ اال8) ثمانية، إقامته

إلى أصحابها، لدى المصالح الوالئية والمصالح الدبلوماسية والقنصلية في مركز التصويت 
تودع البطاقات التي لم يتم تسلمها بمركز  . قتراعويمكن أن يسحبها أصحابها عشية اإل

بعد اإلمضاء في سجل  ،ةيمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهويو  التصويت،
 .4مفتوح لهذا الغرض

تصريحا بالشرف لدى  ،ية أو تلفهااالنتخابيودع الناخب في حالة ضياع بطاقته 
يميا أو المصالح الممثلة الدبلوماسية والقنصلية لمصالح كتابة الدائرة أو الوالية المختصة إق

 .5ديدة فتسلم له حينئذ بطاقة ج ،يعلمها فيه بضياع بطاقته أو تلفها
 :بطاتقة الناخب البيومترية أكثر شفافية لعملية التصويت -ج 
للتحقق من هوية األفراد عدة نظم حمائية، فقام بتوثيق معلوماته  اإلنسانستحدث ا

اقات حسب الحاجة، لكنها وثائق طبطاقة الناخب وب الشخصية في بطاقة الهوية، جواز سفر،
يعتمد   ،بواسطة نظام جديد، أكثر أمنا ،لوسائلفطور هذه ا ،للتزييف ،أكثر عرضة للسرقة

                                                 

 ابقان.، مرجعان س336–16من مرسوم تنفيذي رقم  2، و المادة 64-97من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  - 1
لخمس استشارات انتخابية أخرى ابتداء من تاريخ  07-97مددت مدة صالحية بطاقة الناخب الصادرة قبل األمر رقم  - 2

 ، مرجع سابق . 07-22استدعاء هيئة الناخبين النتخاب المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
دد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صالحياتها، ج ر ج ، يح83-02من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -   

 . 16، العدد 2002مارس سنة  5ج، المؤرخة في 
 ، مرجع سابق .2002مارس سنة  5مؤرخ في  83–02من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  - 3
 ، مرجع سابق.336–16مرسوم التنفيذي رقم من ال 3المادة  - 4
 ، مرجعان سابقان.336–16مرسوم التنفيذي رقم من ال 6، والمادة 64-97م التنفيذي رقم من المرسو  5المادة  - 5
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على معلومة جوهرية أصلية ذاتية بواسطة خصائصهم  ،فيها إلثبات هوية الشخص
طريقة  ،بؤبؤ العين أو الخصائص السلوكية مثل الصوت ،الفيزيولوجية كالوجه، البصمات

وية أو يعرفها المشي، ال على المعلومة التي يحوزها الشخص كبطاقات ووثائق إثبات اله
يتمثل هذا النظام في النظام البيومتري أو الطريقة  ،ككلمة السر وغيرها من الرموز

 .1البيومترية
البيومتري عن البطاقات ووثائق إثبات الهوية، بل يعتمد عليها النظام  ال يستغني

ف من طر  واستخدامهابإجراءات أمنية تصعب عملية تزويرها،  دعمهاللتحقق من الهوية مع 
 شخص آخر غير المعني بها، خاصة في حالة ضياعها.

لوجية الجسدية والسلوكية و نشير أن فكرة  التمييز بين األفراد بواسطة خصائصه الفيزي
، أو طريقة عددية حسابية  لكن مع 2تعود للحضارات القديمة، لكنه كان يطبق بطريقة يدوية

وقدرته على تخزين المعلومات ساهمت  بروز الكمبيوترو  م19قدوم األنثروبومترية في القرن 
 أمنا، وهي الوسيلة األفضلو  في إنشاء النظام البيومتري اآللي الذي أصبح أكثر ضمانة

 .3الكاملة تجمع لنا هوية الشخص الطبيعي بخصائصه الذاتية الخاصة به وحدهو 
 شخاص بطريقةلذلك فالهدف األساسي من النظام البيومتري هو التعرف على هوية األ

 .نعتمد فيها على خصائص فزيولوجية  وسلوكية ،أوتوماتيكية
اليوم هي طريقة أوتوماتيكية للتعرف التلقائي على  استخدامهفالنظام البيومتري كما نريد 

والطريقة البيومترية هي الحل الوحيد لمشاكل التثبت  .ختالفيةاميزات  هوية الشخص بواسطة
 يدية.من الهوية التي طرحتها الوسائل التقل

تجعلها أكثر حجية من بطاقة الناخب المعتمدة  ،البيومترية االنتخابوعليه فبطاقة 
والشخص  يةاالنتخابحاليا  ألنها تشكل صلة قوية ودائمة بين الشخص المسجل في القائمة 

                                                 
1 - Boudjellal (S), détection et identification de personne par méthode biométrique, mémoire de 

magister, faculté de génie électronique et d’informatique, département électronique, université 

mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, p 3.   

م البصمات الديجيتالية كوسيلة للتعرف على المجرمين لكن كان 16مثال كانت الشرطة تستخدم منذ نهاية القرن  - 2
 صبح التحري يقام به بطريقة أوتوماتيكية.أالتعرف يدويا ويقوم بها الخبراء، اليوم ونظرا لتطور التقنيات 

3- ALLARO (M L), La biométrie multimodale, stratégie de fusion de score et mesures de dépendance 

appliquées aux bases de personnes virtuelles, thèse du doctorat, institut national des 

télécommunication, université dévry- vol d’Essonne, Paris, France, 12 Janvier 2009, p 32.  
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نظرا للمميزات التي يوفرها النظام البيومتري لبطاقة  ،المتقدم للتصويت مستظهرا هذه البطاقة
 :إذالناخب 
تلتصق بطاقة الناخب بالمسجل في  :يجعل النظام البيومتري بطاقة الناخب ذاتية -
ية وحده دون غيره، ومستبعد لحد بعيد أن يكون لغير المسجل بطاقة ناخب  االنتخابالقائمة 

 ،مزيفة انتخابأكثر من بطاقة انتخاب، أو حيازة بطاقة  الواحد لمسجلللناخب ا أن يكون أو
لكل شخصين متميزين بطاقة انتخاب مختلفة، وال  ظام البيومتري يسمحفالن بمعنى آخر

 .يستطيع من كان له بطاقة انتخاب ضائعة أن يصوت
 .ستنساخلالغير قابلة  االنتخابيجعل النظام البيومتري بطاقة  -

 :يضمن ،على الناخب، إذ أن النظام البيومتري يستعصىال  ستعمالهااكما أن 
 .1من طرف جميع شرائح المجتمع ستخدامهااسهولة و  قبولية البطاقة -
الشخص الذي يريد التصويت بشكل  اكتشافبذلك تساعد البطاقة البيومترية على و 

زيائية بين الشخص وهويته تسمح له بالنتيجة يحيث تؤسس البيومترية عالقة ف ،غير قانوني
 ال تحققها الوسائل التقليدية. ،الحصول على هوية مؤكدة

ألهمية النظام البيومتري، فأخذ به كوسيلة إلنشاء بطاقة  ،شرع الجزائريوفعال تنبه الم
 .الهوية الوطنية وجواز السفر

 ،يلزم إرفاق بطاقة الناخب ببطاقة التعريف الوطنية ،ات الجزائرياالنتخابوبما أن قانون 
لتكاليف وتقليصا  ،وبما أن الدولة الجزائرية أخذت بنظام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

سعار البترول، نرى أن يضاف إلى أالبيومترية خاصة أمام تراجع  ةتكنولوجيالتطبيق 
أي  ،معلومات حول المسموح له بالتصويت ،الشريحة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية

 ،بعد تعديل الشريحة الخاصة بها ،انتخابتستخدم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية كبطاقة 
 .لهم القانون بالتصويتحول من يسمح 

 
 
 
 

                                                 
1 - Boudjellal (S), détection et identification de personne par méthode biométrique, op.cit, p4etc. 
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  المطلب الثاني
  :حق التصويتضمانات جدية لممارسة 

ي، الذي من خالله، يعبر فيه الناخب، االنتخابنقصد بعملية التصويت، ذلك اإلجراء 
  .عن إرادته، فيعكس موقفه عن طريق منح صوته، لمن يكون من المفروض، قد أقنعه

أخيرا إعالن و  أ بعملية التصويت، ثم فرز األصوات،تبد ،مرحلة مركبة ،تعد هذه العملية
غير أنها مرتبطة فيما  ،النتائج، يتباين فيها الطابع الفني لكل عملية عن العملية األخرى

سواء من حيث التأثير الذي يحدثه كل منهما على اآلخر أو من  ،بينها، ومتداخلة  بينها
 .حيث التقارب الزمني

ة عملية التصويت بحد ذاتها، بأن ال يدخل صندوق يجب أن يضمن القانون شفافي
دون غيره، لذلك  ،إال الصوت الحقيقي للناخب النابع عن إرادة حرة للناخب وحده قتراعاال

قناعته التي بناها  قتراع،ي للناخب الموضوع في صندوق االاالنتخابيجب أن يترجم الصوت 
 ،ون الناخب حرا أثناء إدالئه بصوتهمما يشترط أن يك ،يةاالنتخابمن المفروض في الحملة 

بتكريس مبدأ شخصية التصويت  ،المتعارف عليها للحدود قاوأن ال يسمح لغيره بالتصويت وف
 اد المشرععنهما يوم التصويت إذا ما أر  االستغناءأثناء التصويت، كمبدأين ال يمكن 

 ،يةاالنتخابيير العملية تعكس اإلرادة الحقيقة للناخب. وهي مبادئ تتأثر بطبيعة تس نتخاباتإ
راعي ت، التي بدورها يجب أن  قتراعسواء بالتنظيم المادي أو البشري لعملية إجراء اال

مقتضيات مبدأ سهولة التصويت وسريته، عن طريق التحضيرات المادية التي تسبق يوم 
ية لمواقف الناخب االنتخابكما يجب ضمان مطابقة النتائج  (،الفرع األول) التصويت

تحديدا  ،لمصوت التي عبر عنها يوم التصويت، أثناء فرز األصوات واإلعالن عن النتائجا
 (.الفرع الثانيللنتائج النهائية لعملية التصويت )

 الفرع األول
 : حماية تشريعية إلرادة الناخب أثنا  التصويت

 ي داخل صندوقاالنتخابإذا ما وضع صوته  ،تتحقق حرية إرادة الناخب يوم التصويت
مباشرا أو غير مباشر، أو أي  ،معنويا ،ماديا ،دون أي ضغط أيا كانت صورته قتراعاال

الذي يتوقف تحقيقه على و  ،قتراعتعتبر هذه الشروط ركائز مبدأ سرية عملية اال، و عائق كان
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وقبلهما  تسهيل عملية التصويت  ،إلى جانب التنظيم البشري قتراع،التنظيم المادي لعملية اال
توفير األمن داخل مكاتب و  اتاالنتخاببتكريس مبدأ سرية  ،اخب يوم التصويتحرية الن
 البشريو  (أوالوهي مبادئ تبناها المشرع الجزائري أثناء التنظيم المادي ) .خارجهو  التصويت

    .(ثالثا) تحديد إجراءات التصويتو  ( لعملية التصويت،ثانيا)
 :يتالتنظيم المادي يكفل حرية وسرية التصو  - أوال

لما تتميز به من أهمية بالغة في  قتراع،عصب عملية اال ،تعتبر مكاتب التصويت
  .تمكين المواطن من التعبير عن حقه في اإلدالء بصوته

 ،تركز عملية التنظيم المادي للتصويت على ضمان وجود مكاتب التصويتتلذلك 
وسائل تصويت سهلة،  مدادها بإب ،وتنظيمها داخليا بما يخدم حرية الناخب يوم التصويت

نظمها المشرع الجزائري  ،وتدعم حريتهم في التصويت ،تكون في متناول كل فئات الناخبين
 .بشكل يكفل حرية الناخب

يسبق عملية التصويت، تجهيز مختلف اإلمكانيات المادية والبشرية  التي تتيح للناخب 
، درجت 1ليه دولياهو معمول ومتعارف ع وعلى غرار ما .اإلدالء بصوته االنتخابي

التشريعات الجزائرية، بمناسبة كل موعد انتخابي، على تخصيص أماكن خاصة لالقتراع 
 )ب(. ضمنت تجهيز مكاتب التصويت بوسائل اإلقتراعقريبة من الموظفين )أ(، كما 

 :2تقتراعضمان تقرب مراكز اال  -أ 
رار من الوالي على مكاتب ويوزع الناخبون بق ،يةاالنتخابفي الدائرة  قتراعيتم إجراء اال

ما يوجد مكتبان أو عدة د. وعن3عدد الناخبين و ةالتصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلي
فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس  ،هنفس مكاتب تصويت في المكان

                                                 
1 - DE FANTI  ( F ) , l’indispensable du bureau de vote , 4 édition , BERGER – LEVRAULT , paris , 

2015 , pp 13 – 52 . 

- Guide du bureau de vote , la documentation française , paris , 2014 , pp 7 – 73 . 

من خالل تنقلنا، إلحدى بلديات والية تيزي وزو والعاصمة، نجد أن مراكز التصويت مقرها في المدارس االبتدائية،  - 2
اتب التصويت في معروفة لدى المواطنين، قريبة من التجمعات السكانية، ماعدا ما تعلق بمشكلة اكتظاظ بعض مك

 الجزائر العاصمة، حسب ما نقلته صحافة التلفزيون الجزائري. 
من  1/ فقرة 27مرجع سابق والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 10 – 16القانون العضوي من  1/ فقرة 27المادة  - 3

 مرجعان سابقان. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،01–12القانون العضوي رقم 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 104 

ري سهل المشرع الجزائ ،إلى جانب المكاتب الثابتة .1يسخر بقرار من الواليو  مركز معين
عملية التصويت للمواطنين، عن طريق إنشاء مكاتب متنقلة، بعد ترخيص من الوزير المكلف 

 رقم من القانون العضوي 33بالداخلية، بناء على طلب من الوالة، تطبيقا ألحكام المادة 
 :التي تنص على أنو  16-102

خص لهم أن ير  ،بطلب من الوالة ،غير أنه يمكن الوزير المكلف بالداخلية ... »  
في البلديات التي  ،ساعة على األكثر (72) سبعينو  باثنتين تقتراعاال افتتاحبقرار تقديم 

ألسباب مادية تتصل ببعد مكاتب  ،في اليوم نفسه تقتراعيتعذر فيها إجرا  عملية اال
 .ألي سبب استثنائي، في بلدية ماو  تشتت السكان ،التصويت

ضعها في إطار تنفيذ و  ة التي يتمالمتنقل 3عدد مكاتب التصويتيجب أن يخضع 
لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه  ،أعاله 2أحكام الفقرة 

  .« األحكام
" عند تنظيم مكتب التصويتبعبارة " ،اتاالنتخابفي قانون  كتفىإالمشرع أن مادام 

بين بصفة صريح ينظم أحد نوعي المكت استثناءوفي غياب أي  ،أحكام مكتب التصويت
المتنقل، خاصة ما تعلق بضمانات نزاهة و  فالمواد تطبق على كلى المكتبين الثابت ،خاصة
 .يةاالنتخابالعملية 

المذكورة  10-16من القانون العضوي رقم  33/2مادة بناء على الفقرة األخيرة من ال
مكتب  أعاله، نفهم في البداية أن المشرع الجزائري حدد حصرا حاالت الترخيص بإنشاء

أي سبب  تشتت السكان، توفر ،التصويت المتنقلة والمتمثلة في بعد مكاتب التصويت
وهي حالة غامضة، لم يحدد المشرع بالتدقيق معايير تقييم أي حالة  ،في بلدية ما استثنائي

ما يدفعنا للقول أن المشرع لم يحدد حصرا  ،لذلك فمفهومها واسع استثنائيةها حالة عتبار ال
 .اء مكاتب تصويت متنقلة عكس ما ورد في المادة أعالهحاالت إنش

                                                 

من  2/فقرة 27مرجع سابق، والمادة  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 10 – 16القانون العضوي من  2/فقرة 27 المادة - 1
 مرجع سابق. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 01-12القانون العضوي رقم 

 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجع سابق . 01 – 12من القانون العضوي  30تقابلها المادة  -  2
 حن الذين سطرنا.ن -  3
المتعلق بنظام  ، 07 – 97من األمر رقم  34تجدر اإلشارة إلى أن المشرع لم يشر إلى هذه النقطة في المادة  -

 مرجع سابق .  ،اإلنتخابات
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  تقتراع:تجهيز مكاتب التصويت بوسائل اال -ب 
نسخة من القائمة (، 2)أظرفة إنتخابية(، 1يخصص في مكتب التصويت، طاوالت )

 ( . 6( و أوراق التصويت ) 5( ، صناديق اإلقتراع )  4، المعازل ) (3) اإلنتخابية

 :الطاوالت - 1
حسب  ،توضع فوقها قوائم المترشحين ،وراء طاوالت ،أعضاء مكتب التصويت يجلس

ات عن طريق القرعة على المستوى المحلي االنتخابالترتيب الذي تعده اللجنة الوطنية لمراقبة 
حسب الترتيب الذي يعده و  المجلس الشعبي الوطني انتخاباتو  المحلية لالنتخاباتبالنسبة 

إضافة إلى   قتراع،ذلك طيلة عملية االو  ،1الرئاسية لالنتخابات المجلس الدستوري بالنسبة
مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة  ،نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني

العناوين وكذا الرقم الترتيبي و  األلقابو  ية تتضمن على الخصوص األسماءاالنتخاباإلدارية 
بشكل يسمح  قتراع،ة التوقيعات، وصندوق االتشكل هذه النسخة قائم ،2الممنوح لكل ناخب

دون أن يضيع وقته في  ،يةاالنتخابللمواطن الناخب أن يتبين بسهولة المشرفين على العملية 
كما تؤدي إلى  قلق  ،البحث عنهم، أو يحدث فوضى ما قد يقلقه فيؤثر حتما على إرادته

 .الناخب أو ضياع صوت الناخب أو العبث به
 :يةنتخاباال األظرفة  - 2

غير وهي أظرفة توضع تحت تصرف الناخب يوم التصويت، أظرفة تقدمها اإلدارة، 
، وبالتالي يستحيل التعرف لصالح من صوت الناخب، 3في نموذج واحد ،شفافة  غير مدمغة

 .ما يبعده عن أي ضغوطات مهما كانت
ويقع على  ،يةباالنتخابعدد الناخبين المسجلين في القوائم  ،يةاالنتخابتكون األظرفة 

من المطابقة الدقيقة لعدد األظرفة  قتراعاال افتتاحعاتق رئيس مكتب التصويت أن يتحقق من 

                                                 

من  3/فقرة 32، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  3و/فقرة  2فقرة  /35المادة  - 1
 مرجعان سابقان. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12لعضوي رقم القانون ا

، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم من  34، والتي تقابلها المادة 10–16من القانون العضوي رقم  35المادة  - 2
 مرجعان سابقان. بنظام اإلنتخابات ، 

من قانون االنتخابات  33والتي تقابلها   ،م اإلنتخاباتالمتعلق بنظا ،10–16من القانون العضوي رقم  36المادة  - 3
 ، مرجعان سابقان.2012
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، تفاديا لسرقة األظرفة وحشو الصناديق 1القانونية مع المسجلين في قائمة التوقيعات
 .صوت الناخب استبدالية بها أو االنتخاب

عكس المشرع الفرنسي، الذي  ،يةالنتخابالم يشترط المشرع الجزائري، أي لون لألظرفة 
على وجه اإللزام، أن تكون لون األظرفة مختلفة عن التي سبقتها من التصويت  اشترط
ية، علما االنتخابوهو إجراء وقائي مستحسن جدا، يبعد أي تزوير بواسطة الظروف  ،2العام

م النص على ذلك من إلى آخر رغم عد اقتراعية في الجزائر تتغير من االنتخابأن األظرفة 
   .اتاالنتخابقانون 

 اكتفىإذ  ،يةاالنتخابات، لتنظيم حالة نقص األظرفة االنتخابأثر في قانون أي ال نجد 
 بطابع البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو ،ستعمال مظاريف عادية مدموغةاالمشرع بإجازة 

مع ضرورة اإلشارة إلى  التوقيع،القنصلية، في حالة عدم توفرها بالعدد المسجلين في قائمة 
وهي حالة يمكن  نماذج من تلك المظاريف، (5) رفاق المحضر بخمسةا  و  االستخالفهذا 

، فراغا 2012ات االنتخابلذلك نعتبر أن تجاهل المشرع لهذه الحالة في قانون  ،أن تحدث
 . 3قد يعرقل السير الشفاف لعملية التصويت ،قانونيا

 :يةنتخاباال نسخة من القائمة  - 3
لنسخة من تقائمة ناخبي مكتب التصويت شترط المشرع الجزائري التواجد الدائم ا

تتضمن على  المعني، مصادتقا عليها من طرف رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية،
الخصوص األسما  واأللقاب والعناوين وكذا الرتقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، على 

  مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة تقائمة الطاولة التي يجلس حولها أعضا
 .4التوتقيعات
 
 

                                                 

المتعلق  ،10–16والقانون العضوي رقم  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12القانون العضوي رقم من  43المادة  -1
 مرجعان سابقان.  ،بنظام اإلنتخابات

2 - Article l 60 du code l60 du code électorale français, op.cit.   

 ، مرجع سابق.07-97من األمر  48المادة  - 3
 01-12القانون العضوي رقم  34و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،10–16من القانون العضوي رقم  37المادة  - 4

 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجعان سابقان.
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 :المعازل - 4
 .1يجب أن تزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل

حتى  االنتخاب،عدم وجود العازل مخالفة قانونية خطيرة تنال من سالمة  يعتبر    
 يضفييابه ال ولو كانت نية التزوير غير موجودة، غير أن القاضي الفرنسي أكد أن غ

 .2الطابع غير القانوني على عملية التصويت
عدد المعازل الواجب توافرها في مكتب التصويت، أو حتى  ،لم يبين المشرع الجزائري

المعيار الواجب إتباعه لتحديد عدد المعازل في مكتب التصويت، على عكس المشرع 
معزل للجزء  مع إضافة ،ناخب مسجل 300أن يكون معزل واحد لكل  اشترطالفرنسي الذي 

على أن ال تخفي  ،أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب باشتراط واكتفى .3المتبقي
 .4الفرز والمراقبةو  عن الجمهور عمليات التصويت

لربما أن هذا ف ،كثيرا التحديد الدقيق لعدد المعازل من طرف المشرع الفرنسي يستحسن
 .ن عملية التصويتاإلجراء يعمد إلى ضمان أكيد لتحسي

 تقتراع:صناديق اال - 5
أن تكون له فتحة  واشترط، قتراعبضمان أمن صندوق اال ،هتم المشرع الجزائريا

واحدة فقط معدة خصيصا إلدخال الظرف المتضمن ورتقة التصويت، ويقفل بقفلين مختلفين 
أي شخص  ، وبذلك يستحيل أن يفتح5أحدهما عند الرئيس واآلخر عند المساعد األكبر سنا

 ،19886نه كان متأخرا مقارنة بنظيره الفرنسي الذي طبقها منذ عام أوحده الصندوق، غير 
، بوجود قتراع، كان هناك خطر يهدد صناديق اال2012ات لعام االنتخابفقبل صدور قانون 

                                                 

، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم ، و المتعلق بنظام اإلنتخابات، 10 – 16القانون العضوي من  42المادة  - 1
 ،  مراجع سابقة.07-97من األمر رقم  47والمادة  بنظام اإلنتخابات ، 

2 - cc de 9 novembre 1988, proclamation des résultats du  référendum du 6 novembre 1988, j o  d 10 

novembre 1988 14123 et cc 23-09-1992 proclamation des résultats du référendum du 20-09-1992 

j o 25/09 1992 p 13335: rec cons p 91 cc 25 avril 2007, résultats du premier tour de scrutin de 

l’élection du président de la république (j o 26 / 04/ 2007) p 7433 ce 11/01/1967 élection du 

continales: ce table p8. 

3 - Article l 62 du code électorale français, op.cit.  
 مرجع سابق. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12القانون العضوي رقم من  42/2المادة  - 4
المتعلق ،  01-12القانون العضوي رقم و  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،10 – 16القانون العضوي من  44المادة  - 5

 .مراجع سابقة ،07 – 97من األمر  49المادة  بنظام اإلنتخابات ، 
6 - Article L 63 DU CODE électorale français, op.cit. 
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وهو  ،غير ظاهرة للعيان تسهل حشو الصناديق الصندوق على فتحة سرية احتواء يةاحتمال
التي استوجبت و  01-16 رقم من القانون العضوي 44ه المشرع بمنطوق المادة ما لم يهمل

شفافية و  ، ما يجعل عملية التصويت أكثر وضوحاشفافاي االنتخابأن يكون الصندوق 
 .المترشح أو ممثلهو  للناخب
  :أوراق التصويت -6

 ،يةالتشريع الفرنسي إرسال أوراق التصويت للناخبين من طرف اللجنة الدعائ استوجب
أو تلك  ،فيكون لهم الخيار بين التصويت بتلك األوراق التي أرسلت إليه ،أياما قبل التصويت

وبالتالي يعطى الوقت الكافي للناخب كي يختار بأكثر  1التي وضعت فوق طاوالت التصويت
حرية، بينما ال تكون أوراق التصويت في متناول الناخب إال يوم التصويت وفقا للتشريع 

 .الجزائري
 :ييناالنتخابضمان المشرع حياد المؤطرين  - ثانيا

تعتمد نزاهة عملية التصويت، على طبيعة تشكيلة المشرفين على عملية التصويت، 
 آللية إنتقائمقائم في عملية التصويت، بالنظر  انحرافا، وحول مدى قدرتهم على منع أي هفي
 (.ب) و المهام المسندة إليهم(، أ)

 :كاتب التصويتأعضا  م انتقا   -أ
 المجلس الشعبي الوطني انتخاباتو ، المحلية لالنتخاباتيتشكل مكتب تصويت بالنسبة 

تحت  ،(1يختص والي كل والية بتعيينهم ) ،2رئيس الجمهورية من خمسة أعضاء انتخاباتو 
بينما تنفرد  ،(3) هم إال بعد أداء اليمين القانونيةمال يباشرون مها، و (2رقابة القضاء )

 .(4) مجلس األمة بتشكيلة خاصة لمكتب التصويت اباتانتخ
 :الوالي في تعيين أعضا  مكاتب التصويت الثابتة اختصاص - 1

 3اثنينمساعدين و  كاتبو  نائبهو  يتكون مكتب التصويت  الثابت أو المتنقل من رئيس
من بين شرط أن ال يكونوا  ،يعينون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في الوالية

                                                 
1 - Article  R34, L 58. R55  du code électorale français, op.cit. 

 بق.مرجع سا ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،07-97من األمر رقم  39المادة  - 2
، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب 2012أفريل  11مؤرخ في  179–12من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 3

يتشكل مكتب التصويت من » حيث تنص  22، عدد 2012أفريل  13التصويت وسيرها، ج رج ج ، المؤرخة في 
، يعين األعضا  اإلضافيون أعضا  أساسيين وعضوين إضافيين وهم رئيس، نائب رئيس، كاتب، مساعدان 05
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قد أكد ، و المترشحين أو أولياءهم المنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة
المشرع الجزائري على ضرورة التقيد بهذه األحكام من خالل إلزامية نشر قوائم أعضاء 

، إال أن سلطة الوالي 1اتاالنتخابتقديم نسخ إلى القوائم المشاركة في و  مكاتب التصويت
ضمان حياد  لتزامال تهاات مطلقة، بحيث يتقيد بمجموعة من المعايير الواجب عليه مراعليس

 من القانون العضوي 30/1قوائم المترشحة، بصريح المادة الإلحدى  ،عدم تحيزهمو  هؤالء
 أن:التي تنص على و  102–16 رقم

لي يعين األعضا  مكاتب التصويت واألعضا  اإلضافيون ويسخرون بقرار من الوا »
من بين الناخبين المقيمين بإتقليم الوالية، باستثنا  المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم 

 «. وأوليائهم المباشرين وأصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية باإلضافة المنتخبين...
اإلضافي و  تطبيقا ألحكام هذه المادة فشروط تعيين أعضاء مكتب التصويت األساسي

 :تتمثل في أن
 .ناخبا أن يكون -
 .أن ال يكون مترشحا -
 .أال يكون منتخبا -
 .ية لذات الواليةاالنتخابأن يكون مسجال في القوائم  -
 .أال يكون من أولياء المترشحين أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية -
 .اتاالنتخابأال يكون منتميا إلى حزب سياسي مترشح لتلك  -

بة في تأطير العملية اإلنتخابية، و تعتبر هذه المادة ضمانة أساسية إلشراك الهيئة الناخ
الذي لن يتحقق عمليا، بعد تفسيرها من طرف السلطة التنفيذية، بما يخالف النص المذكور 

 والتي تنص على أن: 153-07الوزاري من المنشور  40 أعاله، بصريح المادة 
                                                                                                                                                         

ويسخرون بقرار من الوالي لتعويض عضو أو عدة أعضا  أساسيين بصفة أولوية في حالة غيابهم يوم اإلتقتراع 
 «. من بين األعضا  األساسيين الحاضرين ومن بين األعضا  اإلضافيين حسب ترتيبهم في القائمة

 ق باإلنتخابات، مرجع سابق.، المتعل01–12من القانون العضوي رقم  36المادة  - 1
، 07 – 97األمر من  40، و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات   01 – 12القانون العضوي من  36تقابلها المادة  - 2

 مرجعان سابقان .المتعلق بنظام اإلنتخابات، 
تي يمكن بموجبها في إطار تحديد األسباب ال 2007مارس  25الصادر بتاريخ  15-07المنشور الوزاري رقم - 3

االعتراض على تشكيلة هذه المكاتب من طرف ممثلي األحزاب واألحرار المترشحين، ونجد المادة نفسها بالمضمون 



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 110 

يسخر األعضا  األساسيون واإلضافيون لمراكز ومكاتب التصويت، أساسا من بين » 
عوان وموظفي الدولة التابعين لإلدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، كما يمكن وبصفة أ

تكميلية وللمدة التي تستغرتقها عمليات التصويت تسخير األشخاص المسجلين في القائمة 
 «. االنتخابية المعروفين بجديتهم وحسن سلوكهم

يسخر الوالي أو  » :نعلى أ 201–17 رقم تنفيذيالمرسوم المن  3المادة  نصتكما 
 أعوان الدولةو  الموظفين ،الحالة بحس ،رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي

الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية و  الهيئات العموميةو  المؤسساتو  الجماعات المحليو 
كذا كل شخص مسجل في ، و اتاالنتخابا جرا  و  ية المعنية بعمليات تحضيراالنتخابللدوائر 

( 5) إلى خمسة ،(3) خالل مدة تترواح من ثالثة تقتراعأثنا  فترة اال ،يةاالنتخابمة القائ
 «. أيام

 استثناءو ، في إقليم بلدية إقامتهم ،يستخدم األشخاص المسخرون على المستوى الوطني
على مستوى الدوائر ، و اإلقليمي ألي بلدية أخرى في الوالية االختصاصفي نطاق 

 .2ية بالخارجاالنتخابية لمقر إقامتهم بالنسبة للدوائر الدبلوماسية أو القنصل
جعلت السلطة التنفيذية المبدأ هو تعيين أعضاء مكاتب التصويت من بين أعوان وقد 

  .من بين الهيئة الناخبة استثنائيةوبصفة  ،الدولة
 :الطعن في تقائمة أعضا  مكتب التصويت - 2

 إال أنه لم يحدد 3ضاء مكتب التصويتفي قائمة أع االعتراضأجاز المشرع الجزائري 
 .4على قائمة مكتب التصويت االعتراضأصحاب الحق في 

                                                                                                                                                         

المتعلق بتعيين أعضاء مكتب التصويت وأدائهم  2002مارس  25الصادر بتاريخ  05-02نفسه من خالل المنشور 
 اليمين.

، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، ج 2017يناير سنة  17مؤرخ في  23–17مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .7، العدد  2017يناير سنة  25ر ج ج ، المؤرخة في 

 ، مرجع سابق.20 – 17من مرسوم تنفيذي رقم  5و 4المادتين  - 2
 01-12نون العضوي رقم القامن  36، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30المادة  - 3

 مرجعان سابقان. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، 
 01-12القانون العضوي رقم من  36، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30المادة  - 4

 مرجعان سابقان.  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، 
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ويتعلق  ،على قائمة مكتب التصويت االعتراضالمصلحة و  لذلك فلكل من لهم الصفة
 :األمر بكل من

 .الناخب المسجل في مكتب التصويت -
س الشعبية المترشح في المجال النتخاباتبالنسبة ، و المترشح أو ممثله المؤهل قانونا -
 .ية المعنيةاالنتخابالدائرة 
 .اتاالنتخابممثل الحزب المشارك في  -

بعد  ،وقائمة األعضاء اإلضافيين ،تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت األصليين
البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل  و المقاطعة اإلداريةو  ضبطها، بمقر كل من الوالية

المرشحين األحرار في نفس الفترة المقررة و  لم هذه القوائم  لممثلي األحزابوتس ،قوائم الترشيح
 .1قتراعكما تنشر بمكاتب التصويت يوم اال ،للشهر

( أيام الموالية لتاريخ 5خالل الخمسة ) ،معلال قانونا ، وكتابيا االعتراضيجب أن يقدم 
 .2للقائمة األوليالتسليم و  التعليق

حصرا على مخالفة إحدى الشروط  ،في الموضوع ضاالعترايجب أن يؤسس كما 
     :تتمثل فيو التي   ،الستة المذكورة آنفا لتشكيل مكاتب التصويت

 .أن يكون أحد أعضاء مكتب التصويت األساسيين أو االحتياطيين ليس ناخبا -
 .أن ال يكون العضو ناخبا مقيما بإقليم الوالية -
 .أن يكون العضو مترشحا -
 .برابطة الدم أو صهرا له ،بطه بأحد المترشحين عالقة قرابةأن يكون العضو تر  -
 .أن يكون العضو يتمتع بصفة منتخب -
 .لالنتخاباتأن يكون العضو منتميا ألحد األحزاب المترشحة  -

يبلغ قرار الرفض إلى و  ،االعتراضتعدل قائمة أعضاء مكتب التصويت في حالة قبول 
يمكن أن  .3االعتراضمن تاريخ إيداع  ابتداءلة ( أيام كام3األطراف المعنية خالل ثالثة )

                                                 

من القانون العضوي رقم  36/2، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30/3المادة  - 1
 ، مرجعان سابقان.01–12

 ، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30/3المادة  - 2
 ، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30/4المادة  - 3
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 ابتداء( أيام كاملة 3) ل ثالثةجخالل أ اإلداريةيكون قرار الرفض محل طعن أمام المحكمة 
وهي مدة قصيرة بالمقارنة مع المدة التي منحها المشرع الجزائري  ،1من تاريخ تبليغ القرار

تفصل المحكمة اإلدارية  .2أيام كاملة (5) لرفع الطعن أمام المحكمة اإلدارية وهي خمسة
بتداء من تاريخ تسجيل الطعن ا( أيام كاملة 5المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة )
قرار الجهة القضائية غير قابل ألي شكل من و  بقرار غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن 

قوائم في حالة تأييد القضاء بإجراء التعديالت الضرورية على ال ،3أشكال الطعن، ويلزم الوالي
وذلك في إطار الضبط النهائي لتشكيلة المكاتب التي يتم مباشرة عقب انتهاء  عتراضلال

 .4أجل الطعن
  :واجب أدا  أعضا  مكتب التصويت لليمين القانونية - 3

إلثبات  ،فرض المشرع الجزائري على أعضاء مكتب التصويت، أداء اليمين القانونية
 رقم من القانون العضوي 31ية، بصريح المادة االنتخابسهر على نزاهة العملية بال التزامهم

يؤدي أعضا  مكتب التصويت واألعضا  اإلضافيون  » :التي تنص على أن  16-10
 اليمين الذي نصه: 

بمهامي بكل إخالص وحياد وأتعهد بالسهر على  أتقومأتقسم باهلل العلي العظيم أن  »
 .« يةنتخاباال ضمان نزاهة العملية 

خاصة تعدها اإلدارة وفق النموذج المحدد في  استمارةفي  ،تتم عملية القسم كتابة
وتاريخ ومكان  اسمهو  تتضمن لقب عضو مكتب التصويت ، وتبين نص اليمين التنظيم،
 ،5ية مع ذكر البلديةاالنتخابرقم التسجيل في القائمة ، و اسمهاو  لقب األمو  األب اسمو  ميالده،

                                                 

القانون العضوي رقم من  36/5، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  30/4دة الما - 1
 مرجعان سابقان. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  12-01

 ، مرجع سابق.07–97من األمر رقم  40/6المادة  - 2
من القانون العضوي رقم  36/6، والمادة نتخابات، المتعلق بنظام اإل10–16القانون العضوي رقم من  30/7المادة  - 3

 مرجعان سابقان. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 01–12
 ، مرجع سابق. 04–97من األمر رقم  40المادة  -4
، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف 2017يناير سنة  17مؤرخ في   21-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 5

 .4م، العدد  2017يناير سنة  25ويت، ج ر ج ج، المؤرخة في أعضاء مكاتب التص
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أو  2وتودع لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا 1ن طرف المعنيونم ثم توقع
 .  3المعنية لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية

 مجلس األمة: انتخاباتخصوصية تشكيل مكتب التصويت في -4
قضاة، و أمين ضبط أعضاء مجلس األمة من  استحقاقاتيتشكل مكتب التصويت في 

. يتم توزيع الهيئة الناخبة على 4 يت، يعينهم وزير العدل حافظ األختامكأمين لمكتب التصو 
كما توضع قائمة التوقيع  .5( ناخب على األكثر لكل مكتب تصويت400) أساس أربعمائة

تحت تصرف المترشحين والهيئة  قتراع،اال افتتاح( أيام من تاريخ 4) المعدة من قبل أربعة
  .6الناخبة

 ية االتقتراع:مهام تحقق مصداتق  -ب 
مهام و  (2) رئيس المكتب ،(1ي مهام رئيس مركز التصويت )االنتخابحدد التشريع 

ضمانا لحسن  (،5، ومهام المساعدين )(4) كاتب مكتب التصويتمهام  ،(3) نائب الرئيس
  .سير عملية التصويت

 مهام رئيس مركز التصويت:  - 1
( أعضاء 4أربعة ) ساعدةبم يتولى رئيس مركز التصويت مسؤولية مركز التصويت

التصويت  كتبيكلف بوضع م. و 7يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي حسب الحالة
 :" 8من خالل قتراع،اإلشراف على كل العمليات المتصلة باالو  فعليا

 ضمان مساعدة أعضا  مكتب التصويت. -
 مكاتب التصويت. احتياجاتتوزيع األعضا  اإلضافيين حسب  -

                                                 

من  41، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 1997مارس  15المؤرخ في  74-97من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -1
 . المتعلق بنظام اإلنتخابات، 07-97األمر رقم 

 ، المرجع نفسه.74-97من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 2
 ، مرجع سابق.21-17مرسوم التنفيذي رقم من ال 4 المادة - 3
 ، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي ، 118المادة  - 4
 ، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  2فقرة  /119المادة  - 5
 ، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16عضوي القانون المن  3فقرة  /119المادة   - 6
 ، مرجع سابق.23 -17مرسوم التنفيذي رقم ، ال30المادة  - 7
 ، مرجع سابق.23 -17مرسوم التنفيذي رقم ال 31المادة  - 8
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 اإلداري بالناخبين. ضمان التكفل -
 توزيع بطاتقات الناخبين الباتقية. -
جمع نتائج االتقتراع الجزئية والنتائج النهائية بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب  -

 التصويت.
 .االتقتضا ضمان األمن داخل مركز التصويت واللجو  إلى طلب القوة العمومية عند  -
 باالستعانةمركز التصويت  السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان -

 ."عند الحاجة بالقوة العمومية
 :مهام رئيس مكتب التصويت - 2

 ،الحفاظ على األمن داخل مركز التصويت منح القانون لرئيس مكتب التصويت سلطة
تسخير أعوان القوة  أوطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت  فخوله

 . 1عند الضرورة العمومية 
 .2 توزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت لسلطة التقديرية فيا وله
للناخب بإدخال الظرف في الصندوق بعد أن يثبت هذا األخير للرئيس يتولى اإلذن كما 

 .3أنه ال يحمل إال ظرفا واحدا
إذا  ،ياالنتخابيضع المشرع على عاتق رئيس المكتب مسؤولية حفظ الصندوق  كما 

تخاذ كل التدابير التي تكفل إو أمنه ، فيمكنه من  ،يوما واحدا اعقتر ما تعدت عملية اال
 .يةاالنتخابالوثائق  جميعحصانة الصندوق و 

 :مهام نائب الرئيس - 3
 قتراع،تتمثل مهمة نائب الرئيس، في مساعدة الرئيس في كل العمليات المتعلقة باال

 "نتخب بوكالةا" أو "نتخبا"وبصفة خاصة التكفل بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي 

                                                 

–12رقم من القانون العضوي  39، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  39المادة  - 1
 مراجع سابقة. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،07-97من األمر رقم  73، والمادة 01

 ، مرجع سابق.23-17مرسوم التنفيذي رقم المن  11 المادة  - 2
 ، مرجع سابق.23 -17المرسوم التنفيذي رقم  من  17المادة  - 3
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ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته اليسرى عندما يصوت بالوكالة في الحبر 
 .1الفسفوري لإلشهاد على تصويته

 :مهام كاتب مكتب التصويت -4
 :" أسند المشرع أربعة مهام رئيسية للكاتب

 التحقق من هوية الناخب.  -
 د من كونه مسجل فيها.البحث في القائمة االنتخابية والتأك -
 تسليم أوراق التصويت والظرف للناخب. -
حساب عدد المصوتين بصفة دورية، لتمكين الرئيس من تبليغها للمشرف على  -

 .2" المركز االنتخابي عند الطلب
 :مهام المساعدين -5

السهر على تجنب أي تجمع و  يتولى المساعد األول مراقبة مدخل مكتب التصويت
كما يجب على  ،3ا المساعد الثاني فيقوم بمساعدة نائب الرئيس في مهامهداخل المكتب، أم

 4قتراعمن وجود الوسائل المادية لال قتراعاال افتتاحأعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل 
 :"5ومن

( مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب 2تقفل الصندوق الشفاف بقفلين ) -
 ألكبر سنا.التصويت واآلخر عند المساعد ا

وراق التصويت لكل مترشح أو تقائمة مترشحين بعدد يساوي عدد الناخبين أوجود  -
 المسجلين في تقائمة التوتقيع.

 وجود أظرفة التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في تقائمة التوتقيع. -
 وجود أوراق التصويت بعدد كاف. -
 وجود مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف. -

                                                 

 ، مرجع سابق.23 -17، مرسوم تنفيذي رقم 8المادة  - 1
 ، مرجع سابق. 23 -17مرسوم تنفيذي رقم   9ة الماد - 2
 .المرجع نفسه،  23 -17مرسوم تنفيذي رقم  10المادة   - 3
 .المرجع نفسه ،  23 -17مرسوم تنفيذي رقم  5المادة  - 4
 .المرجع نفسه،  23 -17مرسوم تنفيذي رقم  6المادة   - 5
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 االسميةئمة التوتقيع المصادق عليها تقانونا تتضمن القائمة التأكد من أن تقا -
 للناخبين المسجلين في مكتب التصويت.

اة وأوراق التصويت غالتأكد من توفر األظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت المل -
محل النزاع وكذا الوكاالت، نسخة من تقائمة أعضا  مكتب التصويت، نسخة من تقائمة 

 ."تقوائم المترشحينممثلي المترشحين أو 
 ،ية وسيرها الشفاف بحد ذاتهاالنتخاببذلك يكون المشرع قد ضمن مصداقية العملية 

هذا عالوة على السير النظامي لعملية  ،مما يسهل عملية الرقابة الفعلية على عمل المكتب
 .قتراعاال

 إجرا ات التصويت تكفل حرية الناخب: - ثالثا
بين جدية العملية  ،عه لإلجراءات التي يتبعها الناخبوازن المشرع الجزائري أثناء وض

ن لم يكن متعلماو  بالشكل الذي يتمكن به الناخب حتى ،ية وعدم تعقدهااالنتخاب من  ،ا 
ألن التصعيب في اإلجراءات قد يؤثر على إرادة الناخب، الذي قد  ،التصويت بكل سهولة

 ،كما أن سهولة العملية .انتيكون محل تالعب مباشر أو تحكم غير مباشر من أي جهة ك
والتي تكون المرآة العاكسة لنجاح العملية  ،اتاالنتخابتشجع المشاركة الشعبية في 

 ونزاهتها.  ،يةاالنتخاب
فتكون  ،لذلك يجب أن تكون إجراءات التصويت في متناول الطبقة الوسطى من الشعب

عمار، أي تكون إجراءات جميع فئات األ عتبارسهلة للمتعلم واألمي، كما تأخذ بعين اال
 .يةاالنتخابدرجة تطور الدولة، وتراعي في نفس الوقت شفافية العملية و  تتناسب عموما

(، أو أأثناء تحديده لزمن التصويت ) ،هتم المشرع الجزائري بتسهيل إجراءات التصويتا
 مع ضمان  التصدي ألي عائق يمس بسهولة العملية ،(بالطريقة المتبعة في التصويت )

 .(ج) عن طريق حفظ األمن داخل مكتب التصويت يةاالنتخاب
 مدة االتقتراع في خدمة الناخب: -أ 

 ،من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء ابتداءيوما واحدا  قتراعيدوم اال  
( على األكثر بقرار من وزير 72) وسبعين باثنين قتراعتقديم اال استثناءغير أنه يجوز 

بناء على طلب من الوالة إذا كانت بعض البلديات التابعة لواليتهم يتعذر فيها إجراء الداخلية 
 تشتت السكان في القرىو  في اليوم نفسه بسبب بعد مكاتب التصويت قتراععملية اال
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( 120) عشرينو  بمائة قتراعاال افتتاحكما يمكن تقديم تاريخ  ،المناطق النائيةو  األريافو 
 د لذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية بناء على طلب السفراءساعة قبل اليوم المحد

 .1القناصلو 
حاول المشرع الجزائري إضفاء نوع من الشفافية عن طريق فرض نشر القرارات التي 

ذلك ، و تعليقه في كل بلدية معنية باألمرقتراع و اال افتتاحيتخذها الوالة من أجل تقديم ساعة 
غير أنه لم  يلزم المشرع الجزائري الوالي  .2أيام على األكثر( 5بخمسة ) قتراعقبل يوم اال

 .بالتبرير القانوني لهذه القرارات
 سهولة مباشرة عملية التصويت: -ب 

يقوم الناخب بمجرد دخوله لمكتب التصويت بتقديم أي وثيقة رسمية تثبت هويته، كي 
د األوراق في ظرف ليضع أح يتوجه للعازلثم ظرفا ونسخة من ورقة التصويت، يتناول 

 .3التصويت
 ،بشخص يختاره بنفسه االستعانةمنح المشرع الجزائري للناخب المصاب بعجز إمكانية 

  .4إلدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق
بوضع  ،الذي عممه على جمهور الناخبين ،كما لم يصعب إجراء إثبات التصويت

أمام أعضاء مكتب التصويت، ما يبعد  ،همولقب اسمهمقبالة  ،بصمة السبابة بحبر ال يمحى
ال يملكون سبابة رغم أن الناخبين الذين قد  .5أي شبهة في إمكانية محو صوت الناخب

لذلك نرى وجوب أن يؤسس  ،لبعض منهموجود ا لكن من غير المستبعدصبع قليلين، األ
 صابعه جميعا.تصويت الناخب الذي فقد سبابة أصبعه أو أ إلثبات استثنائيةالمشرع وسيلة 

                                                 

 ،، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من   5 /فقرة 2/فقرة 30المادة ، 5 فقرة/و  2/فقرة 33المادة  - 1
 . ةجع سابقامر ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 07 – 97من األمر  2/  34المادة 

من القانون العضوي رقم  30/4، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  4/ 33المادة  - 2
 .، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مراجع سابقة07 – 97من األمر  3/ 33و المادة ، 01–12

 ، مرجع سابق.10–16من القانون العضوي رقم  2/ فقرة 44المادة  - 3
، المتعلق  01-12القانون العضوي رقم و  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  45المادة  - 4

 .، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، مراجع سابقة  07 – 97األمر من  50و المادة  بنظام اإلنتخابات ، 
والقانون العضوي رقم  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،   07 – 97، األمر 10–16من القانون العضوي رقم  45المادة  - 5

مراجع ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 07 – 97من األمر  50و المادة  المتعلق بنظام اإلنتخابات ، ،  12-01
   سابقة.
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تحل محل الصندوق  انتخابيةفقا للتشريع الفرنسي آلة و  قد يحتوي مكتب التصويت
 ،نسمة 3500ية في مكاتب التصويت التابعة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن االنتخاب

لوجية داخل مكاتب التصويت لمنع و كما تستعمل في الديمقراطيات الحديثة تجهيزات تكن
 يةاالنتخابات من خالل إجبار اإلدارة االنتخابع مصداقية أكبر لنتائج ومن ،التجاوزات

بوسائل التصوير بالفيديو داخل  االستعانةمثل  قتراعالمترشحين على الحياد في مجال االو 
 .1مكاتب التصويت

 هتمام المشرع الجزائري بحفظ األمن داخل مكتب التصويت:ا -ج 
أو للوالي بالنسبة سخر القوة العمومية، أن ي رئيس مكتب التصويت الثابتل يمكن

منع دخول أي شخص يحمل سالحا ظاهرا أو صالحية  كما له .2 مكتب التصويت المتنقلل
، التي تحضر هي 3، عدا أعوان القوات العمومية المسخرة قانوناقتراعمخفيا لقاعات اال

أشهر إلى  6ن اعتبر ذلك جنحة معاقب عليها مو  ،4بجانب مركز التصويت داخل و ،وحدها
 . 5ثالث سنوات

 الفرع الثاني
 :حماية تقانونية ألصوات الناخبين المدلى بها

تبدأ مرحلة من أهم مراحل  ،يةاالنتخاببأصواتهم  ،ختتام عملية إدالء الناخبينابعد 
ية، التي تعتبر نتاجا لكل المراحل االنتخابالمتمثلة في إعالن الفائزين بالمعركة  ،اتاالنتخاب
ية، وهي كغيرها من المراحل على درجة من األهمية، ذلك أن االنتخابت بها العملية التي مر 

أو عدم  ،حق التصويت يفقد قيمته إذا ما شابه أي انحراف نتيجة إلجراءات الفرز المتبعة

                                                 

1 - Article L57, du code électorale français, op. cit. 
–12من القانون العضوي رقم  41، المتعلق بنظام اإلنتخابات، والمادة 10 – 16من القانون العضوي  39المادة  - 2

 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مراجع سابقة .07 – 97من األمر  43، و المادة 01
األمر ، 10 – 16و القانون   ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  07 – 97األمر  01-12من القانون رقم  40ة الماد - 3

 مرجع سابق.  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  07 – 97
 مرجع سابق. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،   07 – 97األمر ، 10 – 16من القانون  2/ فقرة  40المادة  - 4
–12من القانون العضوي رقم  217، المتعلق بنظام اإلنتخابات، والمادة 10 – 16من القانون العضوي  204المادة  - 5

 ، مراجع سابقة .07 – 97من األمر  201، و المادة 01
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ضمن المشرع الجزائري مصداقية إجراءات عملية  .حياد الطاقم البشري المشرف على العملية
 .(ثانيا) دية الطاقم البشري المشرف على العمليةحيا، و (أوال) الفرز
 :ية إجرا ات فرز األصواتمصداتق - والأ

أنها المرحلة التي يتم فيها تحديد  األصوات التي تدخل في  ،تتجلى أهمية عملية الفرز
"، بعد إستبعاد  األصوات المعبر عنهاوالتي تأخذ تسمية " قتراع،في حساب النتائج النهائية لال

الحاملة ألسماء من غير  ،" كأوراق التصويت البيضاءاألصوات الملغاةق الباطلة "األورا
أما األوراق القابلة للشك، فيضمها المكتب إلى المحضر إلعادتها  ،أسماء المترشحين

  .الذي يعود إليه تقرير مصيرها االنتخابإلحالتها إلى قاضي 
 :"ماعتبر أوراق التصويت، باطلة، أي ال يعتد بها، إذا ت
 إذا كان الظرف المجرد من الورتقة أو الورتقة من دون ظرف. -
 إذا كانت عدة أوراق في ظرف واحد.  -
 إذا كان الظرف أو الورتقة التي تحمل أية مالحظة أو األوراق المشوهة أو الممزتقة. -
األوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إال عندما تقتضي طريقة االتقتراع هذا الشكل وفي   -
 وطة حسب اإلجرا ات المنصوص عليها تقانونا.المضب الحدود
 .1"األوراق أو المظاريف غير النظامية  -

والصناديق، لذلك  قتراع،ضمان سالمة بطاقات اال ،تستدعي ضمان نزاهة عملية الفرز
لذلك درجت مختلف  ،أو نقل الصناديق قد يعرضها للخطر ،فإن تأجيل عملية الفرز

تتم في مكاتب  ،على جعل عملية الفرز فورية )أ( ،التشريعات ومنها التشريع الجزائري
  .ب() التصويت
 
 
 
 
 

                                                 

، المتعلق بنظام  01 – 12القانون العضوي و  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  52المادة  - 1
 مراجع سابقة .، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 07 – 97األمر من  57، و المادة تاإلنتخابا
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 الفرز الفوري لألصوات في مكتب التصويت: -أ 
تطبيقا لمبدأ السرعة في عملية الفرز، كضمانة أساسية لمصداقية عملية الفرز، تبدأ 

دون ،1تماما ائهانتهإلى غاية  نقطاعاوتتواصل دون  قتراع،اال اختتامعملية الفرز مباشرة بعد 
   .أي فاصل يذكر

 :مباشرة عملية الفرز في مكاتب التصويت -ب 
تتمثل الطريقة األولى  ،يةاالنتخابطريقتين لفرز األصوات  ،يةاالنتخابعرفت األنظمة  

للقيام  ،بنقل مكاتب التصويت من مكتب التصويت إلى مكان معين آخر ،في الفرز المركزي
 خاصة األمنية منها . 2طلب إجراءات معقدة، مطولةغير أنها تت ،بعملية الفرز
بالنص على أن عملية  ومنها الجزائر، ،نجد أن معظم الدول تعتمد الطريقة الثانيةلذلك 

 .يةاالنتخابأضمن لفرز األصوات و  وهي وسيلة ،الفرز تتم في مركز التصويت
ر أنه يجري غي ،في مكتب التصويت ،يجرى الفرز على وجه اإللزام ،كقاعدة عامة  

 .3في مراكز التصويت التي تلحق بها ،ستثناء بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلةا
 :المشرفين على عملية الفرزحياد تعلقة بتفعيل الضمانات الم -ثانيا 

ضمن النظام القانوني الذي يحكم عملية الفرز حياد األعضاء المشرفين على العملية 
 (.مسؤوليتهم )بو  )أ(

 :األعضا  المشرفين على العمليةحيادية  -أ 
بحضور  ،تقوم بعملية الفرز لجنة متكونة من الناخبين المسجلين في مكتب التصويت

أو جميع ، 4تحت رقابة أعضاء مكتب التصويتممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين، 
                                                 

 01-12القانون العضوي رقم من  48، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  48المادة  -1
 لمتعلق بنظام اإلنتخابات،، ا  07 – 97األمر ، 07–97من األمر رقم  53/1والمادة المتعلق بنظام اإلنتخابات ، 

 مراجع سابقة .
 ، مرجع سابق. 23–17من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -   

 :لمزيد من التفاصيل راجع   - 2

 .130 - 128عبدو سعد، علي مقلد وعصام نعمة إسماعيل، النظم االنتخابية، مرجع سابق، ص ص  -
من األمر رقم  30، المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16ي القانون العضو من  3/ فقرة وفقرة/48المادة  - 3

 مرجعان سابقان. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  07 – 97األمر ، 97/07
المتعلق ، 97/07من األمر رقم  54والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، 10-16من القانون العضوي  49المادة  -4

 قان.مرجعان ساب بنظام اإلنتخابات،
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 ، وهو ما يضمن حيادية1أعضاء مكتب التصويت عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين
 .يؤكد شفافية عملية الفرز ويدعمها واإلشراف على عملية الفرز، 

وهو  ،انتقائهموال كيفية  ،الناخبين الفارزين الختيارلم يحدد القانون المعايير المتبعة 
مباشرة  ، و يفتح المجال أمام قد يبعد الناخبين المسجلين عن القيام بعملية الفرز فراغ قانوني

نظرا لغياب الناخبين أو عدم توفر العدد  ،ب التصويتمكت الفرز من طرف أعضاء
تقديم طلب للناخب الذي يريد أن يقوم بعملية الفرز على  يجب النص على لذلك  ،المناسب

أو  ،أن ال ينتمي إلى أي حزب مترشح شتراطمع ا ،مستوى مكتب التصويت المسجل فيه
 بلدية.  أن يكون من غير موظفي ال وأتربطه قرابة بأحد المترشحين 

  :مسؤولية القائمين على عملية الفرز -ب 
يعتبر مبدأ "تحمل المسوؤلية" أحد المبادئ الرئيسية لشفافية عملية الفرز، الذي يشترط 

 .2تحديد المسؤول عن عملية الفرز
 من قانون االنتخابات: 2و/فقرة  1/فقرة 56تنص المادة 

حرر ومكتوب بحبر ال يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، م» 
يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند االتقتضا  

 مالحظات أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم.
 .3« ( يوتقعها أعضا  مكتب التصويت2يحرر محضر الفرز في نسختين )

  

                                                 

من األمر  3و/ 54/2، مرجع سابق، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  49المادة  - 1
 مرجعان سابقان.  المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،97/07رقم 

 .130عبدو سعد، علي مقلد وعصام نعمة إسماعيل، النظم االنتخابية، مرجع سابق، ص  - 2
والقانون العضوي ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،    07 – 97األمر  ،10 – 16ن القانون العضوي رقم م 51المادة  - 3

 مراجع سابقة . المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،  01 - 12رقم 
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 المبحث الثاني
 :نعتاق نسبي لحق الترشيحا
المواطن صفة  اكتسابيتم بمقتضاه  قتراع،بق عملية االيس ،الترشيح إجراء قانوني

 .المترشح
 ،يتطلب تحقيق عمومية الترشيح السماح ألكبر فئة ممكنة من المواطنين بممارسته

 . 1قدم من المساواة  على
بإلغاء الشروط اإليديولوجية  ،1989خفف المؤسس نسبيا من قيود الترشيح منذ دستور

نوع من ، و (المطلب األولالموضوعية منها فقط ولو نسبيا ) وأبقى على الشروط ،للترشيح
مع توسيع تواجد المرأة  ،الترشيح الحر إلى جانب الترشيح الحزبي باعتماد ،آليات الترشيح

 .(المطلب الثاني) في المجالس المنتخبة
 المطلب األول

 :موضوعية شروط الترشيح
 1996من دستور  10دة قبلها الما، و 01-16 رقم قانونال من 11تنص المادة 

تقانون و  ال حدود لتمثيل الشعب إال بما نص عليه الدستور ... » :على أنه 1989دستور و 
 يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام » على أن 51أضافت المادة و « ات االنتخاب

بناء و «  شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون دون أية الوظائف في الدولةو 
 باستثناء ،يةاالنتخاب االستحقاقاتتتولى السلطة التشريعية تنظيم جميع  ،ذه النصينعلى ه
ذلك نظرا لطبيعة ، و ات الرئاسية التي تستمد شروطها مباشرة من الدستوراالنتخاب

 .2 الجمهوريةأهمية مركزه إلى رئيس و  المسندة االختصاصات
سس الجزائري ألغى المشرع تطبيقا إلرادة المؤ و  تماشيا مع ذلك اإلصالح الدستوري

وشروط  (،الفرع األول)  الجزائري تلك الشروط اإليديولوجية للترشيح، وعوضها بشروط عامة
  (.الثانيالفرع )خاصة متعلقة بطالب الترشح 

 
                                                 

 .47عبد وسعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، النظم االنتخابية، مرجع سابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق.1989ت غش 20المؤرخ في  01القرار رقم  - 2
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 الفرع األول
 :الشروط العامة للترشيح

في تلك الشروط التقليدية التي درجت مختلف  تتمثل الشروط العامة للترشيح،
السن  ،(والأ) الجنسية وهيية، االنتخاب االستحقاقاتلكل  اشتراطهاية على االنتخابشريعات الت
 .1(ثالثاأداء الخدمة الوطنية )و  ،(ثانيا)

  :شرط الجنسية -والأ
لإلنتخابات المجالس الشعبية ، بإشتراط أن يكون المترشح المشرع الجزائرياكتفى 

المؤسس الشرط في شدد مكتسبة )أ( ، بينما ، سواء كانت أصلية أو الجزائرية الجنسية
  ) ب( .جنسية جزائرية أصلية 2أقاربهو في المترشح  فاستوجب  الرئاسية اإلنتخابات

 :المجالس الشعبية انتخاباتالجنسية الجزائرية للترشيح في  اشتراط -أ
ونية لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القان اعترفعمال بأحكام الدستور الذي 

الترشيح على فئة من االنتخاب و نظرا لعدم دستورية حصر حق و  أن ينتخبوا وينتخبوا،
ساوى المشرع الجزائري بين حق مكتسب الجنسية  ،3المواطنين الجزائريين بالنسبة إلى أصلهم

 .4المجالس الشعبية النتخاباتالمتمتع بجنسية جزائرية أصلية في الترشيح و  الجزائرية
الجنسية  اشتراطالذين يرون وجوب و  قف التشريعي بعض األساتذةعارض هذا المو 

 .5لمنع وصول األجانب لمؤسسات الدولةالمحلية،  لالنتخاباتالجزائرية األصلية للترشح 
بموجب قانون الجنسية لتلك المسألة، فمنع المتجنس و  تنبه المشرع الجزائري في البداية

وهي مدة  ،انتخابيةمن مباشرة مهمة نيابية بالجنسية الجزائرية خالل مدة خمسة سنوات 
                                                 

إلى جانب شرط التمتع بالحقوق المدنية و السياسية، و قد تمت دراسته  في المبحث األول ، الفصل الثاني من الباب  - 1 
 األول .

 مرجع سابق. ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،10 – 16من القانون  87المادة  - 2
 ، مرجع سابق .  89ق. م. د/  1قرار رقم  - 3

، يتعلق بمراقبة 1997مارس سنة  6، المؤرخ في  1997مارس  6ر.أ.ق عض / م . د المؤرخ في  02رأي رقم ال -
مارس  6مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية للدستور، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 . 12، عدد 1997
 نتخابات، مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإل07-97من األمر رقم  5المادة  - 4
 - 1 –مذكرة لنيل درجة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  بركات محمد، النظام القانوني للمنتخب المحلي، - 5

 .  23ص  ، 1998،
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م عدل ، ث2إال إذا أعفي المعني بموجب مرسوم التجنس ،1وغير مقنعة ،غير كافية، قصيرة
أن يكون  احتماليةرغم  ،2005 فبراير 27المؤرخ في  01-05عن ذلك بموجب األمر رقم 

ية أي النتخاباال نجد  في أي  التشريعات و  ،3طلب التجنس مرتبطا بمصالح شخصية 
 08-80 رقم قانون باستثناءمؤقت للمتجنس في كل قوانين االنتخابات التعددية، حرمان 

 . 4منه  69بصريح المادة 
 الرئاسية: لالنتخاباتتشديد شرط الجنسية بالنسبة  -ب

 لالنتخاباتشتراط الجنسية الجزائرية األصلية المنفردة كشرط من شروط الترشح ايعود 
، ولم يتنازل عنه 1996 إلى دستور مرة في التجربة الدستورية الجزائرية الرئاسية ألول

 .المؤسس الجزائري في كل التعديالت الدستورية الذي أجريت عليه 
 فاستوجب 2016غير أنه وسع من هذا الشرط بموجب التعديل الدستوري لسنة 

متمتعا بالجنسية أن يكون  الرئاسية لالنتخاباتاخب المترشح المؤسس الجزائري على الن
سعيا لتحقيق الوالء المطلق لرئيس الجمهورية ، 5الجزائرية األصلية المنفردة طيلة حياته

  .6 المنتخب تجاه دولته
أو قبل  ،المترشح جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية أثناء طلب الترشيح فاكتساب

ية الجزائرية عنه، تجعل بسقوط الجنس اكتسابهاذلك حتى ولو فقدها بعدها، وحتى ولم يقترن 
 ملف الترشح لصاحبه مرفوضا. لذلك يقع على المترشح للرئاسيات إثبات جنسيته األصلية،

 .عدم التمتع بجنسية أجنبية لكي يكون ملف ترشحه مقبوالو 
                                                 

 .24، ص المرجع نفسهبركات محمد، النظام القانوني للمنتخب المحلي،  - 1
سنوات، ال يجوز لألجنبي بالجنسية  5غير أنه، ولمدة : » بق، مرجع سا 86–70من األمر رقم  16نصت المادة  - 2

 «. الجزائرية أن تسند إليه نيابة انتخابية، على أنه يجوز أن يعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس
 .17، ص 2013 الجزائر، بوالشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، - 3
يجب أن يكون المترشحون للمجالس الشعبية المنتخبة » ، مرجع سابق: 08-80من القانون رقم  69تنص المادة  - 4

جزائريين أصليين، إال أنه وبغض النظر عن أحكام الفقرة األولى أعاله، يجوز انتخاب المتجنسين بالمجالس 
 «. صدور مرسوم التجنس ( سنوات من تاريخ10الشعبية البلدية والوالئية بعد مضي عشرة )

ال يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إال »  :، مرجع سابق على أن 01-16من القانون رقم  87تنص المادة  - 5
 .«المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية... 

نون العام ، جامعة أبي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القا االنتخابات الرئاسية في الجزائر،بن مالك بشير، نظام  - 6
 . 342، ص 2011 - 2010كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية  –تلمسان  –بكر بلقايد 
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 6المؤرخ في 07-97من األمر رقم  157بموجب المادة  1المشرع استوجبتطبيقا له و 
 2/فقرة 139وبعدها المادة  01-12 رقم القانون العضويمن  136، ثم المادة 1997مارس 

إثبات عدم إحراز أي جنسية أخرى عدا الجنسية الجزائرية  10-16 رقم القانون العضوي من
بينما تثبت الجنسية الجزائرية األصلية باإلدالء بشهادة الجنسية  ،بواسطة تصريح شرفي

   .2يسلمها وزير العدل أو سلطات مؤهلة في ذلك
تمتع  2016لسنة المتضمن التعديل الدستوري  01-16 رقم ا تطلب بموجب القانونكم

  .4وهذا على غرار الدستور المصري 3زوج المترشح  بالجنسية الجزائرية المنفردة كذلك
كتساب زوج المترشح جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية وقت تقديم ملف الترشيح، اف

تجعل ملف الترشح  ،عنه أو عنها حسب جنس الترشح رغم عدم سقوط الجنسية الجزائرية
عدم التمتع ، و سيات إثبات جنسيته األصليةالصاحبه مرفوضا. لذلك يقع على المترشح للرئ

 .بجنسية أجنبية لكي يكون ملف ترشحه مقبوال
التي تثبت و  مؤهلة في ذلكالسلطات الإن شهادة الجنسية التي يسلمها وزير العدل أو 

جنسية أخرى،  فيكفي مجرد تصريح  ة، ال تشير إلى عدم حياز 5ئرية األصليةالجنسية الجزا

                                                 

 – 16من القانون العضوي  2/فقرة 139، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  والمادة  07-97من األمر رقم  157المادة  - 1
 قان.، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجعان ساب10

 ، مرجع سابق. 86-70من األمر رقم   411المادة - 2
ال يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إال المترشح الذي   »، مرجع سابق: 01-16من القانون رقم  87تنص المادة  - 3

لم يتجنس بجنسية أجنبية، ... ويثبت الجنسية الجزائرية األصلية لألب واألم، يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية 
 ... «.الجزائرية األصلية فقط

، والذي جرى في 2011يناير  25من الدستور المصري المعدل بموجب االستفتاء الذي أعقب ثورة  75تنص المادة  - 4
 على ما يلي: .... 2011مارس  19

 أن يكون المترشح مصريا من أبوين مصريين.  -
 أن ال يكون تقد حمل أي من والديه جنسية دولة أخرى. -
 .. «. ون متزوجا من غير مصرية.أال يك -
يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج ر ج ج،  1970ديسمبر سنة  15مؤرخ في  86–70من أمر رقم   411المادة - 5

، يعدل 2005فبراير سنة  27مؤرخ في  01–05، المعدل بمقتضى األمر رقم 1970ديسمبر  18المؤرخة  في 
والمتضمن قانون  1970ديسمبر سنة  15الموافق  1390وال عام ش 17المؤرخ في  86–70ويتمم األمر رقم 

 .15، عدد 2005فبراير  27الجنسية الجزائرية، ج ر ج ج، المؤرخة في 
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 في الدولة إلثبات عدم حيازة أية جنسية أخرى باتخاذهشرفي صادر من اإلدارات المختصة 
  .غير الجنسية الجزائرية

التصريح الشرفي الذي يقدمه المترشح ال يرقى إلى مرتبة الدليل الذي يثبت عدم  إن
فهو ال  ،ترشح ألي جنسية أجنبية حتى إن كان يتوافر على خصائص أدلة اإلثباتحيازة الم

قضائي دليل الصحة إلى غاية إقامة ثيقة مكتوبة يفترض فيها و  مجردإال  يغدو أن يكون
علم  اشتراط لعد ،التثبت من عدم حيازة جنسية أخرىوهو أمر مستبعد أمام صعوبة  ،1ينفيها
 .2بذلك الدولة

في حالة ما إذا لو تم  ،مؤكدة للتصريح الشرفيالة الحجية البسيطة غير وتزداد خطور 
رئيس  النتخابالمستندات المطلوبة للترشيح و  الغش فيه أو في أي وثيقة من الوثائق

نظرا لعدم تنظيم المشرع الجزائري  االنتخاب،بعد ضبط قائمة المترشحين لهذا  ،الجمهورية
 .3لهذه الحالة القانونية

ختصاص المجلس الدستوري في مواجهة انعقاد االسياق يذهب البعض إلى وفي هذا 
من يوم تقديم الترشيح إلى  اختصاصه النعقادهذه الغش الذي يعتري التصريح بالترشيح نظرا 

 .4اإلعالن عن المرشح الفائزقتراع و غاية اإلعالن الرسمي عن نتائج اال
الدستوري ال ينعقد بالمرة، بالنظر المجلس  فاختصاصوالمؤكد أنه بعد إعالن النتائج 

 .5للطابع النهائي لقرارات المجلس الدستوري ومنها قرار إعالن النتائج
المتضمن التعديل الدستوري  01-16 رقم لمؤسس الجزائري بموجب القانونشدد ا

 لالنتخاباتكشرط أساسي للترشح  ،شرط الجنسية الستكمالاألخير الشروط الواجب توفرها 

                                                 

 .416بن مالك بشير، االنتخابات الرئاسية في الجزائر، المرجع نفسه، ص  - 1
 ، مرجع سابق.86-70من األمر رقم  18المادة  - 2
 ، مرجع سابق. 07-97ألخيرة من األمر رقم الفقرة ا  161المادة - 3
  . 417، ص 2007بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، - 4

 ، مرجع سابق.2000يونيو   28 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 49المادة  - 5
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إثبات الجنسية  ،األمو  إذ على الراغب في الترشح إثبات الجنسية األصلية لألب ،الرئاسية
ثبات عدم تمتع زوج المترشح بجنسية أخرى غير الجنسية األصلية  . 1األصلية للزوجة، وا 

صرح المجلس الدستوري بأن إشتراط المشرع إرفاق شهادة الجنسية الجزائرية سبق وأن  
 .2ابق للدستوراألصلية لزوج المترشح غير مط

 21 -95بمناسبة مصادقته على األمر رقم و  ورغم ذلك فإن المجلس الوطني اإلنتقالي
أعاد إدراج شرط إرفاق شهادة الجنسية الجزائرية األصلية لزوج  1995 يوليو19 المؤرخ في  

أصدر و  ، فإجتمع المجلس الدستوري3المترشح بتصريح الترشيح إلنتخاب رئيس الجمهورية
 1995يوليو   19ذكر فيه بعدم علمه باألمر الصادر في  1995يوليو 25 ؤرخا في بيانا م

الذي جاء فيه أن شرط تقديم شهادة الجنسية و  1989غشت  20 بقراره المتخذ بتاريخ 
 .4الجزائرية األصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور

ديل الدستوري لسنة بينما إعتبر المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بمطابقة التع  
ثبات الجنسية األصلية لألب، و أن إدراج شرط الجنسية األصلية فقط للزوج ،للدستور 2016  ا 

أجنبية، ال تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم  بجنسيةوعدم تجنس المترشح  ،األمو 
 :حريتهماو  المواطنو  ال حقوق اإلنسانو  المجتمع الجزائري

، 1باإلحالة إلى تقانون عضوي، وتعديل البنود  71لمادة واعتبارا أن تعديل ا...  »
أن يكون  اشتراطتهدف إلى  88من المادة  6والفقرة  73من المادة  2، والفقرة 7، 6، 2

المترشح لم يتجنس بجنسية أجنبية، ويثبت الجنسية األصلية لألب واألم، والجنسية 
المبادئ العامة  ةديالت ال تمس البتاألصلية فقط للزوج... واعتبارا بالنتيجة فإن هذه التع

 .5« التي تحكم المجتمع الجزائري وال حقوق اإلنسان والمواطن  وحريتهما...

                                                 

ال يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إال » :، مرجع سابق على أن  01-16ن رقم من القانو  87تنص المادة   -1
المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية، ... ويثبت الجنسية الجزائرية األصلية لألب واألم، يثبت أن زوجه يتمتع 

 «. بالجنسية الجزائرية األصلية فقط...
 ع سابق.، مرج1989غشت  20المؤرخ في  01القرار رقم  - 2
 ، مرجع سابق.1995يوليو  19المؤرخ في  21–95من األمر رقم  7المادة  - 3
 .43، عدد 1995غشت  8، ج ر ج ج، المؤرخة في 1995غشت  6، المؤرخ في 95ق. أ. م.د  01قرار رقم  - 4
تعديل الدستوري، ، يتعلق بمشروع القانون المتضمن ال2016يناير  28ر. ت. د/ م د، المؤرخ في  01/16رأي رقم  - 5

 .  06، عدد  2016فبراير  3ج ر ج ج، المؤرخة في 
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أن إدراج شرط تمتع زوج  راعتب، أين 1989وهو رأي معارض لرأيه الصادر عام 
ة السياسيو  المترشح بالجنسية الجزائرية األصلية يعارض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية

إليهما  انضمتاللذين   1981الشعوب لسنةو  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان، و  1966لسنة
 .1الجزائر

يعدلها إذا تعرض الدستور للتعديل و  تهااجتهاديمكن للمجلس الدستوري أن يتنازل عن 
في مقامنا هذا فعال الدستور عدل،  و  ،2أو إذا لم تكن األسباب التي تؤسس منطوقها قائمة

 فالعهد الدولي للحقوق المدنية .األسباب التي تؤسس منطوق رأيه السابق ال تزال قائمةلكن 
 السياسيةو  الذي يقضي بمساواة متعدد الجنسية الواحدة في ممارسة الحقوق المدنيةو  السياسيةو 
 اللذان يمنعان إدراج أي تمييز مهما كان سببه،و  الشعوبو  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسانو 

شخصي كان أم  ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي سواء 
 .ال يزال مصدرا من مصادر التشريع الجزائري  اجتماعي
 :القانونية للترشيح السن -ثانيا

سنة على األقل يوم  23إلى  ،خفض المشرع الجزائري سن الترشح للمجالس المحلية
 قتراعسنة كاملة يوم اال 25و المحلية، لالنتخاباتلنسبة با 4سنة 25، بعد أن كانت 3قتراعاال

بالمقارنة مع المشرع  ،سنة 25بعدما كانت  5المجلس الشعبي الوطني النتخاباتبالنسبة 
مجلس نواب  لالنتخاباتبالنسبة  قتراعسنة كاملة يوم اال 30التونسي الذي رفعه إلى ثالثين 

 .7سنة 20بعد أن كان  ،6الشعب
                                                 

 ، مرجع سابق.1989غشت  20 المؤرخ في 01قرار رقم  - 1
 ، مرجع سابق.1995أوت  06الصادر يوم  01قرار رقم  - 2
 ، مرجعان سابقان.10–16من القانون رقم  79، والمادة 01–12من القانون العضوي رقم  78المادة  - 3
من القانون  77، المتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، والمطابقة للمادة 07-97من األمر رقم  93المادة  - 4

 ، مرجعان سابقان.89-13
   01 – 12القانون العضوي من  90، و المادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  92المادة  - 5

 ، مرجعان سابقان.تخابات، المتعلق بنظام اإلن
، المتعلق باالنتخابات 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد  19وفقا لنص الفصل  - 6

 .1382، صفحة 42، عدد 2014ماي  27واالستفتاء، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 
يتعلق بالمجلة االنتخابية، منشورات  1969فريل أ 8، مؤرخ في 1969سنة  25الفصل الثاني من قانون عدد  - 7

 .2000المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سنة 
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هذا السن يكون متفرغا  سنة سنا مناسبا للترشيح، فالشاب عند بلوغه 28يعتبر سن 
 .1للنشاط السياسي بعد أن أتم دراسته و أدى الخدمة العسكرية

سنة كاملة  40ـعضوية مجلس األمة بو  حدد المؤسس سن الترشح لرئاسة الجمهورية
جزائري بموجب ع الثم َخف ض المشر  ذلك دون تحديد الحد األقصى،و  يوم تقديم أوراق الترشيح

 (35ات هذا السن إلى خمسة وثالثين )االنتخابالمتعلق بنظام  01-12 القانون العضوي رقم
لم يتدارك اإلشكال القانوني الذي كان مطروحا  لكنه ،مجلس األمة النتخاباتبالنسبة  2سنة

لعضوية و المتمثل أساسا في الموازنة بين السن القانونية المشترطة في القانون القديم، 
و تلك المشترطة لعضوية المجالس الشعبية المحلية، و المكونين للهيئة  ،مجلس األمة

 .3المترشحة إلنتخابات أعضاء مجلس األمة
تعتبر مسألة إثبات السن المشترط لممارسة حق الترشح من األمور اليسيرة، مقارنة 

الد الكاملة إلثبات بلوغه بإثبات توفر باقي الشروط، إذ يكفي أن يقدم المترشح شهادة المي
السن التي يشترطها القانون ضمن ملف الترشح، ونعني بشهادة الميالد الكاملة تلك 

 .12المستخرجة من بلدية مسقط رأس المترشح أي شهادة الميالد رقم: 
سنة كاملة  40ـحدد المؤسس الحد األدنى للسن المناسبة للترشح لرئاسة الجمهورية ب

  .4ترشيح دون تحديد الحد األقصىيوم تقديم أوراق ال
 :تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية -ثالثا

الوطنية أو المحلية أن يثبت أدائه للخدمة الوطنية أو  لالنتخاباتيجب على المترشح 
  . يةاالنتخابضمان التفرغ ألداة العهدة ، قصد اإلعفاء منها
فأداء الخدمة ، هي منطقيوهو شرط بدي 07-97 رقم بمقتضى األمرهذا الشرط فرض 

على مبدأ التساوي بين المواطنين في  اعتمادا ،الوطنية واجب على عاتق جميع الجزائريين
                                                 

بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر وفرنسا، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  - 1
 . 09، ص  2006 – 2005القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 16من القانون العضوي  111، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  والمادة  01-12من القانون العضوي رقم  108المادة  - 2
 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجعان سابقان.10 –

الجزائرية، مرجع سابق،  سهام عباسي، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية - 3
 .91ص 

 ، مرجع سابق .1996من دستور  87المادة  - 4 
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أو تمييز، لذلك يمكن أن يستدعى  استثناءمن دون  ،األعباء والتكاليف والحقوق والواجبات
كان  في أي وقت الشخص ألداء واجبه، مما قد يحدث شلال وتوترا في المجلس، إذا ما

 .المستدعى عضوا بالمجلس الشعبي المحلي
 :الشروط الخاصة للترشيح - الفرع الثاني

بشروط معينة  انتخابي استحقاقينفرد كل  ،النيابةو  عمال بمبدأ الموازنة بين الترشيح
أعضاء  انتخاباتالمشرع في ، و (أوالات الرئاسية )االنتخابالمؤسس في  استوجبها ،للترشيح

دون  (،ثالثااللذان حددا على التوالي حاالت عدم القابلية للترشيح )، و (ياثان) مجلس األمة
و   ضرورة توفر الكفاءة البدنيةإلشارة إلى إ أو، (رابعا) المحلية يةاالنتخابلعهدات تحديد ا

  .( في المترشحسادسا) والكفاءة العلمية ،(خامسا)الكفاءة العقلية 
 :ئاسيةات الر االنتخابالشروط الخاصة ب -أوال 

 لالنتخاباتالراغبين في الترشح و  1942يوليو  1يجب على الناخبين المولودين قبل 
أما إذا كان الراغب في الترشح مولودا بعد يوليو  .الرئاسية إثبات مشاركتهم في الثورة

 .19541فيجب عليه أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  ،1942
المواثيق الدولية التي وافقت عليها الجزائر ومنها العهد الدولي   مع يتعارض هذا الشرط

 المواطنات في الحقوقو  السياسية الذي ضمن مساواة كل المواطنينو  للحقوق المدنية
تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة ...  »الواجبات بإزالة العقبات التي و 

 .2«.. .السياسية
 النص ال يتناول أي حكم إجرائيو  ،1996يعود إدراج هذا الشرط ألول مرة في دستور 

 ولوصراحة  و لم يوضحال يحدد الوسيلة الواجب تقديمها إلثبات المشاركة في الثورة، و 
 .يتكفل بذلك الذيالقانون 

لذلك فإطار  .على المجاهدين 1942الترشيح للرئاسيات للمولودين قبل سنة يقتصر 
 14المؤرخ في  16-91يحكمه القانون رقم  1942قبل  كة المواطنين المولودينمشار 

                                                 

 انمرجع،  1996من دستور  7و فقرة  6/ فقرة  73و المادة ، 01-16من القانون رقم  9وفقرة  8فقرة  / 87المادة  - 1
 .انسابق

 ، مرجع سابق.1989ت غش 20المؤرخ في  01وهو ما أكده المجلس الدستوري وأوضحه في القرار رقم  - 2
 .386- 384ص  ، صالمرجع نفسهبن مالك بشير، نظام االنتخابات الرئاسية في الجزائر،  -  
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ذوي و  المجاهداتو  ه يهدف إلى تحديد المبادئ التي تحكم المجاهديناعتبار ، ب1991سبتمبر 
 .التحرير الوطني جبهة الثقافي لحزبو  صيانة التراث التاريخيو  كذا حمايةو  حقوق الشهداء

على  19911سبتمبر  14المؤرخ في  16-91القانون رقم فت المادة الرابعة من عر  
يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون  »أنه 

خالل الفترة بين أول  ،ضمن مختلف هياكلهاو  تحت لوا  جبهة التحرير الوطني ،انقطاع
 «. 1962مارس  19إلى  1954نوفمبر سنة 

أعضاء المنظمة و  أعضاء جيش التحرير الوطني،هذا القانون  يعتبر مجاهدا بمفهوم
 .2في ميدان الشرف استشهدوااألعضاء الذين و  المدنية لجبهة التحرير الوطني

بالجيش بين أول  التحق شخصكل  "أعضاء جيش التحرير الوطني يعتبر عضوا من
يئات ووتقعت هيكلته في مختلف ه انقطاعبدون  1962مارس  19إلى  1954نوفمبر 

 اندالعمناضل حمل السالح وشارك مباشرة في شخص  كل  واألركان األساسية والعسكرية 
فهم كل  أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيأما ، "31954ثورة أول نوفمبر 

ضمن هياكل جبهة التحرير  انقطاعفي الكفاح مشاركة فعلية مستمرة دون  شخص شارك 
 الذين لم ، 5غير الدائمين األعضا  جانبإلى ، 4 مسجون كفدائي، مسبل، معتقل أو

يفقدوا عضويتهم في جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بعد 
 .6ذلك

سبتمبر  14المؤرخ في  16-91قرر المشرع في  قانون المجاهد أو الشهيد رقم 
في جيش التحرير الوطني أو  أن إثبات صفة العضوية 1999أفريل  5الصادر في  ،1991

 .7تقييدهما يتم في السجل اإلداريو  جبهة التحرير الوطني

                                                 

أفريل  12، ج ر ج ج، المؤرخة في 1999أفريل  5المؤرخ في  المتعلق بالمجاهد والشهيد،، 07–99قانون رقم  - 1
 .25، عدد 1999

 بالمجاهد والشهيد، المرجع نفسه . المتعلق، 07–99من قانون رقم  5المادة  - 2 
 المتعلق بالمجاهد والشهيد، المرجع نفسه.، 07–99قانون رقم من  6المادة  - 3 
 ، المتعلق بالمجاهد و الشهيد، المرجع نفسه . 07 – 99من قانون رقم  9،  8المادتين  - 4 
 .، مرجع سابق1995يوليو  19المؤرخ في  21-95من األمر رقم  7المادة  - 5
 المتعلق بالمجاهد والشهيد، المرجع نفسه .، 07–99قانون رقم من  8المادة   - 6 
 .مرجع سابقالمتعلق بالمجاهد والشهيد، ، 07 – 99من القانون رقم  17المادة  - 7
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أن سمح  للمترشح محفوظ نحناح بإثبات مشاركته في و  إال أن المجلس الدستوري سبق
لكنه عاد  ،ليس بشهادة تمنحها الجهة المخولة بذلك قانونا في الدولةو  الثورة بشهادات كتابية
الرئاسية لسنة  لالنتخابات يس حركة حمس سابقا "محظوظ نحناح"ورفض ملف ترشح رئ

طبقا  ،1954على أساس عدم تقديمه شهادة تثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  ،1999
المتضمن القانون  07–97 رقم من األمر 157المادة و  1996من دستور  73للمادة 

 05المؤرخ في  ،07–99 من القانون رقم 15والمادة  1997لسنة  لالنتخاباتالعضوي 
رغم أنه قدم وثيقة كتابية مصادق عليها في إحدى  1الشهيدو  المتعلق بالمجاهد ،1999أفريل 

قد شهدوا ، و البلديات تتضمن شهادة ثالثة مجاهدين معترف لهم بالمشاركة في ثورة التحرير
" الوطنيعضوا دائما في المنظمة المدنية لجبهة التحرير " كان "محظوظ نحناحعلى أن "

لبا الحصول على شهادة مجاهد، وتم تسليمه اعلما أنه قام بتقديم ملف لوزارة المجاهدين ط
  .2دراسته انتظاروصل إيداع الملف في 

 قدو  الرئاسية أن يكون متدينا بالدين اإلسالمي لالنتخاباتكما يجب على المترشح 
 1997مارس  6مؤرخ في ال 07-97 رقم مرة بمناسبة تعديل األمر ألولفرض هذا الشرط 

وهو يأتي تطبيقا لمبدأ دستوري  ،2004فبراير  7في  01–04بموجب القانون العضوي رقم 
ويؤدي تخلفه  .3وهو دين الدولة اإلسالم ،نص عليه المؤسس في جميع الدساتير المتعاقبة

 .4الرئاسية مثلما حدث مع السيد شريف عمار لالنتخاباتإلى رفض الترشح المقدم 
من القانون  139/4تطبيقا للمادة  ،بواسطة تصريح بالشرف ،ثبات التدين باإلسالميتم إ
يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع  » :اآلتي نصها 10-16 رقم العضوي

                                                 

 »، المتعلق بالمجاهد والشهيد، على ما يلي: 1999أفريل  05المؤرخ في  07-99من القانون رقم  15تنص المادة  - 1
 «. تؤسس لجنة تتشكل من مجاهدين لدى وزير المجاهدين للبت في طلبات االعتراف والتصحيح دون غيرها

حازم صالح العجلة، الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحريات األساسية، مذكرة ماجستير، جامعة  - 2
 .2002 – 2001الجزائر، كلية الحقوق، 

 ، مراجع سابقة.1989من دستور  2، والمادة 1996من دستور  2، والمادة 01 – 16ون من القان 2المادة  - 3
 ، مرجع سابق.2009مارس  2المؤرخ في  13قرار المجلس الدستوري رقم  - 4
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. يرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق ..تسجيل لدى المجلس الدستوري تسليم وصل
 .1« به المعني أنه يدين باإلسالمتصريح بالشرف يشهد بموج -4 :التالية

 :الشروط الخاصة بمجلس األمة  -ثانيا
المجلس  إذا كان من بين منتخبيال يمكن أن يترشح لعضوية مجلس األمة  إال 

ذلك أن إنشاء مجلس ثاني  2الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيةو الوالئي  وأ الشعبي البلدي
تتمثل و ي يهدف إلى ضمان تمثيل الجماعات المحلية. في البرلمان الجزائر  -غرفة  ثانية  -

أال يكون محكوما عليه قتراع، و سنة كاملة يوم اال 35هذه الشروط القانونية في بلوغ سن 
الجنح غير  باستثناء ،هاعتبار لم يرد و  جناية أو جنحة سالبة للحرية الرتكاببحكم نهائي 

 .3العمدية
 :حاالت عدم القابلية للترشيح –ثالثا 

 الذي  و قابلية للترشيح الينبغي التمييز في البداية بين مصطلحين األول يتعلق بعدم 
يمنع على الشخص ممارسة حق الترشح بسبب وظيفته أو عقوبة جزائية تعرض لها بمقتضاه 

وكذا حالة التنافي مع ممارسة العهدة المحلية التي ال تمنع على  ،سلبته حقوقه السياسية
بين ممارسة العهدة المحلية  االختيارتفرض عليه  و ،في الترشحالشخص مزاولة حقه 

 .انتخابيةحصوله على عهدة و  ووظيفته المهنية بعد
في كل  ،حصر المؤسس الجزائري الممنوعين من التشريح لمنصب رئيس الجمهورية

يعتبر رئيسا ، و رئيس الدولة، و 4رئيس الجمهورية الذي مارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين
 .5رئيس الجمهورية  النتخابولة من يتولى مهمة رئاسة الدولة خالل فترة الشغور الرئاسي للد

                                                 

، المتعلق بنظام  01-12القانون العضوي رقم لم يبين المشرع الجزائري وسيلة إثبات التدين باإلسالم خالل  - 1
 ،  مرجعان سابقان.07–97واألمر رقم  اإلنتخابات ، 

، 07–97من األمر رقم  157والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ،  01-12القانون العضوي رقم من  136المادة  -
 مرجعان سابقان.المتعلق بنظام اإلنتخابات، 

–12من القانون العضوي رقم  105، والمادة ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  108المادة  - 2
 مرجعان سابقان. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،01

 مرجع سابق. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،10–16من القانون العضوي رقم  111المادة  - 3
 مرجع سابق.المتعلق بنظام اإلنتخابات، ، 10 –16من القانون رقم  88انظر المادة  - 4
 د مدة الرئاسة من عدمه، ألكثر تفاصيل راجع:اختلف الفقه حول تحدي - 5
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، سابقا رئيس المجلس الشعبي الوطنيو  يتعلق األمر بكل من رئيس مجلس األمة،
رئيس  انتخابأربعين يوما، ينظم خالله و  المكلف برئاسة الدولة ألجل أقصاه خمسةو 

المانع المتمثل في  استمرارأو  ،رئيس الجمهورية أو وفاته الةاستقذلك في حالة و   ،الجمهورية
األربعين يوما و  الخمسة انقضاءالمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية بعد و  المرض الخطير

يوما بموجب التعديل الدستوري  (90) تسعين، و سابقا المقررة لتولي رئاسة الدولة بالنيابة
جمهورية بشغور رئاسة مجلس األمة تسند مهمة رئاسة وفاة رئيس ال اقتران. أما عند 1األخير

 .2رئيس الجمهورية انتخابالدولة  إلى رئيس المجلس الدستوري ينظم خاللها 
المسندة إله مهام رئاسة الدولة  ،منع المؤسس الجزائري صراحة رئيس مجلس األمة
الموجود في دستور  الفراغ دركاستبالدرجة األولى من الترشيح للرئاسيات كرئيس للدولة، كما 

بمقتضى   2016فحظر ترشح رئيس المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لعام  1996
 3الستقالليتهالدستور، ولو أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري منح صراحة ترشحه حماية 

 كما يمنع ترشح  المترشح الذي مارس عهدتين رئاسيتين.    
تفاديا للتأثير المحتمل  لمدة سنة بعض الفئات من الترشحمنع المشرع الجزائري مؤقتا  و 

محددة الات ونتائجها بحكم توليهم مجموعة من الوظائف والمسؤوليات االنتخابعلى سير 
عضو المجلس  ،مين العام للواليةاأل ،رئيس الدائرة ،الوالي المنتدب ،هم الواليو  ،4حصرا

أمين خزينة  ،موظفو أسالك األمن ،الشعبي القاضي أفراد الجيش الوطني ،التنفيذي للوالية
 ،تنفيذيةبمديرية و  رئيس مصلحة بإدارة ،األمين العام للبلدية ،المراقب المالي للوالية ،الوالية

 النتخاباتالمفتش العام للبلدية بالنسبة ، و أمين خزينة البلديةو  يضاف إليهم مستخدمو البلدية
 .المجالس البلدية

                                                                                                                                                         

مجلة الباحث للدراسات "، 2016صليحة بيوش، "التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري  -
 .296 – 292، السيما ص ص 308 - 291، ص ص 2018، جانفي 12، العدد األكاديمية

 ، مرجعان سابقان.01-16من القانون رقم  102/6المادة  ،1989من دستور  3/الفقرة 84المادة  - 1
 ، مرجع سابق. 01 – 16/ فقرة أخيرة من القانون  101المادة  - 2

3  - YELLES CHAOUCHE (B), Le conseil constitutionnel an Algérie, du contrôle de 

constitutionnalité a la créative normative, O.P.U, Alger, 1999  , p 32.  

،    01 – 12القانون العضوي و  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات10 – 16القانون العضوي من  83و 81المادتين  - 4
 ، مرجعان سابقان .المتعلق بنظام اإلنتخابات
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أيه بشأن الجمع بين عضوية مجلس شعبي والترشيح لمجلس غير المشرع الجزائري ر 
، فسمح  ألكبر شريحة من المواطنين ممارسة مسؤوليات نيابية سواء على المستوى 1،آخر

لم ينص عليه  إال أن المشرع الجزائري ،رغم ما يحققه هذا الشرط ،الوطني أو المحلي
ضر الترشح في أكثر من قائمة ، لكنه يستنتج بح2012ات لعام االنتخابصراحة في قانون 
 .2أو دائرة انتخابية

الفئات الغير قابلة للترشح النتخاب أعضاء المجلس سع المؤسس الجزائري من و  كما
المفتش  ،األمين العام للوالية ،رئيس الدائرة ،الوالي المنتدب ،الوالي :لتشمل 3الشعبي الوطني

أمين خزينة  ،موظفي أسالك األمن ،بيأفراد الجيش الوطني الشع ،القاضي ،العام للوالية
أعضاء  ،األمناء العامون ،على الوالة اقتصرتبعد إن  ،القنصل العامو  السفير ،الوالية

 . 4 أفراد الجيش الوطني الشعبي الوالية ،القضاة ،المجالس التنفيذية للواليات
ينحصر و ، ال يتجاوز سنة من ممارسة الوظائف المحددة أعالهو  نالحظ أن المنع مؤقت

كما أن  .التي مارسوا أو سبق لهم أن شغلوا المناصب المذكورة ختصاصاالعلى دائرة 
فيمكن لهؤالء المواطنين الترشح  ،ليست مطلقة ،حاالت عدم القابلية لالنتخاب، نسبية
كما يمكنهم الترشح  ،ممارسة وظائفهم اختصاصلعضوية المجالس المحلية خارج دائرة 

 .مارسوا بها وظائفهم بعد مرور عام على توقفهم عن ممارسة تلك المهامالتي  هابالدائرة نفس
بل منع  ،لم يكتف المشرع الفرنسي بمنع تلك الفئات المذكورة في التشريع الجزائري

الممارسين لبعض مناصب و  مؤقتا بعض فئة الموظفين من الترشح للمجالس العامة
ر، في المحافظة التي مارسوا فيها أشه 6المسوؤلية، أو الذين مارسوها لمدة تقل عن 

  :ويتعلق األمر بكل من ،مهامهم
 .مهندس الطرق والجسور ،مساعده ،المهندس الرئيس -
 .مهندسي المصلحة العادية للمناجم -

                                                 

ين ال يمكن الجمع ب» مرجع سابق على أن:  المتعلق بنظام اإلنتخابات، ، 07-97تنص المادة الرابعة من األمر رقم  - 1
العضوية في أكثر من مجلس شعبي. غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي أن يترشح لمقعد في مجلس آخر، 

 «.وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيال وجوبا من المجلس الشعبي األصلي 
 مرجع سابق. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،07-97من األمر رقم  85المادة  - 2
 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجع سابق.10 – 16لعضوي من القانون ا 91المادة  - 3
 ، المتعلق بنظام اإلنتخابات ، مرجع سابق. 01-12من القانون العضوي رقم  89المادة  - 4
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ة ظاألمناء العامون للغرف الجهوية للحسابات، في المحاف ،أعضاء المحاكم اإلدارية -
  أشهر، موظفو الشرطة في المناطق 6قل من التي يمارسون أو مارسوا فيها مهامهم لمدة أ
ميات ومفتشي التعليم يأشهر، مفتشي األكاد 6أين مارسوا أو يمارسون وظائفهم لمدة 

المهندس  ،أشهر 6االبتدائي في المحافظات التي مارسوا أو يمارسون فيها نشاطهم لمدة 
الطبيب  ،مفتش الرئيسالطبيب البيطري ال ،مهندسي األعمال ،الرئيس، المهندسين الرئيسيين

الطبيب البيطري المكلف بوظيفة مدير المصلحة البيطرية في  ،البيطري المفتش الرئيسي
، والذين لالنتخابإلى جانب األشخاص الغير قابلين  1المحافظة التي يمارسون فيها وظائفهم

 البالغيناألشخاص و  2تطبيقا للقانون الذي يسمح بهذا المنع ،منعوا من الترشح بقرار قضائي
األشخاص الذين يقع عليهم واجب دفع غرامة إلى جانب  .3المتواجدين تحت وصاية أو قوامة

أكتوبر  18الفقرة الثانية من أمر  7و 3أو أعلنوا متضامنين لدفع غرامة تطبيقا للمادة 
أعضاء و  ،19454يناير  6، المتعلق بمصادرة األرباح غير المشروعة المعدل بقرار 1999

من القانون العام للجماعات   L 3121-4مستقلين رسميا تطبيقا للمادةالالعامة المجالس 
حسب الشروط  ،من المجلس العام استبعدوااإلقليمية خالل مدة سنة، والذين أدينوا أو 

سنوات التي تلي  3. خالل 18715أوت  10من قانون  91، 34المحددة في المواد 
  .استقالتهم

 كل من رئيس المجلس العام ،لمدة سنة ،غير قابل للترشح كما يعتبر المشرع الفرنسي
 1988مارس  11 ـل 227 – 88المحدد في الفقرة الثانية للقانون رقم  ،عضو المجلس العامو 

المتعلق بشفافية المالية للحياة السياسية الذي لم يودع اإلعالن المنصوص عليها في نفس 
وذلك لمدة ثالث سنوات  ،عدم قابلية الترشحواألشخاص الذين صدر بحقهم  قرار  ،6المادة 

كان صادرا من طرف القاضي اإلداري تطبيقا ألحكام المواد أمن تاريخ القرار القضائي سواء 
4-3 et L. 118-L. 118 1، أو مجلس الدولة تطبيقا ألحكام المواد et LO -LO 136

73-136. 

                                                 
1 -  Article L 196 du code électorale français, op.cit. 

2 -  Article L 200 du code électorale français, op.cit. 

3 -  Article L 200 du code électorale français, idem.  

4 -  Article L 203 du code électorale français, op.cit  

5 -  Article L 204 du code électorale français, idem.  

6 -  Article L 195 du code électorale français, idem. 

7 -  Article L 45 du code électorale français, idem.  
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جزائري، إذ حدد بدقة نالحظ أن المشرع الفرنسي كان أكثر تفصيال من المشرع ال
الفئات الممنوعة من الترشح، والتي نص عليها المشرع الجزائري بصفة عامة في قانون 

ات، و لم يحددها بالذات رغم إمكانية تحديدها إذا ما رجعنا للقوانين التي تحكم االنتخاب
 :ئريةاالهيئات المحلية الجز 

األمناء العامون، مدير مكتب  ،مدير مكتب المحافظ ،األمناء العامون ،نائبي المحافظ -
في المحافظة التي يمارس  ،المحافظ أو نائب المحافظ، األمناء الرئيسيين للمحافظة الفرعية

 .فيها مهامه أو مارس مهامه لمدة تقل عن سنة واحدة 
درجتهم بصفتهم موظفين على الوعاء  ،الوكالء والمحاسبين مهما كان نوعهم -

ودفع النفقات العامة مهما  ،المباشرة وغير المباشرة ،هماتالضريبي، جمع واسترداد المسا
 .في المحافظة ،كانت طبيعتها

 .المفتش الرئيسي للبريد واالتصاالتو  مدير المحافظة -
المديرية( التي مارسوا ) مية في كل المحافظات التي شملت األكاديميةيعمداء األكاد -

 .شهرأ 6أو يمارسون فيها مهامهم لمدة ال تقل عن 
 .ي العمل الصحي واالجتماعيشير المحافظات ومفتمد -
 .المديرين ورئيس المصالح الجهوية لإلدارات المركزية للدولة -
 ،المديرين العامين ،أعضاء مكتب رئيس المجلس العام ورئيس المجلس الجهوي -
 .رئيس مصلحة مكتب المجلس العام والمجلس الجهوي ،المدراء المساعدين ،المدراء
 ،corseلـأعضاء مكتب رئيس المجلس التنفيذي و  س المجلسأعضاء مكتب رئي -

يس مكتب الجماعات اإلقليمية 1رئ ،رئيس المصلحة ،المدراء المساعدين ،المدراء العموميين
 .HAUTE CORSE 1 ل

الجزائري ، تنازل المشرع 1980ات لسنة االنتخابوخالفا لما كان سائدا في قانون       
، وتلك 2تزاملالنزاهة واال ،سيما الكفاءةال ،طلوبة  للترشحعن تلك الشروط السياسية الم

                                                 

1 - Article L 195 du code électorale français, op.cit. 
 ، مرجع سابق.1976من دستور  9/2المادة  - 2
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مباشر أو غير مباشر  امتالكاألحكام التي كانت تقضي بأن النيابة تتنافى مع الثروة أو 
 .1لألعمال

      مسألة تحديد العهدات االنتخابية: -رابعا

إال عن طريق  ،حقيقية، وال تداول حقيقي على السلطة انتخابيةال يمكن تحقيق منافسة 
يتمتع الرئيس المنتهية  .التي ستنعش حركية المترشحين اآلخرينو  يةاالنتخابتحديد العهدات 

الذين غالبا ال ، و ات لدرجة كبح جميع المترشحيناالنتخابواليته بحظوظ أكبر في الفوز ب
ة في خاص ،على نحو تقنع الشعب انتخابيةيتمتعون بالوسائل المادية الكافية للقيام بحملة 
لتجديد فتتجه الغالبية  ،تنشئة سياسية مبكرةو  دول العالم الثالث، التي تشهد تخلفا سياسيا

وهو الوالء لرئيس الجمهورية المنتهية واليته عن طريق التصويت األوتوماتيكي  على شخصه 
 شخصنتها،و  السلطة احتكارالذي قد يؤدي حتما إلى و  ما شهدته الدول اإلفريقية خصوصا،

تضعف االنتخاب، و تحد من حرية و  تتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية ها في الوقت نفسلكنهو 
 .2من مؤسسة رئيس الجمهورية خالل العهدة المنتهية

وأدرجها ضمن  3تينانتخابيحدد المؤسس الجزائري عهدة رئيس الجمهورية بعهدتين 
 .4قائمة المحظورات التي يمنع على أي تعديل دستوري المساس بها

عدد  ،ات وال قانون األحزاب السياسية، وال قانوني البلدية والواليةاالنتخابيحدد قانون  لم
االنتخابات عضوا في المجلس الشعبي المرات التي يكون فيها نفس الناخب الفائز في 

مستبعد أن يترشح لالنتخابات المحلية نفس الفمن غير  ،البلدي أو الوالئي، المحلي
ات االنتخابوهذا ما يجعل من  ،ات السابقة، لعدة مراتاالنتخابي المترشحين الفائزين ف
أشخاص مسمون بذواتهم، يمنعون أشخاص أخرى من الترشح  طرف المحلية محتكرة من

خاصة أن الديمقراطية داخل األحزاب السياسية مفتقدة لعدم وجود التداول  ،نتخاباتلال

                                                 

 مرجع سابق. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ، 08- 80من القانون رقم 77المادة  - 1
2 - LOADA (A), "La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone", revue 

électronique Afrilex, n 03 , pp 139 – 174, pp144-157. 

مدحت أحمد محمد  يوسف غنايم، الديمقراطية في إختيار رئيس الجمهوية ، الطبعة األولى ، المركز القومي   -
 . 120 – 111، ص ص  2014لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، 

 مرجع سابق. ،01-16من القانون رقم  88المادة  - 3
 ، مرجع سابق.01-16من القانون العضوي رقم  212المادة  - 4



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 139 

شخاص الترشح خاصة الحزبية نفس األقوائم  ال يستبعد ضمما وهو  الداخلي على السلطة،
 .انتخاباتفي عدة 

  :     و العقلية ضرورة النص على شرط الكفا ة البدنية -خامسا 
الوطنية لم ينص المشرع الجزائري على شرط الكفاءة البدنية للترشح لالنتخابات 

ات النتخابالكننا نستبعد ذلك قياسا على و المفروض توفره منطقيا في المترشح،  ،المحليةأو 
 فاحتمال ،ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة رغم مرضه فيها قبل التي ،2014الرئاسية لعام 

 ،لكن ذلك لن يخدم الوالية أو البلدية ،قبول ترشح ناخب غير متمتع بالكفاءة البدنية وارد جدا
 ، إلى جانب شرط الكفاءة العقلية.إدراج هذا الشرط للترشحضرورة فنرى 

 ط الكفا ة العلمية  بين الديمقراطية ومتطلبات التنمية  الوطنية: شر  -سادسا 
 ،أو الرئاسية 1التشريعية لالنتخاباتلم ينص المشرع على شرط الكفاءة العلمية للترشح 

 .2المحلية لالنتخاباتالتصريح بالمؤهالت العلمية لكل مترشح  اشترطغير أنه 
يمي في المترشح للعضوية في المجالس مستوى تعل شتراطا العلمية يقصد بشرط الكفاءة

 .أو حصوله على شهادة أو دبلوم تعليمي معين ،الشعبية المحلية

                                                 

   2002 – 1997بلغ عدد نواب المجلس الشعبي الوطني  الذين هم في مستوى ما بعد التدرج خالل الفترة التشريعية   - 1
و  %20.63وى ثانوي في حين بلغ عدد النواب المتمعتعين بمست %53.17، و في مستوى التدرج الجامعي   % 21.16

( 2أما الذين ال يتمتعون بأي مستوى تعليمي فعددهم لم يتجازو إثنين ) % 0.53و بمستوى ابتدائي  4.50بمستوى متوسط 
 . % 0.52وهو ما يمثل 

 .   12، ص  2002 – 1997حصيلة المجلس الشعبي الوطني  في الفترة التشريعية   -
 – 2007ة البلدية الذين هم في مستوى ما بعد التدرج خالل العهدة اإلنتخابية و قد بلغت نسبة منتخبي المجالس الشعبي

، و % 17.11، و في المستوى المتوسط % 43، و في المستوى النهائي % 30، و في المستوى العالي % 2،  2012
 . % 2.72، أما الذين ال يتمتعون بأي مستوى تعليمي فعددهم لم يتجاوز % 5.17في المستوى اإلبتدائي 

عالقات اإلنسجام و دواعي اإلصالح ، ملتقى وطني حول  : قاضي خير الدين ، تشكيل المجالس البلدية في الجزائر - 
فيفري  26و  25الجماعات المحلية واقع و تحديات ، كلية الحقوق و العوم السياسية بالشراكة مع والية سوق أهراس ، 

 . 47ص ، سيما  55 – 38،  ص ص  2014
 المتعلق بنظام اإلنتخابات،  ، 04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  97/07من القانون رقم  81مادة ال - 2

 ،01-12من القانون العضوي  71و المادة  المتعلق بنظام اإلنتخابات،  ،10 -16من القانون العضوي  72المادة و 
 مراجع سابقة. المتعلق بنظام اإلنتخابات، 
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وفي  .ألنه شرط يقيد حق الترشح ،اتاالنتخابودمقرطة  ،الكفاءة اشتراطيتعارض 
فهو الخطوة األولى  ،شرط ضروري لتحقيق تنمية محلية ووطنية ،فشرط الكفاءة ،هنفس الوقت

نتيجة ، التشريع الوطنيو  يؤدي إلى كارثة في التسيير المحلي وانعدامه ،ااألساسية له
  .1تهميش معطيات البرنامج اإلنتخابي الذي صوت عليه صاحب السيادةإحتمالية 
القرارات، بما يخدم المواطن الذي  اتخاذيتوقف نجاح المجلس المنتخب في مهمة إذ 

ومتطلبات إشباع الحاجات  ،واقع البلديةوضع فيه الثقة، على مدى موازنته بين خصوصية 
 .الذي صوت علية المواطنين المحتواة في البرنامج  ،العامة
وفي رأينا فإننا  ،2عتماد نظام تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدياقترح البعض ا

تحت رئاسة  ،باسم الشعب ،ونكون قد وضعينا هيئة منتخبة ،فاقم المشكلة بهذا الحلتتس
إذا ف و بالمقابل .ما يبعد لحد بعيد نظام تمثيل الشعب على المستوى المحلي ،سلطة معينة

ن لم نشترط فقد  االنتخاب،نقيد حق  ،مستوى تعليمي في المجلس المنتخب اشترطنا وا 
لعدم درايته بأسس تسيير  ،نتخبهاينحرف أيضا المجلس المنتخب عن تحقيق رغبة من 

 ،ي الجزائرياالنتخابالمنتخبة ال تقتصر على النظام  ن مشكلة الكفاءة في الهيئاتأل .البلدية
الختيار الهيئات  االنتخابنؤيد االتجاه العام القاضي إلى عدم التخلي عن أسلوب  لذلك

نتدارك عنصر الكفاءة المتطلب في المجلس المحلي عن طريق تكوين المنتخبين  و ،المحلية
 .انتخابهمالمحليين بعد 

إذ تسعى وزارة   ،لمشكلة، ونعتبر أنها قد أحسنت الحلتفطنت الجزائر إلى هذه ا
، ولكنها 3إلى إقامة دورات تكوينية للمجالس المنتخبة ،الجماعات المحلية دورياو  الداخلية

                                                 

 .10، ص 2010ن مغوفل، التنمية المحلية، البلدية والوالية، دار الخلدونية، الجزائر، أ/ جمال الدي - 1
 .43أ/ جمال الدين مغوفل، التنمية المحلية  البلدية والوالية، مرجع سابق، ص  - 2
والية بومرداس، من بين الدورات التكوينية التي نظمتها، دورة تكوينية لفائدة مستخدمي اإلدارة والجماعات اإلقليمية ل - 3

 مع االستمرارية للتكوين. 32متكون من مختلف بلديات الوالية  100لـ
 .2014نوفمبر  30مقال بجريدة "أخبار اليوم" يومية إخبارية جزائرية،  -
كذلك أبرقت وزارة الداخلية، مجموعة من رؤساء بلدية غرداية، معينين بأسمائهم، لالستفادة من حصص تكوينية يقدمها  -

تذة جامعيين، مختصين حول تسيير الموارد البشرية، المنازعات، الصفقات العمومية، المالية المحلية، تنظيم وسير أسا
 البلدية.

 ، مرجع سابق.2014كانون،  18جريدة الجنوب، يومية إخبارية جزائرية،  -
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ن كانت خطوة بدايةو  خطوة فهي جد متأخرة بالمقارنة مع الدول األخرى، إذ نجد المملكة  ،ا 
من أجل مواكبة وتكوين المنتخبين والموظفين  المغربية قد باشرت بإنشاء أول دار انتخاب
 تفاقيةافي إطار  ،خلق أربعة آخرين انتظارفي  ،الترابيين، في جهة "مراكش تانسيفث الحوز"

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و  بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ووزارة الداخلية
 .20101في يناير 

 المطلب الثاني
  :رشيحتنويع آليات الت

اإلنتماء لحزب جبهة التحرير  1989إشترط المشرع الجزائري  قبل صدور دستور 
، حتى بعد تطبيق ثنائية 2الوطني تحت طائلة رفض الترشيح، بإعتبارها حزب الطليعة أنذاك 

الترشيح بالنسبة إلنتخابات المجالس الشعبية المحلية، وثالثية الترشيح بالنسبة إلنتخابات 
 .  3ي الوطنيالمجلس الشعب
ترشيح نفسه في بللمواطن الجزائري  المشرع  قد سمحالديمقراطي، ف االنفتاحأما بعد 

ترشح النساء  (، كما دعمالفرع األول) االنتخابات، كمترشح لحزب سياسي أو كمترشح حر
 (.الفرع الثانيللمجالس المنتخبة )

 
                                                 

 الموقع الرسمي لدار المنتخب المغربي: - 1

 - Www. mdemth.ma . 

ج ج ،  ج ريتضمن القانون البلدي،  1967يناير سنة  18مؤرخ في ،  24-67من أمر رقم  34تنص المادة  - 2
ينتخب النواب البلديون من تقائمة وحيدة للمرشحين يقدمها »  :على أن 2، عدد 1967يناير  18مؤرخة في 

 . «دية... الحزب، ويكون عدد المرشحين مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها " تحظر الترشيحات الفر 
،  ج ر ج جيتضمن قانون الوالية  1969سنة  1969مايو  23مؤرخ في  36 -69من أمر رقم  8تنص المادة  -

ينتخب أعضا  المجالس الشعبية للوالية من تقوائم المترشحين »  :على أن 44م، عدد 1969مايو  23المؤرخة في 
 «.  الذين يقدمهم الحزب

" ينتخب أعضاء   :، مرجع سابق  على أن ، المتضمن قانون اإلنتخاب 08 - 80م قانون رق  من 66تنص المادة  -  3
عددا من كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمترشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني ، تشمل هذه القائمة على 

ن المترشحين يساوي المترشحين يساوي ضعف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس الشعبية و الوالئية و عددا م
 ثالثة أضعاف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني " .

توضع تحت تصرف »  :على أن ،، المتضمن قانون اإلنتخاب، مرجع سابق08-80من قانون رقم  112تنص  المادة  -
 ... «.نعم" واألخرى عبارة "ال"كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل أحدهما عبارة "
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 الفرع األول
 : الترشيح الحزبي أو الحر

إال أنها تصبح دون  ،لالنتخاباتلجزائري أقام نفس شروط الترشح رغم أن المشرع ا  
فائدة إذا ما منع الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تأسيس حزب يخوض غمار 

بإبعاد فئة  ،يعتبر تقييدا لحق الترشح ،فتقييد حرية إنشاء حزب بشروط تعسفية ،اتاالنتخاب
فوز المترشح الحر، بالمقارنة مع المترشح خاصة مع صعوبة  (،أوال) اتاالنتخابما من 
األنظمة  باختالفتختلف  لالنتخابلمجموعة من الشروط الخاصة  عوالذي يخض ،الحزبي

 (.ثانيا) الداخلية لألحزاب السياسية
 :نسبية حرية تشكيل األحزاب السياسية - أوال

عيات شدد المشرع الجزائري، عملية تأسيس األحزاب مقارنة بعملية تأسيس الجم
يظهر ذلك من تعدد شروط تأسيس  ،وبقية دول العالم التي تتبنى التعددية الحزبية ،السياسية

 .1وطول إجراءاتها )ب( ،األحزاب )أ(
 :تعدد شروط تأسيس األحزاب -أ 

ال يجوز طبقا ألحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لألهداف 
 :2" يما يليالمحددة قانونا وتتمثل هذه األهداف ف

                                                 

 تعتبر إجراءات إنشاء األحزاب السياسية، إجراءات بيروقراطية طويلة ومعقدة. - 1
المتعلق  04 - 12ممارسة حق إنشاء األحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوي " سماعيل،إبن حفاف  -

 .99سيما ص ال، 110 – 87،  ص ص ةمجلة الحقوق والعلوم اإلنساني، "باألحزاب السياسية
 04–12عماد دمان ذبيح، "الضمانات القانونية لحماية حق تكوين األحزاب السياسية في ظل القانون العضوي رقم   -

 .416 – 406، ص ص 2016، جوان 9، العدد مجلة الباحث للدراسات األكاديميةالمتعلق باألحزاب السياسية"، 
، 04، العدد مجلة الدراسات القانونية والسياسيةبية في النظام الجزائري بين االتساع والضيق"، لدرع نبيلة، "الحرية الحز  -

 .123، السيما ص 125 – 111، ص ص 2016جوان 
"، 04–12حامل صباح، "الضمانات القانونية لحرية تأسيس األحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم  -

 .142 – 120، السيما ص ص 150 – 115، ص ص 2016، 12، العدد اإلنسانية مجلة البحوث والدراسات
حتى صدور القانون  1989محمد صالح بن شعبان، "اإلطار القانوني للتعددية السياسية في الجزائر منذ دستور فبراير  -

 – 531، ص ص 2014، مجلد أ، ديسمبر 42، عدد مجلة العلوم اإلنسانيةالمتعلق باألحزاب السياسية"،  12/04
 .537،  السيما ص 538

 ، مرجع سابق .1996من دستور  52المادة  - 2 
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 .و الوحدة الوطنية القيم والمكونات األساسية للهوية الوطنيةضرب الحريات و  -
 أمن التراب الوطني وسالمته. -
 إستقالل البالد.-
 سيادة الشعب . -
 الطابع الديمقراطي و الجهوي للدولة .  -
 . 1والخلق اإلسالمي 1954تقيم ثورة أول نوفمبر  -

 .3و 2ة كل تبعية للمصالح األجنبية أيا كان شكلها ومنع على األحزاب السياسي
نبذ العنف واإلكراه كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي، أو الوصول إلى السلطة أو  -

 .4البقا  فيها أو التنديد بها
كما حدد شروط العضوية في الحزب السياسي، سواء الشروط الخاصة باألعضاء 

 المؤسسين  والتي تتمثل في:
 .5الجزائرية وأن ال يكون حائزا جنسية أخرىالجنسية  -
 ( سنة على األتقل.25بلوغ سن خمسة وعشرين ) -
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأال يكون تقد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية  -

 بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليهم االعتبار.
ومثلها، بالنسبة  1954أال يكونوا تقد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أو نوفمبر   -

 .1942لألشخاص الولودين تقبل شهر يوليو سنة 
                                                 

المتعلق باألحزاب السياسية،  04 - 12من القانون العضوي  2/ فقرة  8تم النص على هذا الشرط بمقتضى المادة  - 1
 يتناقض مع الديمقراطية. شرط وهو 

، 2010حزاب السياسية في الجزائر )التصور والتنظيم(، دار بلقيس، ياسين ربوح، األ لمزيد من التفاصيل راجع: -     
 .72ص 

هذا الشرط يخدم األحادية الحزبية ألنها ستضمن الوالء التام لهذا الحزب دون غيره، دون التعددية الحزبية، ذلك أن قوة  - 2
مجتمع المدني الذي يؤمن بأفكاره تكمن في حجم التأييد الذي يلقاه من ال الحزب السياسي في الديمقراطيات الغربية

 ويقتنع بمنهجه.
 .72مرجع سابق، ص  ،ياسين ربوح، األحزاب السياسية في الجزائر )التصور والتنظيم( -

 .مرجع سابق ، المتعلق باألحزاب السياسية،04-12القانون العضوي رقم من  08المادة  - 3
 مرجع سابق. باألحزاب السياسية،، المتعلق 04-12القانون العضوي رقم من  09المادة  - 4
 مرجع سابق. المتعلق بنظام اإلنتخابات، ،07-97من األمر رقم  13المادة  - 5
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الدين الذي أفضى إلى المأساة  استغاللأال يكونوا من بين المسؤولين عن   -
بمسؤوليته في المشاركة في  االعترافالوطنية، أو شارك في أعمال إرهابية ويرفض 

 .1مة ومؤسسات الدولةوتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد األ وانتهاجتصور 
وأن يتمتع بكامل حقوتقه المدنية والسياسية، ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة 

 .مخلة بالشرف، وذلك حفاظا على سمعة الحزب
 :التي تتمثل فيو  أو الشروط المتعلقة باألعضاء المنخرطين

 بلوغ سن الرشد القانوني.  -
وهم القضاة وأفراد  االنخراطمشرع من أن ال يكون من بين الفئات التي منعها ال -

 .2الجيش الوطني الشعبي وأسالك األمن
تتمثل و  المشرع مجموعة من الشروط التي تكون سياسية أكثر منها قانونية استوجب

يعتبر هذا  ،معاييرهو  باألساس الديني فإلى جانب عدم تحديد مفهومه أساسا في تلك المرتبطة
 .3الشرط شرط تعسفي
ف المشرع الجزائري من عدم السماح بتأسيس أحزاب سياسية دينية في قد يبرر موق

بأن يمنع  ،غير أن ذلك قد يؤدي إلى تمييز عنصري ،التجربة األليمة التي عاشتها الجزائر
  .4مواطنين من غير ذلك الدين انضمام

 .بالغ في شروط تأسيس األحزاب السياسية ،نالحظ أن المشرع الجزائري
فادي العودة ت، و بحماية أمن وسالمة الجزائر ،شرع الجزائري مبررغير أن موقف الم

ما يعاب على ذلك التوسع في األهداف نتيجة  العبارات ذات المعنى و  إلى العشرية السوداء.

                                                 

 مرجع سابق. ، المتعلق باألحزاب السياسية،04-12القانون العضوي رقم من  5المادة  - 1
 ، مرجع سابق.04–12من القانون العضوي رقم  10المادة  - 2
 .73اب السياسية في الجزائر، مرجع سابق، ص ياسين ربوح، األحز  - 3
، ص 2015، جانفي دفاتر السياسة والقانونبوحنية قوي، هبة لعوادي، "إصالح قانون األحزاب السياسية الجزائري"،  - 4

172. 
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، و التي تمنح السلطة والقابلة لعدة تفسيرات غير المحددة المفهوم ،1الفضفاضو  الواسع
 بعملية تأسيس األحزاب السياسية في جميع مراحلها. التقديرية للسلطة التنفيذية للتحكم

 طول إجرا ات تأسيس األحزاب وتعقدها: -ب 
إذ يخضع تأسيس  ،2عقد المشرع الجزائري تدريجيا إجراءات تأسيس األحزاب السياسية

  :حزب سياسي إلى ثالث مراحل وهي
لدى  تصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون - 1

 .الوزير المكلف بالداخلية
 .تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيس في حال مطابقة التصريح - 2
شرط المطابقة ألحكام  استيفاءالحزب السياسي بعد التأكد من  اعتمادتسليم  - 3

 .3القانون العضوي  المتعلق باألحزاب السياسية
شهادة  اشتراطت من خالل تخليه عن حاول المشرع الجزائري تخفيف حدة اإلجراءا

في أعمال ضد الثورة  1942تثبت عدم تورط مؤسس الحزب السياسي المولود قبل يوليو 
حيث  كان يلزم  ،09-97 رقم إلى جانب رفع التقييد الذي كان واردا في األمر 4التحريرية

الية عضوا مؤسسا على األقل عن كل و  25لتأسيس الحزب توقيع تعهد مكتوب من طرف 
تعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على األقل  اشتراطو  ( واليات الوطن،1/3) عن ثلث

أحكام  احترامالذي يتضمن ، و ( واليات الوطن على األقل1/4) عن كل والية منبثقة عن ربع
في اآلجال المنصوص عليها، بغض النظر عن طلب  يوعقد المؤتمر التأسيس ،الدستور

                                                 

من  52عبد الرحمن بن جياللي، "الحق في تأسيس األحزاب السياسية بين التنظيم والتقييد"، دراسة في أحكام المادة  - 1
مجلة ، 04–12وأحكام القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية رقم  2016التعديل الدستوري الصادر عام 

 .310، السيما ص 320 – 292، ص ص 2017، 12، العدد البحوث والدراسات القانونية والسياسية
ب السياسية الجمعيات واإلعالم، دار بلقيس، مفتى فاطيمة، "رؤية تحليلية لقوانين الحريات العامة في الجزائر، األحزا -

 .33 - 32ص ص  ،2014،  الجزائر
سمري سامية ، تطبيق الديمقراطية في الدول المغاربية ،  : تمتد تلك الظاهرة إلى معظم التشريعات المغاربية ، راجع - 2

،  2011عكنون ، جامعة الجزائر ،  الجزائر ، المغرب ، تونس ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الحقوق بن
 .  413 – 374،  ص ص  2012

 مرجع سابق. ، المتعلق باألحزاب السياسية،04-12القانون العضوي رقم من  16المادة  - 3
 ، مرجع سابق .07-97( من األمر رقم 14المطة العاشرة من المادة ) - 4
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الذي لم يطرأ عليه ، و ب الذي يتوجب أن يتضمنه ملف طلب التأسيسالتعهد المكتو و  التأسيس
  .أي تغيير
الذي ، و الحزب السياسي العتمادكشرط  ،المؤتمر التأسيسي انعقادأبقى على شرط  لكنه
، سنة كأقصى حد من تسليم قرار الترخيص بعقد هذا المؤتمر التأسيسي انقضاءيسلم بعد 

( والية على 16) ( واليات الوطن أي ما يعادل1/3لث )لصحته التمثيل بأكثر من ث اشترطو 
أن يجمع  اشترطو  واليات عما كان منصوص عليه في السابق، (09) أي بمعدل تسع ،األقل

منخرط  1600مؤتمر على األقل منتخبين من طرف  500و 400المؤتمر التأسيسي بين 
عدد المنخرطين و  ية( مؤتمر عن كل وال16على األقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن )

 .1مثلما كان معموال به قبل تعديل القانون ،منخرط عن كل والية (100) عن
وجعل المشرع العضوي من سلطة  وزير الداخلية في طلب األعضاء المؤسسين تمديد 

نظرا للمفهوم  ،سلطة تقديرية ،( أشهر آخرين06) آجال عقد المؤتمر التأسيسي إلى ستة
  .2ةالمطاط للقوة القاهر 

كما صعب من عملية عقد المؤتمر التأسيسي، أثناء تحديد عدد المنخرطين الواجب 
و الذي ال يقل  ،04-12 رقم العضوي من القانون 25و 24 حضورهم  بمقتضى المادتين 

شرط أن ينبثق  ،والية على األقل 16على أن يكونوا موزعين على  ،منخرطا  1600عن 
يتضح لنا وجود  ،بعد إجراء عملية حسابية بسيطة .رطمنخ 100عن كل والية على األقل 

 16مؤتمر من  400في شرط الحد األدنى من المؤتمرين الذي يصل إلى  ،خلل حسابي
 16 اعتمادمؤتمر كأقل تقدير، ألن  25يفرض أن ينبثق عن كل والية  ،والية على األقل

 .3مؤتمرا 256ـ مؤتمر عن كل والية يحقق حدا أدنى مقدرا ب
ال تقتصر إجراءات إنشاء األحزاب على ضرورة عقد مؤتمر تأسيس بل تتعداه و  هذا 

لدى الوزارة المكلفة بالداخلية في  االعتمادبملف. يتم إيداع ملف  االعتمادإلى ضرورة طلب 

                                                 

 مرجع سابق.حزاب السياسية، ، المتعلق باأل04 - 12من القانون العضوي  24المادة  - 1
مفتى فاطيمة، رؤية تحليلية لقوانين الحريات العامة في الجزائر، األحزاب السياسية الجمعيات واإلعالم، مرجع سابق  - 2

 .54ص 
 . 179 – 176، مرجع سابق، ص ص " الجزائري السياسية األحزاب قانون إصالح"  بوحنية قوي،  هبة العوادي،  - 3



ياسية  اإلنتخابات وسيلة للمشاركة الس                                                                           الباب األول :   
 

 147 

المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل،  انعقاديوما، بعد  15يوما، بعدما كانت  30ظرف 
  :2ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية 1ء الحزبيقدم من طرف عضو من أعضا

 . لالعتمادطلب خطي  -
 نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي. -
 القانون األساسي للحزب في ثالث نسخ. -
 برنامج الحزب في ثالث نسخ. -
 تشكيلة هيئة المداولة، والهيئتين التنفيذية والقيادية. -
 النظام الداخلي للحزب. -

قبل تقديم  اجتماعاتهمه لم يعف األعضاء المؤسسين من طلب الترخيص لعقد كما أن
 11-89القانون رقم ، خالفا لنظام اإلخطار الذي تم إعتماده في طلب التصريح التأسيسي

 .أي قرار تخاذاالذي ال يخول لإلدارة حق و  ،المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي
   :للترشيح  الشروط الحزبية - ثانيا

المنخرط في حزب و  ال يكف توفر الشروط الشكلية والموضوعية في المواطن الناخب
المنصوص عليها في النظام و  بل البد أن يستكملها بالشروط المتفق عليها ،سياسي للترشح
 اختيارالدول القليلة والتي نظمت مسألة  باستثناءالمعني وقانونه األساسي  3الداخلي للحزب
ومن بينها نجد الواليات المتحدة األمريكية التي تميز بين مسألة تسمية  ،المترشح الحزبي

تمييزا دقيقا فمعظم الدول تجعل من الترشيح الحزبي عمال حزبيا  ،وانتخابهمالمترشحين 

                                                 

 مرجع سابق. المتعلق باألحزاب السياسية،، 04–12من القانون العضوي رقم  24المادة  - 1
 مرجع سابق. ، المتعلق باألحزاب السياسية،04-12القانون العضوي رقم من  28المادة  - 2
رارات النظام الداخلي للحزب، يوضح طريقة تشكيل الحزب، وينظم العالقات الداخلية فيه، ويحدد آلية وكيفية اتخاذ الق - 3

 وانتخاب هيئات القيادة.
 حول األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية: -
مقراطية داخل األحزاب السياسية الجزائرية من خالل النصوص التنظيمية، تحليل يزهراء زرقين، "تمظهرات الممارسة الد -

، 29، العدد واإلجتماعية مجلة العلوم اإلنسانية("، FLN. MSP. RCDمضمون القانون األساسي والنظام الداخلي )
 .93 – 90، السيما ص ص 94 – 83، ص ص 2017جوان 
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وعادة ما تقوم به األحزاب بكل سلطة  ،ال تضف عليه الطابع الرسمي والعمومي ،خصوصيا
 .1تقديرية من بينها الجزائر

 عتبارنظامه الداخلي أن يأخذ بعين االو  يجب على القانون األساسي للحزب لذلك
مدرسة للتنمية الديمقراطية في كل  "،األسس الديمقراطية، ألن الديمقراطية داخل الحزب

  .2"الوطن
إلى جانب إشاعة النمط الديمقراطي في تنظيمات  ،تشترط الديمقراطية داخل الحزب

 :"ـوالذي يتحقق ب ،كة أعضاء الحزب في الحياة السياسيةكفالة مشار  ،أجهزتهو  الحزب
وجود نظام أساسي يضمن الممارسة الداخلية للديمقراطية داخل الحزب، مرنا، تقابال  -

 للتعديل والتطوير حسب آرا  أعضا  التنظيم.
تفضيل مبدأ التداول على السلطة واعتماد نظام تمثيلي حقيقي يكفل لسائر  -

 .3ر ركة في صنع القرااألعضا  الحق في المشا
 أن تكون تقرارات الترشح الصادرة من تقبل الحزب بنا  على رأي األغلبية. -
          .4"كما يقع على عاتق الحزب تقديم مرشحين صالحين لتولي الوظائف النيابية -

يتمثل  ،للمرشحين وال تخرج عن منهجين رئيسين اختيارهاتختلف األحزاب في طريقة 
من طرف زعيم الحزب أو مؤسسات الحزب وهو  تعيين المرشحينسلوب المنهج األول في أ

يتمثل المنهج الثاني  في ، و ات التمثيليةاالنتخابيتناف مع مقاصد و أسلوب قليل التطبيق 
 .5المباشر أو غير المباشر االنتخابمنهج 

                                                 

 وما يليها. 352موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، مرجع سابق، ص  - 1
، 2010ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي، دراسة تطبيقية الجزائر، دار الكتاب الحديث،  - 2

 .143ص 
 .144اجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي، مرجع سابق، ص ن - 3
 .99د/ نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص  - 4
تصطدم بعض األحزاب السياسية في العالم، ومنها الجزائرية، بواقع الممارسة الفعلية من خالل تناقض نصوصها  - 5

 رارات على نطاق نخبة محدودة، أو قائد أوحد.القانونية مع الواقع، فتتخذ الق
  وعن واقع هذه الممارسة الفعلية في الجزائر، راجع:

بن عمير جمال الدين، إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل األحزاب الجزائرية خالل تجربة التعددية المعاصرة، مذكرة لنيل  -
كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة بن يوسف بن خدة،  شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية،

 .150- 138، ص ص 2005- 2004الجزائر، 
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المترشحين الحزبيين ال يؤدي  النتقاءداخل الحزب كوسيلة  االنتخاب اعتمادإن مجرد 
األولي  قتراعإذا لم يكن اال ،1اتاالنتخابفقد تتشوه مقاصد  ،بالضرورة إلى شفافية العملية

  :"وهما لشرطين أساسيين استجابيكون كذلك إن ، و 2االنتقائي للمترشحين نزيها
 أن ال يؤثر القادة على نتائج االتقتراع األولي. -
 . 3"أن ال يحصر االتقتراع على فئة من المنخرطين في الحزب -
القوانين األساسية لألحزاب في الجزائر حول الشروط الواجب و  ختلفت األنظمة الداخليةا

لكنها أجمعت على شرط األقدمية في  ،توفرها لقبول ترشح المنخرط في الحزب تحت لوائه
بمقتضاه ال يسمح للمنخرط في الحزب بالترشح إال إذا كان عضوا منخرطا لمدة ، و الحزب

بل  ،يةاالنتخابالحزب ال يستطيع أن يدفع بالمبتدأ كي يدخل المعركة معينة في الحزب، ألن 
شخص بذل حياته السياسية كلها في صفوف  ،البد من شخص متمرس في صفوف الحزب

. تختلف مدة األقدمية التي تشترطها 4وتعلم على يد رؤسائه ،تدرج في صفوفه ،الحزب
سنوات كاملة  03 حزب التحرير الوطني ، جعلهااألحزاب السياسية الجزائرية لترشح أعضائها

                                                 

 .352ديفرجيه، األحزاب السياسة، مرجع سابق، ص  - 1
تشير الظاهرة العامة المميزة للحراك السياسي الجزائري عبر جميع مراحلها أنها قائمة على شخص المترشح بماله من  - 2

يطرة ظرفية أو نفوذ عائلي أو مال أو ثراء أو عالقات شخصية أو انتماء إلى عرش ال على أساس سيطرة من س
 البرنامج السياسي وكفاءة المترشح. ألكثر تفاصيل راجع:

، ص 2016، جوان 23، العدد مجلة دراسات وأبحاثبودفع علي، "نظام الترشيح الحزبي وأثره على السلم األهلي"،  -
 .371 – 360يما ص ص ، الس373 – 361ص 

( دراسة في بعض المتغيرات السياسية " 2011 – 1997طارق عاشور ،  " معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر )  -
 . 20 – 11، سيما ص ص  39 – 9، ص ص  2012، 34، العدد   المجلة العربية للعلوم السياسية،ـ 

الجزائري عبر جميع مراحلها أنها قائمة على شخص المترشح بماله من تشير الظاهرة العامة المميزة للحراك السياسي  - 3
سيطرة من سيطرة ظرفية أو نفوذ عائلي أو مال أو ثراء أو عالقات شخصية أو انتماء إلى عرش ال على أساس 

 البرنامج السياسي وكفاءة المترشح. ألكثر تفاصيل راجع:
، ص 2016، جوان 23، العدد مجلة دراسات وأبحاثسلم األهلي"، بودفع علي، "نظام الترشيح الحزبي وأثره على ال -

 .371 – 360، السيما ص ص 373 – 361ص 
( دراسة في بعض المتغيرات السياسية " 2011 – 1997طارق عاشور ،  " معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر )  -

 . 20 – 11، سيما ص ص  39 – 9، ص ص  2012، 34، العدد   المجلة العربية للعلوم السياسية،ـ 
 :لمزيد من التفاصيل راجع   لقد ثار الجدل حول تماشي هذا الشرط مع المصلحة العامة - 4
 .100، ص  1982دار الفكر العربي للطباعة و النشر، مصر ، د/ نبيلة عبد الحليم كامل، األحزاب السياسية،  -
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سنوات كاملة دون انقطاع للترشح لالنتخابات  05و للترشح لالنتخابات البلدية انقطاعدون 
 .1سنوات كاملة لالنتخابات البرلمانية 07، والوالئية

المترشحين عموما من طرف لجان الترشح، التي تقوم الهيئات الحزبية  اختياريتم 
فق النظام الداخلي والبرنامج وطرق سير الموضوعة و  في كل المستويات، المختصة بتشكيلها

 .2من طرف الهيئات القيادية
ألن  ،تشهد الممارسة في الجزائر، أن حق الترشح كثيرا ما تقيده الممارسة الحزبية

، ال تتفق ومبدأ حرية الترشح من 3المترشحين يخضع لمجموعة من العوامل الشخصية اختيار
  .4 أ المساواة من جهة أخرىومبد ،جهة

                                                 

 :ر الوطني، على المرقع الرسمي للجبهةمن النظام الداخلي لحزب جبهة التحري 14المادة  - 1
- www.PFLN.Org.dz. 

 من النظام الداخلي لجبهة التحرير الوطني، مرجع سابق. 15المادة  - 2
 حول حزب جبهة التحرير الوطني راجع: -
  ،2013ثوابت ورجعيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   F L Nفاضلي إدريس، حزب جبهة التحرير الوطني  -

وذلك يعود النعدام الديمقراطية على مستوى األحزاب السياسية خاصة منها المغاربية نظرا للصراعات على المراكز  - 3
القيادية، االنشقاقات الداخلية، غياب التداول على السلطة، عدم وضوح أهداف األحزاب السياسية، ضعف أهلية 

 القيادات الحزبية، شلل النشاطات الحزبية، راجع:
المجلة الجزائرية أسيا بلخير، األحزاب السياسية المغاربية والديمقراطية: "أزمة ديمقراطية الحزب أم ديمقراطية النظام"،  -

 .429 – 427، السيما ص ص 435  - 424، ص ص 2014، 10، العدد لألمن والتنمية
المجلة الجزائرية لألمن يا"، سهام حروري، إلهام نايت سعدي، "خصوصيات وظائف األحزاب السياسية في إفريق -

 .102 – 101، السيما ص ص 2016، 09، العدد والتنمية
 : وهيالتي قد تؤثر على سلطة الحزب في إختيار مترشحيه  العوامل حدد مجموعة من األساتذة ، على التوالي،  أهم  - 4 

 . التقاليد واألعراف -
 الحفاظ على وزن الحزب  -
 .للمترشح الثقل المالي -
 .البيئة -
 .للمترشح  المركز االجتماعي والسياسي -
 .التأثر بالعصبيات والقبليات -
، وتاريخه وحرصه على مبادئ الحزب وشعبيته إلى جانب الخيرات السياسية للمترشحللترشيح  عتباراألخذ بعين اال  -

 سنه وجنسه ووظيفته
 .  التأثر بالنظام االنتخابي المتبع -
  . ابيةحجم الدائرة االنتخ -
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ات االنتخاب خاصة ات التي شهدتها الجزائر،االنتخابوأحسن دليل على ذلك في 
  .1 2002التشريعية والمحلية 

 
 الفرع الثاني 

  :تدعيم التشريح النسوي
 مغاربياو  2مطلبا دوليا ،القرار السياسي اتخاذالرجال في و  يعد تحقيق توازن بين النساء

ى مبدأ عدم التفرقة بين الجنسين  في الميثاق التأسيسي لألمم المتحدة المبرم منذ النص عل
، 1946الذي تاله إنشاء األمم المتحدة لمركز المرأة عام و  1945بسان فرانسيسكو سنة 

للقضاء على أي شكل من أشكال  االتفاقيات"سيداو" التي تعتبر من أهم  اتفاقيةبعدهما و 
محافل الدولية في هذا الشأن، و  تالهم من مؤتمرات وما ،1979التمييز ضد المرأة لعام 

لبرنامج بيكين المعروض في المحاضرة  12الثانية عشر  وخاصة ولوجه ضمن األهداف
متوازنة للمرأة في و  التي دعت إلى مشاركة كاملة 1995العالمية الرابعة حول المرأة لعام 

إال أن تمثيل النساء  1و 19633دستور كرس المؤسس الجزائري مبدأ المساواة منذ  .السلطة

                                                                                                                                                         

  :نقال عن كل من     -
 .108بوحنية قوي، دينامية الحراك الحزبي في الدولة المغاربية...، مرجع سابق، ص  -
 .322موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، مرجع سابق، ص  -
 .162ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، مرجع سابق، ص  -
 .60النتخابات في الجزائر، ص أونيسي ليندة، األحزاب السياسية وا -
 .322موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، مرجع سابق، ص  -
 .61أونيسي ليندة، األحزاب السياسية واالنتخابات في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2003،  أعمر يحياوي ، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي ، دار هومة ، بوزريعة - 2

 . 141 - 113ص 

المتضمن   1962سبتمبر   25ضمن المؤسس الجزائري من خالل إعالن المجلس الوطني التأسيسي الجزائري ليوم  - 3
قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممارسة المواطنات إلى جانب المواطنات حرياتهم األساسية وحقوقهم، 

موافقته لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد نص في ديباجته على سياسة  1963 كما أبدى من خالل  دستور
اجتماعية لفائدة الجماهير، لرفع مستوى حياة العمال، والمبادرة برقي المرأة إلشراكها في تدبير شؤون العامة وتطوير 

ان مقاومة كل نوع من التمييز السيما البالد، وأقر أن األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضم
أكد المساواة بين المواطنين من كال الجنسين وتمتعهما  ذلك على أساس الجنس والدين بصريح المادة العاشرة منه، كما

، إلى جانب النص 1976من دستور  39، والمادة 1963من دستور  12بنفس الحقوق والواجبات، بصريح المادة 
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،  وهو األمر الذي (أوال) على غرار معظم دول العالم ،في المجالس المنتخبة بقي ضعيفا
 .(لثاثا) على مستوى الترشيح ) ثانيا(، دفع بالمشرع الجزائري إلى تطبيق نظام الكوتا

 :ضعف التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة - أوال
تذة ضعف المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر إلى عدة أسباب  يرجع بعض األسا

 .2خضوع النساء للرجالو  أهمها قيام األسرة الجزائرية على أساس عالقة التسلط
ن و  حتى ،قيل ربما ال ينطبق على الجزائر غير أن ما على بعض بلدان   انطبقا 

وحاربت ورفعت  ،جانب الرجل فالمرأة الجزائرية شاركت في الثورة التحريرية إلى ،الجوار
، االستقاللالتي تجنبت المشاركة في الحياة السياسية بعد  هاالسالح وهي اليوم المرأة نفس

وما  التي عرفتها الجزائر خاصة العشرية السوداء االنتقاليةذلك ربما يعود أساسا للمراحل و 
األمر الذي  وهو ،النساء على الخصوصو  أدخلته من ذعر في نفوس المواطنين عموما

 األمن استعادةلكن بعد  ،فشكلن أقلية في الحياة السياسية ،جعلهن يتفادين المشاركة السياسية
نعاش الحركة الجمعوية بدأن يدافعن عن حقهن وطالبن و  مكانتهن في المجالس  باسترجاعا 

  . 3المنتخبة 
                                                                                                                                                         

، والتأكيد على  ضمان 1976من دستور  39بصريح المادة  سبب الجنس أو العرق أو الحرفة على إلغاء كل تمييز ب
 مبدأ  المساواة لكل المواطنين بإزالة كافة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية في التنظيم السياسي.

   حول تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين راجع: - 1
، العدد األول، الجزء أبحاث قانونية وسياسيةمقي د،  مجال " :1996 دستور في مرأة ال وحريات حقوقنبالي فطة، " -

 .232 – 210، ص ص 2016الثاني، جوان 
عدد  مجلة العلوم القانونية والسياسية، مبروكة محرز، "اإلطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية"، -

 .807 – 804السيما ص ص ، 835 – 802، ص ص 2018، جانفي 17
، أوت  دراسات قانونية،  -على ضوء اإلتفاقيات الدولية  –فوزي أوصديق ، تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر  -

 .  13 – 11، سيما ص ص  18 – 7، ص ص  2009
  وعن هذه الظاهرة راجع: - 2

، العدد األول، الجزء أبحاث سياسية وقانونيةالمخولة، عبد الحميد بوكعباش، "المرأة في المجتمع الذكوري"، السلطة  -
 .103 – 82، ص ص 2016الثاني، جوان 

- GRABA (G), Impact du pluralisme juridique sur le statut des femmes et sur leur émergence à la 

citoyenneté, Insaniat, n 59, 2013, pp 63 – 74 notamment pp 70 – 73. 
( سفيرات 04المرأة الجزائرية جميع مناصب المسؤولية الوظيفية منذ االستقالل، حيث تم تعيين أربعة ) شغلت - 3

رئيسة دائرة، امرأة في منصب  11متبوعة بواليتين أخريين، مفوضتين،  1999دبلوماسيات، أول امرأة والية عام 
( رؤساء غرف 05عامة للوزارة، خمسة )( رئيسات غرف وزارية، سكرتيرة 5السكرتيرة العامة للوزارة، خمسة )
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خفض في بوجودهم المن ،تمثيل النساء في الهيئات التشريعية انخفاضيمكن تفسير 
نظرا للعراقيل  ،رغم تشكيلهم لنصف الهيئة الناخبة تقريبا ،1قوائم الترشيح لألحزاب السياسية

ما التي واجهت النساء في  تقديم الترشيحات سواء تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وا 
، وعدم دقة النظام كقائمة مترشحين أحرار، نظرا لمحدودية النشاط السياسي الفعلي للمرأة

شكلت النساء  إذ .2إلى جانب هشاشة مركزها اإلجتماعي وني للترشيح، وعدم شفافيته،القان
من  8349770بمعدل  2002ات المحلية لعام االنتخابمن الهيئة الناخبة في  46.14%

  :4نستدل بالجدول التاليو  على سبيل المثال، 3ناخبا 18094555بين 
 

عدد  نسبةعدد عدد العدد  سنةطبيعة 

                                                                                                                                                         

( مفتشات عامات 3( أعضاء مجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، سكرتيرات عامة للوالية، ثالثة )6للوزارة،ستة )
للوالية، امرأة في منصب نائب محافظ بنك الجزائر، عضوة مجلس النقد والقرض وهو هيئة مالية عليا، ونجد عدة 

س العلمية لمختلف الجامعات، وفي المجال القضائي عينت أحد النساء رئيسة مجلس الدولة، نساء أعضاء في المجال
 404من أصل  137( رئيسة محاكم، وامرأة وكيل جمهورية، 33مجالس قضائية،  ثالثة وثالثين  ) 3ثالث رئيسات 

الي نسوي الوظائف إطار ع 105ونجد من بين   %50رئيسة قسم، كما بلغ عدد القاضيات الجزائريات تقريبا 
نساء، وهو  4917ضابطا قضائيا  10210نساء ومن بين  6024موظفا،  13737نساء، ومن بين  29القضائية 

نساء في قطاع % 60أكثر من  2006موظفة عام  7388، وفي قطاع األمن الوطني %48.16ما يشكل نسبة 
 .2009قبل سنة حسب دراسة إحصائية أجريت   نساء في قطاع اإلدارة % 50التربية و

- Gribaa (B), « état et la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie, « L’ institut international de recherche et de la formation des nations unies 

pour la promotion de la femme (un – instraw), centre de la femme arabe pour la formation et la 

recherche (cawtar), 2008-2009, pp17-18. 
 حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية. %57.5بنسبة  2005امرأة في عام  721833بلغ عدد النسوة الجامعيات  -

دراسة  –مشاركة السياسية للمرأة في الدول المغاربية قوي  بوحنية، عصام بن الشيخ، بلبصير سناء، لعبادي كريمة، ال - 1
، الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، -حالة الجزائر، تونس، المغرب 

   . 244، السيما ص 277 – 217، ص ص 2014دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 
مجلة زائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين االعتراف القانونية ومحدودية الممارسة، مسراتي سليمة، المرأة الج - 2

 .197، السيما ص 213 – 190، العدد الثامن، ص ص المفكر
3 - GRIBAA (B), « Etat et la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie « institut international de recherche et de la formation des nations unies pour 

la promotion de la femme (un – instraw),  p 20. 
 إلى: استنادامن إعدادنا  - 4

- GRIBAA (B), «  Etat et la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie, op.cit, p 20. 

- Amine (khH), La participation politique des femmes dans les assemblées élues en Algérie, analyse 

technique du cadre juridique et impact des reformes, 10/12/2013 p p 7, 8 et 18 . 
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 إجراء االنتخاب
 االنتخاب

جمالي اإل
 للمترشحين
) مترشحا 
 ومترشحة(

 المترشحين
 ) رجال(

 المترشحات
 ) امرأة(

 الترشيح
 (%) 

 المنتخبات
) مقعدا 
 نسويا(

 االنتخابات
 التشريعية

1977 APN 783 744 39 4.98 9 
3.45% 

1982APN 840 801 39 4.64 4 
1.40% 

1987APN 885 822 63 7.11 7 
2.35% 

1997 
 

APN 7749 7427 322 4.15 12 
3.15% 

C.N / / / / 3 5و 
 معينات

2002  APN 10.052 9358 694 6.90 25 
6.42% 

2007     31 
7.96% 

2006 
 

      
CN /  / / 0 4و 

 معينات
2009       

CN / / / / 0 7و 
 معينات

 االنتخابات
 المحلية

1997 APC / / 1281 / 75 
APW / / 905 / 62 

2002 APC / / 3679 / 147 
APW / / 2684 / 113 

2007 APC / / / / 5401 
APW / / / / 133 

201APC / / / / 1204 
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2 
 

APW / / / / 595 

 

كما لم تتجاوز نسبة الترشيح النسوي من طرف جبهة التحرير الوطني الذي ربح معظم 
عكس األحزاب اإلسالمية التي تشرك المرأة  ،%2.56إال  2002ات المحلية لعام االنتخاب
  .1%20بنسبة 
، خاصة األحزاب النساء في األحزاب السياسية انخراطيرجع ذلك أساسا إلى قلة و 

التجمع الوطني الديمقراطي، ماعدا حركة مجتمع و  حزب جبهة التحرير الوطني، العريقة، مثل
التجمع من و  للنساء في صفوفه% 20السلم التي تبنت موقفا متقدما بما أنه خصص نسبة 

 .2الديمقراطية الذي أدرج عند تأسيسه مبدأ المساواة بين الجنسين في برنامجهو  أجل الثقافة
أن تعطى النسا  نوعا من  "مأداهالذي و  3لذلك وجب تطبيق التمييز اإليجابي

ذي المساعدة المؤسساتية ضمن غيرها من المساعدات، للتعويض عن التمييز الفعلي ال
بتطبيق الكوتا حتى يتم تحقيق التوازن  ،"على أن يكون ذلك بصورة مؤتقتة يعانين منه
عنصر المصلحة العامة، التثبت من عدم  "بعد التحقق من وجود ،بين الرجالو  العادل بينهم

لقد سبق بروز هذا المفهوم في و  ،4"وجود تمييز تعسفي ووجود اختالفات في الوضعيات
   .19495الصادرة سنة و  لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالخاصة با االتفاقية
 
 

                                                 
1 - GRIBAA (B), « Etat et la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie « l’institut international de recherche et de la formation des nations unies 

pour la promotion de la femme (un – instraw), op.cit, p 2. 

المغاربية في التنمية السياسية المحلية وعالقتها بأنظمة الحكم )نماذج، الجزائر، تونس،  نعيمة سمينة، دور المرأة - 2
المغرب(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

2010 – 2011 . 
 حول موضوع التمييز اإليجابي راجع: - 3

أبحاث قانونية "التمييز اإليجابي للمرأة كضمان للتميكن في الحياة السياسية"، دراسة الواقع واآلفاق، عبد القادر بوراس،  -
 .120 – 105، ص ص 2016، العدد األول، الجزء الثاني، جوان وسياسية

، والعلوم السياسيةمجلة الحقوق لعقابي سميحة، "مبدأ التمييز اإليجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيل حقوقها"،  - 4
 . 196 - 193، السيما ص ص 196 – 180، ص ص 2018، 09العدد 

 .6، ص 2010 القاهرة، د/ أميرة المعايرجي، تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، دار النهضة العربية، - 5
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 :مفهوم  نظام الكوتا -ثانيا 
يمكن تعريف نظام الكوتا أنه تلك التدابير المطبقة لتحقيق توازن في التمثيل بين جميع 

 مختلف في المرأة لوجود مقاعد تخصيص "أنها النسائية تاتعتبر الكو . و فئات المجتمع
 السياسي القرار صنع في دورها يبرز بحيث والحزبية التشريعية والمحلية النيابية المجالس

شكل من أشكال التدخل اإليجابي لزيادة حصص  "وهي 1"الرجل وبين بينها التمييز دون
 2"المرأة لمساعدتها  على تجاوز الصعوبات التي تعوق مشاركتها السياسية مقارنة بالرجل

. 
وهو التدابير  االختياري الكوتا ،إلى أسلوبين ،لزاميتهااتا بحسب يمكن تقسيم أنظمة الكو 

في كل   وقد عرف تطبيقا مثال ،3المعتمدة من طرف األحزاب السياسية معينة  االختيارية
الكوتا  ، و المملكة المتحدة على سبيل المثال ،السويد ،البرتغال ،ألمانيا ،مثل بريطانيا

 4بناءا على نص الدستور أو القانون جميع المترشحينالتشريعي الذي يطبق إلزاميا على 
الدستور  استوجبهو ، والجزائر فرنسا ،بلجيكا ،سلوفينا ،البرتغال ،مثلما هو معمول به إسبانيا

ات مثل ما هو معمول به في بريطانيا حيث تخصص بعض األحزاب ما االنتخابأو قانون 
 .5على األقل من المقاعد النساء %30نسبته 

كما يؤثر على توسيع أو  ،اتخاذهاي على إجراءات الكوتا الواجب االنتخابلنظام يؤثر ا
إذ تتحكم عدة عوامل في توسيع التمثيل النسوي بداية من  .تضييق نسبة التمثيل النسوي
                                                 

، العدد األول، الجزء ونيةأبحاث سياسية وقانالمرأة سياسيا"،  دور لتكريس كآلية الكوطة بولكور، "نظام الغني عبد  - 1
 .235، ص 250 – 234، ص ص  2016الثاني، جوان 

، ص ص 2014، العدد الثاني، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةأونيسي ليندة، "نظام الكوتا النسائية في الجزائر"،    - 2
 .89، السيما ص 99 – 88

ى الكوتا التشريعي وذلك في  كوستاريكا واألرجنتين، إذ سجلت أعلى نسب التمثيل النسوي عالميا في الدول التي تتبن - 3
إلى  %19، وفي كوستاريكا من 2003عام  %34ثم  1995عام  %5انتقلت نسبة تمثيل النساء في األرجنتين من 

  .في كوستاريكا 2002في انتخابات  35%
- Direction général des politiques internes, département thématique droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles, quotas électoraux hommes – femmes et leur applications en Europe, 2008, p 

22. 

مدحت أحمد محمد يوسف غنايم،  تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية ، دراسة تأصيلية، المركز القومي  - 4 

 . 106، ص  2014 لإلصدارات القانونية، القاهرة،

5 - Direction général des politiques internes, département thématique droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles, quotas électoraux hommes – femmes et leur applications en Europe, idem, 

p16. 
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حجم الحزب، فكلما زاد حجم و  العوامل التي تحكم توسيع التمثيل عموما وهي حجم الدائرة
زادت فرص الترشيح النسوي فقد ينعدم و  الحزب زادت عدد المقاعدحجم و  يةاالنتخابالدائرة 

لذلك تتزايد فرص توسيع التمثيل  ،انتخابيتمثيل النساء إذا لم يحصل الحزب على أي مقعد 
باألغلبية في دور  االسمي قتراعبالمقارنة  مع نظام اال ،ي النسبياالنتخابالنسوي في النظام 

ية االنتخابففي نظام القوائم  ،تا بكيفية تنظيم قوائم الترشيحيتأثر تطبيق نظام الكو   .1واحد
بالتالي يمكن ، و لما يصوتون لالنتخاباتالمفتوحة يمكن للناخبين تغيير ترتيب المترشحين 

 .تمثيل النساء على عكس  نظام القوائم المغلقة استبعادلهم 
لبية معظم األنظمة ية باألغاالنتخابيصعب جدا تطبيق نظام كوتا يتالئم مع األنظمة 

وهو األمر  انتخابيةمترشحا واحدا لكل حزب أو دائرة  باختياروالتي تسمح  االسميةية االنتخاب
 .2بعكس نظام التمثيل النسبي ،هنفس رجال ونساء في الوقت انتخابالذي يمنع 

 la loi sur la parité" 3عدم توسيع قانون المناصفة " ،أصدق مثال على ذلكو 
والتي أفضى تطبيقها إلى ضمان تمثيل  ،ثيل النساء في المجلس الوطنيالفرنسية تم

، la paritéات األولى بالمناصفة االنتخابفقط من النساء المنتخبات في  12.3%
بالمقابل ، و سمي لدورينباألغلبية/ اال قتراعاال العتمادنظرا  ،2007 انتخاباتفي  %18.2و

أين تطبق على  ،ا على المستوى المحلينجاح قانون المناصفةعرف هذا القانون أي 
 .4ساكنا منتخبا نظرا لتطبيق نظام التمثيل النسبي 3500البلديات التي تفوق كثافتها 

يعتمد تحديد طبيعة الكوتا إذا كان ذا طابع تمييزي ويمس بمبدأ المساواة، أو يهدف إلى 
ى للتمثيل لكل من الرجال إعادة التوازن بين الحقوق االنتخابية على الحد أقصى والحد األدن

                                                 

، إال أن نسبة التمثيل النسوي تبدو مرتفعة في %50و 30النساء تتراوح بين  حددت معظم الدول األوروبية نسبة لتمثل -- 1
الدول التي تتبنى النظام االنتخابي النسبي بالمقارنة مع البلدان التي تتبنى نظام االقتراع في دور واحد. األغلبية أو 

 االقتراع االسمي في دور واحد.

- Direction général des politiques internes, département thématique droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles, quotas électoraux hommes – femmes et leur applications en Europe, idem, p 

15. 

2 - Direction général des politiques internes, département thématique droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles, quotas électoraux hommes – femmes et leur applications en Europe, 2008, p 22. 

3 - Loi n 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et fonctions électives, JORF N 131, du 7 Juin 2000. 

4 - Direction générale des politiques internes, département thématique droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles, quotas électoraux hommes – femmes et leur applications en Europe, op.cit, p 18. 
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بالنسبة لكال الجنسين  %40وال أقل من  %60والنساء، والذي ال يجب أن يتعدى أكثر من 
 كي ال يمس بمبدأ المساواة المكرس دستوريا.

 مانات تفعيل نظام الكوتا في الجزائر:ض - لثاثا
لسنة  تطبيقا إلرادة المؤسس الجزائري التي أعلنها صراحة في التعديل الدستوري

تعمل الدولة على ترتقية  » :1996مكرر من دستور  31التي تضمنتها المادة ، و 2008
حدد القانون  ،« ...السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة 1الحقوق

كيفيات توسيع حظوظ المرأة في  2012جانفي  12المؤرخ في  12/03العضوي رقم 
 .2لمشاركة السياسية للمرأة الجزائريةالمجالس المنتخبة لتفعيل ا

حدد المشرع . مشاركة المرأةفوضع هذا القانون مجموعة من الضمانات التي تحقق  
النسوي الواجب توفرها في قوائم الترشح الحزبية أو الحرة، نسب التمثيل  الجزائري صراحة

 " :، و تتمثل في  3تحت طائلة عدم قبولها
 .( مقاعد04) لمقاعد يساوي أربعةبالمئة عندما يكون عدد ا 20 -1
 .بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد 30 -2
 .مقعدا 14بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  35 -3
 .مقعدا 32ثالثين و  بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين 40 -4
 ." 4ية بالخارجبالمئة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطن 50 -5

فتتمثل  أما بالنسبة إلنتخابات المجالس الشعبية الوالئيةبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني،
 "  :في

 .مقعدا 47و 43و 35بالمئة عندما يكون عدد المقاعد  30 -6

                                                 

 ، مرجع سابق .19 – 08من القانون رقم  2مستحدثة بموجب المادة  -  1
 مرجع سابق. ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة،03 -12القانون العضوي رقم  -  2
المرجع   يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة، ،03-12من القانون العضوي رقم  5المادة  - 3

 نفسه.
النسوية ، بضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة إنتخابية فائزة في نسبة التمثيل يتم حساب عدد المقاعد  - 4 

 : النسوي المحددة قانونا ، ألكثر تفاصيل راجع
، النظام القانوني للمسار العضوي للعملية اإلنتخابية ،  2012إسماعيل باشيري ، اإلنتخابات المحلية في والية المسيلة  -

 . 121، ص  2014/  2013،  - 1 –ل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر مذكرة مقدمة لني
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 .مقعدا 55إلى  51بالمئة عندما يكون عدد المقاعد  35 -7
 المجالس الشعبية الوالئية  النتخاباتأما بالنسبة 

بالبلديات و بمقرات الدوائر بالمئة في المجالس الشعبية البلدية الموجودة  30 -8
 .1الف نسمة( 20ألف ) ينالتي يزيد عدد سكانها من عشر 

، و أن يستخلف 2استوجب المشرع أن يبين جنس الترشح في التصريح بالترشح
  .3المترشح أو المنتخب بمثيله من نفس الجنس

ق في مساعدة مالية خاصة بحسب عدد مترشحاته كما منح األحزاب السياسية الح
 . 4المنتخبات في المجالس الشعبية الوطنية و المحلية

 االختصاصعتبر المجلس الدستوري الجزائري أن تحديد النسب المئوية تدخل ضمن ا
  :التقديري للبرلمان

ا أنه إذا كان ال يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في واعتبار  ... »
  .5« ...السيد اختيارهالتي هي من و  النسب التي حددها اختيارقديره لمدى ت

إن تلك النسب ال تخرج عن النسب المعتمدة في مختلف الدول التي تطبق الكوتا 
 .في الدول األوروبية %50و %10التي تتراوح بين و  التشريعي

                                                 

يتم حساب عدد المقاعد النسوية ، بضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة إنتخابية فائزة في نسبة التمثيل  - 1 
 : النسوي المحددة قانونا ، ألكثر تفاصيل راجع

، النظام القانوني للمسار العضوي للعملية اإلنتخابية ،  2012ي ، اإلنتخابات المحلية في والية المسيلة إسماعيل باشير  -
 . 121، ص  2014/  2013،  - 1 –مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 

توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة، مرجع ، يحدد كيفيات 03 -12من القانون العضوي رقم  4المادة  - 2 
 سابق.

المرجع ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة، 03 -12من القانون العضوي رقم  6المادة  - 3 
 نفسه.

ال المنتخبة، المرجع ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المج03 -12القانون العضوي رقم من   7المادة  - 4 
 نفسه.

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد 2011ديسمبر سنة  22، مؤرخ في 11/ ر. م. د/05رأي رقم  - 5
كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، ج ر ج ج، العدد األول، السنة التاسعة واألربعون، 

 . 2012يناير سنة  14المؤرخة في 
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إذ يجب التأكد  غير أن مجرد التنصيص على تلك النسب ال يضمن تمثيال فعليا للمرأة
ليس من شأنها تقليص حظوظ  ،سوا  عند تنصيصها أو تطبيقها ...، » : أن تلك النسب

أنها ال تشكل عائقا تقد يحول دون مشاركتها الفعلية ، و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
 .1« ...في الحياة السياسية

بتبني نظام الكوتا على  ،لقد حققت فرنسا قفزة نوعية عن طريق تطبيق الكوتا التحفيزية
 المتضمن قانون المناصفةو  2000إلى القانون الصادر عام  استناداذلك ، و أساس المناصفة

(loi de parité)2،  بمقتضى هذا القانون فرض المشرع الفرنسي على كل حزب من و
ة التي  ات التشريعية العامواالنتخابالمحافظة  انتخاباتو  ات البلديةالنتخابلاألحزاب السياسية 

من المرشحين من  %50نسبة  اعتماد ،المتعدد بواسطة الالئحة قتراعيطبق فيها أسلوب اال
أو بحرمانه  ،المحافظةو  ات البلديةاالنتخابكال الجنسين تحت طائلة حرمانه من المشاركة في 

ات التشريعية االنتخابمن المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة لألحزاب عادة بمناسبة 
بهذا الشكل تتبع فرنسا نمطا تحفيزيا ، و الفردي قتراعأسلوب اال فيهالعامة التي يطبق ا

 .لألحزاب بطريقة سلبية
المقاعد بين القوائم بحسب  03–12 رقم وزع المشرع الجزائري في القانون العضوي
وخصص النسب المحددة في التشريع   ،عدد األصوات التي تحصل عليها كل قائمة

إدراج عدد من النساء ضمن  إن .3يب أسمائهن في القوائم الفائزةتب تر للمترشحات حس
تلك المقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية بعدد ال يقل عن و  ية لألحراراالنتخابالقوائم 

النسب المحددة أعاله، ال تسمح بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالنظر 
أن و  إال إذا كان ترتيبها في هذه القوائم مالئما ،المشرع دهاعتمالذي  قتراعإلى أن نمط اال

 . 4كيفيات توزيع المقاعد ال يكتسيان طابعا تمييزيا إزاءها

                                                 

 ، المرجع نفسه.11/ر. م. د/05رأي رقم  - 1
2 - Loi n 2000-493, op.cit. 

مرجع  يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة،،  03–12من القانون العضوي رقم  3المادة  - 3
 سابق.

 ، المرجع نفسه.11/ر. م. د/05رأي رقم  - 4
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النساء في مرحلة  استبعادعن طريق تفادي  ،المشرع الجزائري تمثيال نسويا فعليا ضمن
ية التي تحصلت خاباالنتبتخصيص نفس النسبة المذكورة أعاله من المقاعد  ،ما بعد الترشيح

ات للنساء المترشحات حسب ترتيب االنتخابية الفائزة في االنتخابعليها القائمة أو القوائم 
 من 42و 22المادتينوهو الحكم التشريعي الذي عارض أحكام المادتين  ،1أسمائهن فيها

ناء أثار مشاكل عملية أثو الذي  ،اتاالنتخابالمتعلق بنظام  01-12رقم  العضوي القانون
فتدخلت وزارة الداخلية  ،2012المحلية لعام و  ات التشريعيةاالنتخابتوزيع المقاعد لكل من 

ات واالنتخاب ات المحليةاالنتخابلحل المشكلة عن طريق تعليمتين وزارتين بمناسبة إجراء 
  .2التشريعية

 ،المتعلق باألحزاب السياسية 04–12ع من خالل القانون العضوي رقم حاول المشر 
–12 رقم العضوي القانون خالل من فاستوجب، السياسي الضروري  للمرأة مان التكوينض
 من النساء من نسبة تخصيص سياسي حزب على كل باألحزاب السياسية المتعلق 04

كأول  الداخلية وزارة لدى للحزب التأسيسي الملف وضع قبل ،المؤسسين ضمن األعضاء
 . 3الحزب تأسيس مراحل من مرحلة

المشرع العضوي رفض قوائم المترشحين التي ال تحوز على العدد الكافي من تفادى 
التي يمكن أن تعرقل مسار المشاركة السياسية  االجتماعيةو  المترشحات بسبب القيود الثقافية
إلى الكوتا النسائية في البلديات  باالمتثالات المحلية االنتخابإذ لم يلزم القوائم المشاركة في 

الواقعة خارج مقرات البلديات وهو طرح أكدته و  ألف نسمة 20سكانها  التي يقل عدد

                                                 

المرجع  يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة،، ، 03-12م من القانون العضوي رق 3المادة  - 1
 نفسه.

أبحاث سياسية عزيزي جالل، "دور نظام الكوتا في توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة"،  - 2
 .273 السيما ص ،279 – 268، ص ص 2016، العدد األول، الجزء الثاني، جوان وقانونية

 في المتعلق باألحزاب السياسية، المؤرخ ، المتعلق باألحزاب السياسية،04-12القانون العضوي رقم من  17المادة  - 3
 .31 ، عدد2012سنة  يناير 21 ، ج ر ج ج، الصادرة في 1321سنة  يناير 21

مرجع سابق، السيما مجالس المنتخبة"، عزيزي جالل، "دور نظام الكوتا في توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في ال -   
 .269ص 
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حتى الكبرى منها في و  ات المحليةاالنتخابالممارسة إذ عجزت مختلف األحزاب السياسية في 
 .1خاصة في األريافو  شرط التمثيل النسوي استيفاء

 ،لس المنتخبةلقد حققت الجزائر نجاحا ولو شكليا في تدعيم التمثيل النسوي في المجا
 االستحقاقاتنسبة التمثيل النسوي من ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني في  ارتفعتإذ 

  2012ية لعام االنتخاب االستحقاقاتمن المقاعد في  %32 ، إلى2007التشريعية لعام 
مقعدا  68الجزائر جميع  الدول العربية في مجال التمثيل النسوي منها   2012لتتصدر عام 

تشغل  ، و 2012وهو حزب األغلبية في تشريعات  ،جبهة التحرير الوطني وحده لصالح
لكن هذه النسبة  ،2مقعدا في البرلمان 462مرأة من بين ا 145بوصول  ،عالميا 25المرتبة 
 امرأة 126بمعدل  %26إلى  (2022 - 2017) في العهدة التشريعية الحالية انخفضت

التمثيلية في المجالس المنتخبة، ر أن ذلك لم يطور غي ،3ممثلة في المجلس الشعبي الوطني
عدم كفاءة النسوة المترشحات و الفائزات في ل نظرا ،السياسي للمرأة للمرأة، ولم يدعم الكفاح

 .4المجلس الشعبي الوطني على مستوىاإلستحقاقات اإلنتخابية خاصة 
 

ائر هيأ األرضية نالحظ أن النظام القانوني الذي يحكم العملية السياسية في الجز 
فنجاح المسعى الدستوري  ،سيادية، غير أن ذلك يؤخذ بتحفظ انتخاباتالضرورية إلجراء 

 (.الباب الثاني)ية االنتخابالجزائري مرتبط بالنظام اإلجرائي المتعلق بتنظيم المنافسة 

                                                 

 المرجع يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجال المنتخبة،، ، 03-12من القانون العضوي رقم  2المادة  - 1
 السابق.

أبحاث "، اإلقامة مكان وفق متغير نظرها وجهة من المحلية لالنتخابات الجزائرية المرأة ترشح صابري بحري، "معيقات -
  .144 -122، ص ص 2016، العدد األول، الجزء الثاني، جوان سياسية وقانونية

دفاتر ، 2015، جانفي 12عصام بن الشيخ، "جودة أداء المؤسسة التشريعية من خالل تمكين المرأة سياسيا"، العدد  - 2
 .39، ص 2015، جانفي السياسة والقانون

 .2017ماي  5ية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي بتاريخ حسب ما ورد في إعالن وزير الداخل - 3
ة الزهراء، "التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة بين مخضرون عطاء اهلل، شقاف ابتسام فاط - 4

 – 278ص ص ، 2017، جوان 06، العدد مجلة الدراسات القانونية والسياسيةالنصوص القانونية وقيود الواقع"، 
  .291، السيما ص 293
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 ثانيالباب ال  
ي في تحقيق تحول ديمقراطي  نتخابقصور النظام اال

  : حقيقي
 ،االنتقبءو ختيب  اال ،المتمثلةو  بتنتخب وظبئف اال بختالفية  نتخب تختلف األنظمة اال

 .1االستثمب و  التنبفس
قد ، و ية في الدول المعبص ةنتخب أول نموذج لألنظمة اال ي النخ وينتخب يعد النظبم اال

العبم، أي في فت ة مب ق ل الديمق اطية، وهو نظبم  قت ا ط يقب خالل فت ة تلقين االع ف ت
 ،تحكمهب أسس معنوية ،ت الشخصيةاعت ب  المنتخب  نبء على االو  أسس العالقة  ين النبخب

ي م نيب على ال حث عن عمالء يتمتعون  سلطة مطلقة نتخب ومواالة مطلقة، فكبن التنبفس اال
لكنه س عبن مب عوض  . بألغل ية في دو  واحد االسمي قت ا نظبم اال وقد تميز  تط يق

 نموذج الديمق اطية الشع ية وهو نظبم قبئم على تع ئة النبخ ين عن ط يق التنظيمبت 
ليس لت عيتهم أو ألس بب مختلفة من و  وتقب  هم اإليديولوجي، على قنبعبتهم  نبء   ،الشع ية

ذلك تحقيقب لمنطق التمثيل ، و 2ينتخب قبئد صوته االو  ئهنظ ا لكونه سيد آ ا ،منطقة ألخ ى
 نتخببي تكز االو  الذي يقوم على وجود أحزاب تنحد  إيديولوجيبتهب من المجتمع، يجتمبعاال

على القبئمة مع التمثيل النس ي كقبعدة عبمة أو نظبم  نتخبباال على في مثل هذه األنظمة
 .بستثنبء بألغل ية ك نتخبباال

ية التعبقدية أو نتخب ية فيتمثل في األنظمة االنتخب ج المعبص  لألنظمة االأمب النموذ
يختب  النبخب من  ين   فضلهب، و الت بدلية وهي مستوحبة من فك ة الصفقبت العمومية

التي تتوافق كليب و  الع وض السيبسية المقدمة من ط ف األحزاب أو المت شحين مجموعة من
 عت ب ة  ل يأخذ  عين االيجتمبعلنظبم ال يمثل التنظيمبت االبته، فهذا ااحتيبجأو جزئيب مع 

 

                                                 
1 - BROQUET ( CH ) et LANCELOT ( A ) , les systèmes électoraux, rapport introductif, commission 

européenne pour la démocratie par droit ( commission de Venise ), étude n 250/2003, Strasbourg, 

5 aout 2003, p 31. 

2 - BROQUET ( CH ) et LANCELOT ( A ), les systèmes électoraux, idem, p 36. 
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لذلك  ،بت العبمة مصد  السيبسيبت العبمةحتيبجأي تكون اال ،بت الف ديةحتيبجاال
فبلمنتخ ين يختب ون المت شح أو المت شحين القبد ين على تل ية حبجيبتهم "فتص ح المجبلس 

 عقد  ين "مستهلك" "صبحب السيبسبت  يتعلق األم ، و الشع ية مؤسسبت عبمة سيبسية"
ت مي إلى تحقيق  ،وهي عقود محددة المدة ،المقبول المكلف  حل المشبكل العبمةو  العبمة"

ية حيث يمكن للنبخب تج  ة نتخب شكل المسبءلة اال نتخببوهنب يتخذ اال ،1أهداف أولية
يتجبوب مع متطل بت هو النموذج الذي ، و منتوج جديد لكن يتخلى عنه إذا لم يحقق  غ بته

بت سيبدية على النحو المحدد في ال بب األول، فهو النظبم الذي يك س انتخب تحقيق 
بت انتخب بت   امج ال انتخب بت الواجهة كونه يعتمد بنتخب بت الحقيقية مقب نة  نتخب اال

 .أشخبص
 عدهب المش   الجزائ ي تحقيقهب عن ط يق تعديل و  وهي متطل بت حبول المؤسس

ي  تعميم تط يق نظبم التمثيل النس ي كقبعد عبمة، إلى جبنب نظبم األغل ية نتخب ظبم االالن
غي  أن ذلك لم  )الفصل األول(، 1989منذ دستو   المك سةالتعددية السيبسية و  تمبشيب

لتأ جح المؤسسبت  ،بتنتخب ينجح في تحقيق المسعى الديمق اطي للسلطة عن ط يق اال
الش عية الشع ية خبصة على المستوى المحلي نتيجة و  ت السيبسيةالمنتخ ة  ين المسبومب

نظ ا لقصو  اآلليبت  ،ية المفقودة نس يبنتخب الش عية االو المؤسسبت المنتخ ة  استق ا لعدم 
 .(الفصل الثانيية )نتخب ال قب ية على العملية اال

 
 

  

                                                 
1 -- BROQUET ( CH ) et LANCELOT ( A ), les systèmes électoraux, idem, p 37 etc… 
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  الفصل األول
 : مجمدة1من تعددية سياسية مغلقة إلى تعددية سياسية  

ي جزائ ي إلى تعديل آلية تقسيم انتخب  موجب أول قبنون  المش   الجزائ ي عمد  
، غي  أنه  بلمقب ل شدد تد يجيب إج اءات ينتخب تعديل النظبم االو  تمبشيبية نتخب الدوائ  اال
ل من النظبم القبنوني عج ممب يةنتخب للحملة االكمب صعب من ممب سة المت شح  ،الت شيح

وهو األم  الذي  ،(المبحث األولية ضعيفب )نتخب اال عمليةلعمليبت التحضي ية للالذي يحكم ا
نحو توسيع المشب كة السيبسية عن  ال امي سينعكس سل ب على مسعى المؤسس الجزائ ي

بت نتخب المط ق على اال نظبم التمثيل النس ي أنو  الت شيح، خبصةنتخبب و ط يق حقي اال
 ،بت  ئيس الجمهو يةوانتخب  عضبء المنتخ ين لمجلس األمة،بت األانتخب  بستثنبءالشع ية  

فشل في تحقيق  ،الشع ية التي يط ق عليهب نظبم األغل ية االستفتبءاتإلى جبنب مختلف 
المبحث ال  لمبنية ) ضمبن تمثيل حقيقي للمعب ضةو  ،للمجبلس الشع ية المحلية استق ا 
 المصبلح، ،الفك ية ب في اآل اءاختالفيحقق ي التعددي لم نتخب لذلك فبلنظبم اال ،(الثاني

تعددية  انعداموهي ش وط التص يح  وجود أو  ،االقتصبديةة أو يجتمبعالتكوينبت االو الشع ية 
  .سيبسية في الجزائ 

  

                                                 

يمكن تع يف التعددية السيبسية أنهب مش وعية تعدد القوى و اآل اء السيبسية وحقهب في التعبيش و التع ي  عن نفسهب و  -   1
 : تهب ،  اجععبالمشب كة في التأثي  على الق ا  السيبسي في مجتم

 و العمبش العدوان ، التعددية السيبسية في المملكة األ دنية الهبشمية ، الط عة األولى ، الجزء الثبني ع د الحليم منب  أ  -
 . 44 – 25، ص ص  2007، م كز ال يبد للد سبت و األ حبث و المه جبنبت ، عمبن ، 
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 المبحث األول
  :يةنتاابضعف تنظيم أحكام المنافسة ال 

ال يكف  لذلك .يتوقف نجبح أي م دأ دستو ي، على النظبم اإلج ائي الذي يحكمه
 ل ال د من أن يسبي  النظبم اإلج ائي الذي  ،التص يح في الدستو  على عمومية الت شيح

أنهب الخطوة األولى الغي  كبفية  ذاتهب  ولو ،يحكم عملية الت شيح توجه المؤسس المعلن عنه
المت شح على نحو و  فعلي  ين النبخب اتصبلتنظيم  يجب إذ ،بت تنبفسيةانتخب لتحقيق 

 المت شحين انتقبءذلك يتوقف على و  ،بلمت شحقنبعة شخصية للنبخب  و  يسمح  تشكيل إ ادة
تشكل كل هذه و  ية،نتخب ومن ثم تنظيم الحملة اال ،يةانتخب تقسيم النبخ ين ع   دوائ  و 

  .1بت تنبفسيةانتخب الضمبنبت مجتمعة الش وط األسبسية لقيبم 
التي و  يةنتخب ليبت التحضي ية للمنبفسة االحبول المش   الجزائ ي تحيين أحكبم العم

 ،(المطلب األولية )نتخب تقسيم النبخ ين ع   الدوائ  االو  تشمل كل من إج اءات الت شيح
المطلب ية )نتخب إلى جبنب تعديل أحكبم الحملة اال ،بت سيبديةانتخب على نحو يضمن 

 عمومية الت شيح أكث  ممب حدت من فعبلية م دأ القبنونية غي  أن تلك األحكبم ،(الثاني
 .دعمته

 المطلب األول
  :يةنتاابضعف تنظيم أحكام العمليات التحضيرية للمنافسة ال 

 ،إال إذا تكونت إ ادة حقيقية لصبحب السيبدة ،بت سيبديةانتخب ال يمكن الجزم  وجود 
 .يةنتخب وهي المهمة التي تتوالهب العمليبت التحضي ية للعملية اال

العمليبت التي يتم  واسطتهب تحديد  ،يةنتخب بت التحضي ية للمنبفسة االيقصد  بلعملي
حبول المش   الجزائ ي  .ية سواء الهيئة النبخ ة أو المت شحيننتخب المتدخلين في العملية اال

فقب لمتطل بت التعددية و  يةنتخب اال بت التحضي ية للعمليةتحيين المنظومة القبنونية للعملي
كنه  بلمقب ل شدد إج اءات ل ،(الفرع األولية )نتخب قسيم الدوائ  االتظبم فعدل ن ،السيبسية
 .(الفرع الثانيالت شيح )

                                                 

دفبت  ، " ظل التحول الديمق اطيالمؤث ات السيبسية التي أدت إلى عدم تطوي  النظم االنتخب ية في " نبجي ع د النو ،  - 1
 .355سيمب ص ال، 337 - 330، ص ص 2011عدد خبص أف يل  السبسة والقبنون،
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 ألولالفرع ا
 :يةنتاابتحديد الدوائر ال 

عنصرين يتمثل العنصر األول في العنصر الشكلي وهو الدوائر اإلنتاابية تضم 
موضوعي يتعلق بالناابين و تباشر فيه العملية اإلنتاابية و عنصر  الذي اإلطار مكاني
  .1" المترشحين

 ،ف غم كونهمب تقسيمبن جغ افيبن ،ية عن مكبتب التصويتنتخب تختلف الدوائ  اال
ية يؤث  على نتخب أن تقسيم الدوائ  اال إال نتخبب،يسهالن على النبخ ين ممب سة حق اال

ية نتخب الدائ ة االداخل  ،مج د تقسيم إدا ي ، ينمب مكبتب التصويت ،بتنتخب نتبئج اال
  .بتنتخب الو قة ال ا حة في قبنون اال يةنتخب فبلدوائ  اال

على  االعتمبدكمب حبول  ،(أولية )انتخب عت   المش   الجزائ ي ال لدية أو الوالية دائ ة ا
  . (ثانياالمعيب  الديمغ افي كأسبس لتوزيع المقبعد )

  :3ينيتانتاابأو الولية كدائرين  2البلدية -أول 
 أي التش يعية السلطة إلى يةنتخب اال الدوائ  تحديد مهمة الجزائ ي المش   سندأ   
 القوانين أحبلت كمب ،عبمة كقبعدة للجزائ  المتعبق ة الدسبتي  جميع  موجب ،ال  لمبن

 المتعلق 08-80  قم القبنون بستثنبء  ،المش   إلى يةنتخب اال الدوائ  تنظيم أم  يةنتخب اال
 . 4التنظيمية السلطة إلى يةنتخب اال الدوائ  تقسيم أم  أحبل الذي بتتخب ن بال

                                                 

وائل منذ  ال يبتي ، اإلطب  القبنوني لإلج اءات السب قة على إنتخب بت المجبلس النيب ية ، د اسة مقب نة ، الط عة  - 1
 . 156ص  ،  2015 ، األولى ،  الم كز القومي لإلصدا ات القبنونية ، مص

، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 07–97من األم   قم  97تعت   ال لدية الدائ ة في االنتخب بت ال لدية،  اجع: المبدة  - 2
من القبنون العضوي  82، 80، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، والمبدتين 01–12من القبنون العضوي  قم  79والمبدة 

 اإلنتخب بت، م اجع سب قة. ، المتعلق  نظبم10-16 قم 
، المتعلق 07–97من األم   قم  99تعت   الوالية الدائ ة االنتخب ية النتخب بت المجبلس الشع ية الوالئية،  اجع المبدة  - 3

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م اجع سب قة.01–12من القبنون العضوي  قم  82 نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 
، المتعلق 07–97من األم   قم  101/4ية الدائ ة االنتخب ية في االنتخب بت التش يعية  اجع المبدة كمب تعت   الوال -

، من 84/4، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، والمبدة 01–12من القبنون العضوي  قم  84/4 نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 
 ب قة.، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م اجع س10-16القبنون العضوي  قم 

تستدعى هيئة "  :، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق على أن08 – 80من قبنون  قم   25تنص المبدة  - 4
 ". الناابين بمرسوم، شهرين على األكثر قبل تاريخ اإلنتاابات. و يحدد المرسوم عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة
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 إعت ب هب  ،يةانتخب دوائ   ،من التقسيمبت اإلدا ية المحلية ،المش   الجزائ ي جعل
، المف وض  بلط يعة على المش   المنبطق التي تعكس ال  ط اإلجتمبعي  المشت ك لألف اد

 .التقسيمبت اإلدا ية القبئمةو  ط  الجغ افيةفيكون  ذلك المش    اعى األ .1
أصغر  "نظ ا لكونهب ال لدية بت الشع يةنتخب ية في االانتخب ش   ال لدية كدائ ة مال اختب 

 .2 "تحقق المصلحة العامة المحلية ،ة منسجمةياجتماعوحدة 
أمب حبليب  ،3يةالتش يعو  بت الشع ية الوالئيةنتخب  بلنس ة لالشكلت الدائ ة ، دائ ة إنتخب ية 

  .ية للمجبلس الشع ية الوالئية هي الواليةنتخب فبلدائ ة اال
ية نتخب أن المش   الجزائ ي قد  اعى الصفة التمثيلية في تقسيم الدوائ  اال نالحظ

 انتخببممب يتيح للنبخ ين إمكبنية  ،4ت عب لوحدة المصبلح ،إذ  سم حدود الدوائ  ،المحلية
 .يةنتخب يسهل على النبئب تمثيل الدائ ة اال، و حقب الم شحين الذين يمثلوهم

 :المعيار الديمغرافي اعتماد - ثانيا
 ،عتمد المش   الجزائ ي معيب  الكثبفة السكبنية لتحديد عدد أعضبء المجبلس الشع يةا
يزداد "و .5"يحدد عدد مقاعد المجلسين الشعبي البلدي والولئي تبعا لعدد السكان "حيث

 .6"ة يالول أو ،عدد السكان في البلدية زديادل عددها تبعا 
يحقق معيب  الكثبفة السكبنية على النحو الذي اعتمده المش   الجزائ ي، مسبواة   

كمب يضمن  .7نس ية في التمثيل  ين الدوائ  اإلنتخب ية، تمنح أصوات النبخ ين وزنب متسبويب 
                                                 

 .67، النظم االنتخب ية، م جع سب ق، ص ع دو سعد، علي مقلد، عصبم نعمة إسمبعيل - 1
شيهوب مسعود، أسس اإلدا ة المحلية و تط يقهب على نظبم ال لدية و الوالية في الجزائ  ، ديوان المط وعبت الجبمعية  - 2

 . 36، ص 1986، الجزائ 
وخبصة عددهم  ، يحدد ط ق االنتخبب النواب1976ديسم   سنة  29مؤ خ في  113-76من األم   قم  2المبدة  - 3

ينبي  سنة  9المؤ خة في ج   ج ج، وش وط قب ليتهم لالنتخبب وحبالت التنبفي مع ش وط العضوية في المجلس، 
 .3، العدد 1977

 .66ع دو سعد، علي مقلد، عصبم نعمة إسمبعيل، النظم االنتخب ية، م جع سب ق، ص  - 4
لمش   الجزائ ي على تحديد عدد المقبعد االنتخب ية  حسب عدد وهو المعيب  نفسه المعتمد منذ االستقالل حيث د ج ا - 5

 السكبن منذ االستقالل.
من  84، والمبدة 82والمبدة  79، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، المبدة 07–97من األم   قم  101، 99، 97المواد  - 6

من القبنون العضوي  قم  84مبدة ، وال82و  80المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  ،01–12القبنون العضوي  قم 
 م اجع سب قة. المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،، 10–16

 .66ع دو سعد، علي مقلد، عصبم نعمة إسمبعيل، النظم االنتخب ية، م جع سب ق، ص  - 7
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بلمواطنين غي  كد الش ائح، تمثيل جميع فئبت المجتمع، دون تمييز، أو إست عبد ألح
  المسجلين في القوائم اإلنتخب ية .

 ص احةاإلج اء المتعلق  بلتقسيم   تنظيم ،حيبدية السلطة المكلفة  بلتقسيم كفل المش  
  .بت نتخب في قبنون اال
يكن دقيقب في مسألة الموازنة  ين عدد السكبن وعدد  لمأن المش   الجزائ ي  غي 

الموجهة له من ط ف المختصين حول التقسيم  االنتقبدات عت ب  عين االالمقبعد، ولم يأخذ 
في توزيع المقبعد  ك ي ةبلمفب قة ال  و المتعلقة أسبسب ،071-97  قم في األم  اعتمدهالذي 

 :ية، نستشهد  بلمثبل التبلينتخب  ين الدوائ  اال
 ،ألف نسمة 10ب فبل لدية التي يكون عدد سكبنه ،2012بت لعبم نتخب حسب قبنون اال
ألف نسمة فيكون  50أمب ال لدية التي يكون عدد أعضبئهب  ،عضوا 13يكون عدد مقبعدهب 

 5 غم أن كثبفتهب السكبنية هي  ،مقبعد فقط 6ـفبلزيبدة كبنت   ،عضوا 19عدد األعضبء 
 .أضعبف ال لدية األولى

عدد المقبعد  هب يكون  ،ألف نسمة 50 بلنس ة لل لدية التي عدد سكبنهب ه نفسواألم  
أضعبف ال لدية  5أي  ،ألف نسمة 100أمب ال لدية التي يكون عدد سكبنهب  ،مقعد 19هي 

 .مقعدا فقط 23عدد المقبعد هي  ،األولى
مع عدم المسبواة  ،ظ أن هنبك فوا ق ك ي ة  ين عدد السكبن المعتمد لتوزيع المقبعدحالن

أن التوزيع العشوائي للمقبعد يؤث  على و  النس ية المنطقية للمقبعد، وهو أم  خطي  خبصة
دستو ي جزائ ي في  اجتهبددوائ  ال لد الواحد، وفي غيبب  المسبواة  ين أصوات النبخ ين في

 بت سكبناختالفأن  1986فإن المجلس الدستو ي الف نسي أكد في ق ا ه عبم  ،المسألة
  .2%20ية أثنبء تحديد المقبعد ال يجب أن يتجبوز نتخب الدوائ  اال

                                                 

هبدة مزيبني ف يدة، المجبلس الشع ية المحلية في ظل التعددية السيبسية في التش يع الجزائ ي،  حث مقدم لنيل ش - 1
 . 105، ص 2005دكتو اه في القبنون، جبمعة منتو ي قسنطينة، 

2 - " ... en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p 100 de la 

population moyenne des circonscription du département " : décision n 86 - 208 DC du 2 juillet 

1986 , loi relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par 

ordonnances les circonscriptions électorales . 
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لكنه ي قى توزيع يكتنفه  ،فكبن أكث  دقة ،الوالئية أمب  بلنس ة لمقبعد المجبلس الشع ية 
 بت المجلس الشع ي الوطنينتخب ية النتخب نو  من النقص. حدد المش   الجزائ ي الدائ ة اال

 .للوالية 1 بلحدود اإلقليمية  مجلس األمةو 
جن ية في الخب ج فـي الغ فـة األولى أخذ المش   الجزائ ي  م دأ تمثيل الجبلية األ

بت لعبم نتخب  نظبم اال  موجب القبنون العضـوي المتعلـق ،لل  لمبن الجزائ ي وألول م ة
 97-08  قم ( من األمـ 5حيث منحهب المش   الجزائ ي  موجب المبدة الخبمسة ) ،1997

بت نتخب ي االثم أ  ع منبطق ف 2منبطق جغ افية 06( مقبعد موزعة على 08ثمبنية )
  " :حددت كمب يأتي 4الكثبفة السكبنيةو  حسب المقبييس الجغ افية ،20123التش يعية لعبم 

 ،نانتير ،منطقة )تدعى المنطقة األولى( تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس -
 .اثنانياصص لها مقعدان ، و ميتز ،ستراسبورغ ،ليل ،بونتواز ،فيتري ،أوبريفيلي ،بوبيني
 ،نانت ،المنطقة الثانية( تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون منطقة )تدعى -

ياصص ، و بوردو ،تولوز ،مونبيليه ،نيس ،مرسيليا ،إيتيان ،سانت ،غرونوبل ،بيزانسون
 .اثنانلها مقعدان 

 القنصلية لباقي أوروباو  منطقة )تدعى المنطقة الثالثة( تضم الدوائر الدبلوماسية -
الدوائر  2012ات التشريعية لعام نتاابال ضمت في ، و ياصص لها مقعد واحدو 

فريقياو  المشرقو  رب العربيغالقنصلية للمو  الدبلوماسية  .5أوقيانوسياو  آسياو  ا 

                                                 

 معدل ومتمم 12، عدد  1997مب س  6، ج   ج ج، مؤ خة في 1997مب س  6 في مؤ خ  08 – 97 قم  أم  - 1
 المطلوب المقبعد االنتخب ية وعدد  تحديد الدوائ  ، المتعلق2002فيف ي  25 ؤ خ فيالم 04 - 02   قم   بألم 
 .15عدد  ،2002فيف ي 28  في المؤ خة   ج ج، ال  لمبن، ج انتخبب في شغلهب

، يحدد الدوائ  االنتخب ية وعدد المقبعد 1997مب س سنة  15مؤ خ في  76–97من الم سوم التنفيذي  قم  3المبدة  - 2
 .14، عدد 1997مب س  15لوب شغلهب في انتخبب ال  لمبن، ج   ج ج، المؤ خة في المط

 ، م جع سب ق.86-12من الم سوم التنفيذي  قم  3المبدة  - 3
من  5، يحدد كيفيبت تط يق المبدة 2012ف  اي  سنة  26 مؤ خ في 86-12من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  - 4

الذي يحدد الدوائ  االنتخب ية وعدد المقبعد المطلوب شغلهب في  2012ف  اي  سنة  13المؤ خ في  01–12األم   قم 
 .11، العدد 2012ف  اي  سنة  26انتخب بت ال  لمبن، ج   ج ج، المؤ خة في 

 ، الم جع نفسه.86-12من الم سوم التنفيذي  قم  3المبدة  - 5
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القنصلية للمغرب ، و منطقة )تدعى المنطقة الرابعة( تضم الدوائر الدبلوماسية -
فريقياو  العربي  2012ات التشريعية لعام نتاابضمت في ال ، و ياصص لها مقعد واحد، و ا 

 .1باقي أوروباو  القنصلية ألمريكاو  الدوائر الدبلوماسية
القنصلية لباقي العالم و  منطقة )تدعى المنطقة الاامسة( تضم الدوائر الدبلوماسية -
 .ياصص لها مقعد واحد، و العربي
 القنصلية ألمريكاو  منطقة )تدعى المنطقة السادسة( تضم الدوائر الدبلوماسية -

 ".ص لها مقعد واحدياص، و أوقيانوسياو  آسياو 
حدد المش    إذ خبصب، طب عب مجلس األمة في شغلهب المطلوب المقبعد توزيع يأخذ

 السكبنية الكثبفة عن النظ   غض ،2اثنين مقعدين والية لكل أي ية،انتخب  دائ ة مقعدين لكل
 مقعدا إنتخب يب.( 96) اإلجمبلي هو ستة وتسعين العدد يكون و بلتبلي لكل والية،
قق المش   الجزائ ي م دأ التسبوي في التمثيل  ين الواليبت، وأصدق مثبل على لم يح

 لكل من والية الجزائ  العبصمة، التي يقطنهب أكث  اإلنتخب ية، ذلك منح المش   نفس المقبعد
 .3نسمة  (60000)ألف ستين حوالي يقطنهب التي ،، و والية إيليزينسمة ثالثة ماليين من

بت انتخب ية  نبءا على عدد السكبن مع أول نتخب الدوائ  اال قبعدة تقسيم انتهكت
إذ قسم القبنون  قم  ،تش يعية تعددية في الجزائ ، حيث طغى الطب ع السيبسي على التقسيم

ية إلى وحدات جغ افية صغي ة دون نتخب الدوائ  اال 1991أف يل  03المؤ خ في  91/07
طق  هب كثبفة سكبنية عبلية عدد من المقبعد خصص لمنبحيث  ،ات السكبنيةعت ب  م اعبة لال

التي يقب ب و  ، على س يل المثبل،حدد للجزائ  العبصمةف ،أقل من المنبطق القليلة السكبن
حدد لمدينة تيزي وزو التي و  ( مقعدا21تعداد سكبنهب إلى ثالثة ماليين نسمة واحد وعش ين )

 . 4( مقعدا20ألف نسمة عش ين ) 700ي لغ عدد سكبنهب 
 
 

                                                 

 ، م جع سب ق.86-12م سوم التنفيذي  قم من ال 3المبدة  - 1
 ، م جع سب ق.97/08من األم   قم  6/2المبدة  نص - 2
خ  بشي عقيلة، م كز مجلس األمة في النظبم الدستو ي الجزائ ي، أط وحة دكتو اه في العلوم القبنونية، كلية الحقوق  - 3

 .75 - 74، ص ص 2010مبي  23والعلوم السيبسية، جبمعة لخض ،  بتنة، 
 .15، عدد 1991أف يل  06في المنشو  في ج   ج ج، المؤ خة  - 4
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 لثانيالفرع ا
 : تشديد إجراءات الترشيح

مع قص  اآلجبل المق  ة،  ،تتميز إج اءات الت شيح المحددة من ط ف المت شح  طولهب
أو تلك المحددة  ،(أولبت ال ئبسية )نتخب المحددة  بلنس ة لال سواء  بلنس ة إلج اءات الت شيح

  .(ثانيابت المجبلس الشع ية )نتخب  بلنس ة ال
 ة:ات الرئاسينتاابت الترشيح بالنسبة لل ءاجراإ - أول

، 1الدستو ي يتم التص يح  بلت شح ل ئبسة الجمهو ية  إيدا  طلب تسجيل لدى المجلس
ضمن المط وعة المحددة  ،أهمهب جمع التوقيعبت )أ(و  جميع الوثبئق المطلو ة استكمبل عد 
 انسحبقد تتغي  في حبلة مب إذا  التي، و (جاآلجبل المحددة قبنونب ) احت امومع  ،)ب( قبنونب

  .(دحين )شأحد المت  
 :التوقيعات جمع - أ

 ،عمد مؤسسي الدول التي تأخذ  بلنظبم الديمق اطي إلى ضمبن جدية الت شيح
  ومن  ينهب ش ط جمع التوقيعبت . ،وسبئل تعكس حجم مب ينبله من ثقة شع ية  بستحداث

و عده القبنون  01-12  قم لعضويخفف المش   من ع ئ الت شيح خالل القبنون ا
 تخفيضه عدد التوقيعبت الواجب جمعهب لق ول الت شيح إلى عن ط يق 10-16  قم العضوي

 توقيع جمع 75000 اشت طالذي  07-97  قم مقب نة  بلقبنون العضوي ،توقيع ف دي 600
ة على والي 25ألعضبء منتخ ين في مجبلس  لدية أو والئية أو   لمبنية على األقل ع   

والية  25لنبخ ين مسجلين في القبئمة ع    ( توقيع60000ستين ألف )جمع أو  ،2األقل
ذلك  هدف منح المت شحين و  ،3توقيعب على األقل عن كل والية  1500 معدل  ،على األقل

                                                 

، من القبنون العضوي 1/فق ة 136 والمبدة ،،المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،10–16من القبنون العضوي  قم  139المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جعبن سب قبن.01–12 قم 

نتيجة  ، س ب غيبب المجبلس المنتخ ة 1995لم يتم اعتمبد هذا الش ط خالل أولى انتخب بت  ئبسية تعددية سنة  - 2
ألف  75أن المت شحين ملزمون  جمع  1995جبنفي  26ظ وف الم حلة االنتقبلية، حيث أعلنت  ئبسة الدولة  تب يخ 

 .13-89والية على غ ا  مب كبن منصوصب عليه في القبنون  قم  25توقيع ف دي لنبخ ين ع   
من القبنون  139مطب قة لنص المبدة ل، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ا10-16  قم من القبنون العضوي 142المبدة  - 3

 ، م جعبن سب قبن .01-12العضوي لالنتخب بت  قم 
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يط ق ش ط التوقيعبت على كل  بت ال ئبسية.نتخب ف صب أك   لممب سة حقهم في الت شح لال
 .1فيهم ال ئيس الممب س  مب ،بت على حد سواءخب نتالمت شحين لال

نبخب مسجل في قبئمة  منع كلحيث  ،شدد المش   إج اءات جمع التوقيعبت   
عت  و  ،يمنح توقيعه إال لمت شح واحدأن  منية انتخب  التوقيع الذي يمنحه النبخب ألكث  من  ا 

س ة للمجلس الدستو ي عند الع  ة  بلنو و يشكل جنحة معبقب عليهب قبنونب، ، 2مت شح الغيب
تب يخ التصديق عليه لدى ضب ط و  في التوقيع تكون  تب يخ التوقيع ازدواجيةالتحقق من وجود 

 .4ونب في والية إقبمة صبحب التوقيعمستق  قبن و 3عمومي
المؤ خ في  200-95  قم يقصد  ع ب ة الضب ط العمومي في إطب  الم سوم التنفيذي 

المحض  ، الموثق، أعضبئهبو  ئيس المندو ية التنفيذية ال لدية   كل من ،1995يوليو  29
الم سوم التنفيذي  قم و  04/04من الم سوم التنفيذي  قم  5دة المب أمب في إطب  ، القضبئي

  ،الموثق،  ئيس المجلس الشع ي ال لدي فيقصد  ع ب ة الضب ط العمومي كل من ،98-435
فيقصد  ع ب ة الضب ط  075-14تنفيذي  قم أمب في إطب  الم سوم ال، المحض  القضبئي
 ،كذا المندو ون الخبصونو  نوا هو   ئيس المجلس الشع ي ال لدي،  العمومي كل من

                                                 

والتي  13-89من مش و  القبنون االنتخب ي الصبد   موجب القبنون  قم  111لقد اعت   المجلس الدستو ي أن المبدة  - 1
، والتي تتمثل في تزكية الت شيح من ط ف 110ط المذكو ة في المبدة تعفي  ئيس الجمهو ية الممب س من الش و 
، م جع 1989لعبم  01توقيعب مخبلف للدستو ، وذلك في ق ا ه  قم  600جمعية أو عدة جمعيبت وش ط تقديم الـ 

 سب ق .
من القبنون  140دة ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمطب قة لنص المب 10-16من القبنون العضوي  قم  143المبدة  - 2

 م جعبن سب قبن. ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 01-12العضوي  قم 
من القبنون العضوي  قم  225، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  212المبدة  - 3

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جعبن نفسهمب .12-01
من  5يذية أن يكون الضب ط العمومي مستق  قبنونب في والية صبحب التوقيع  مقتضى المبدة اشت طت السلطة التنف - 4

، 1998ديسم    30المؤ خ في  435-98من الم سوم التنفيذي  قم  5والمبدة  200–95الم سوم التنفيذي  قم 
، 4في أحكبم المواد  ، وت اجعت عن ذلك2004جبنفي  07المؤ خ في  04/04من الم سوم التنفيذي  قم  5والمبدة 

، يحدد إج اءات اكتتبب التوقيعبت الف دية 2014ينبي  سنة  15مؤ خ في ، 07–14من الم سوم التنفيذي  قم  6، 5
، 2014ينبي  سنة  18لصبلح المت شحين لالنتخبب ل ئبسة الجمهو ية والتصديق عليهب، ج   ج ج ، المؤ خة في 

 .02عدد 
 
 ، م جع سب ق . 07–14فيذي  قم من الم سوم التن 4المبدة  - 5
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إلى ،المحض  القضبئي، الموثق، األمين العبم لل لدية، مسؤولو الف و  اإلدا ية لل لديبت
 .1 ئيس الم كز الد لومبسي أو القنصلي أو  تفويض منهمب جبنب

 :" على الضب ط العمومي ق ل إج اء المصبدقة أن يتأكد ممب يلييتعين 
  .الحضور الشاصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته  -
صفة النااب الموقع بتقديمه بطاقة النااب أو شهادة تسجيله في القائمة  -

 .على أن تكون صادرة عن البلدية المعنية ،يةنتاابال 
 .المنتابصفة المنتاب الموقع بتقديمه بطاقة  -
التوقيعات هي نفسها المسجلة على  اكتتابأن ولية اإلقامة المذكورة على مطبوع  -

 .يةنتااببطاقة النااب أو شهادة التسجيل في القائمة ال 
أو أي سند آار  ،تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على السجل عدم -

 .2"التوقيعات اكتتابماعدا مطبوع 
 اإلدارات العمومية ومؤسسات التربيةو  المؤسساتو  بادةستعمال أماكن العا عدم -

 .3التكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناابينو  التعليمو 
من ط ف طبلب الت شح، مب  للتوقيعبت الواجب جمعهب الحد األقصىالمش   لم يحدد 

 ح المش  كمب لم يمن قد يقف عبئقب أمبم إستيفبء األحزاب الصغي ة لش ط جمع التوقيعبت.
 الست دالهبالتوقيع أجال معقوال  ازدواجيةالمت شحين الذين تلغى  عض توقيعبتهم  س ب 

التوقيعبت الملغبة  است دالعكس المش   التونسي الذي منح المت شحين حق  ، توقيعبت أخ ى
لم يش  المش   الجزائ ي كذلك للتوقيع الذي و  .4سبعة من تب يخ ت ليغهم ذلك 48خالل مدة 

سحب أحد الموقعين لتوقيعه أو  حبلة لم ينظم كمب ،في حبلة إزدواجية التوقيعبت ب إلغبؤهيج
 . 5وفبته

                                                 

 الم جع نفسه .، 07–14من الم سوم التنفيذي  قم  6المبدة  - 1
 ، م جع سب ق . 07–14من الم سوم التنفيذي  قم  06و 05المبدتين  - 2
من القبنون  3/فق ة 140، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  143/3المبدة  - 3

 ن.بن سب قب، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع01–12ضوي  قم الع
 ، م جع سب ق.2014من القبنون التونسي لالنتخب بت واالستفتبء لسنة  41/3انظ  المبدة  - 4
ثبت تاريخ التوقيعين فالمبدأ يقضي بقبول التوقيع إذا  "ي ى األستبذ  وك ا إد يس، أنه في حبلة إزدواجية التوقيعبت،  - 5

ل فالحل يتمثل في إلغاء التوقيعين معا لعدم ا سحب أحد  أما بالنسبة لحالة ،أصول العمل اإلداري استيفائهماألول، وا 
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و ، قوائم الت شيح اعتمبدإن كل هذه الف اغبت القبنونية ال تخدم الهدف األسبسي من 
إعطبء الت شيحبت طب عب جديب، وطنيب، و شع يب، فقد تكون حج  عث ة أمبم  المتمثل في
 .مواطنين لحقهم الدستو ي في الت شح م بش ة ال
  :شكل المطبوعة –ب 

وقيعبت تلون المط و  الخبص   على التمييز  ين دأ ت مختلف الق ا ات الوزا ية
 كتتببالالمط و  الخبص  قبئمة المنتخ ين، إذ يكون شكل المط و  الف دي ، و النبخ ين

بت ال ئبسية نتخب المستخدم في االقد كبن اللون و  مختلفين، التوقيعبت وفق نموذجين  لونين
مط و   بللون األصف  خبص و  هو اللون األز ق  بلنس ة لتوقيعبت النبخ ين 2014لعبم 

 . 1 توقيعبت المنتخ ين
يتم إعدادهب ت عب للمواصفبت التقنية المحددة في  ،في نموذج موحد ةستمب  االتوضع 

 . 2 و ال يبنبت المطلو ة ،الق ا  الوزا ي ملحق 

                                                                                                                                                         

فل أثر للوفاة و اإلنسحاب مادام الموقعين لتوقيعه أو وفاته، بعد إيداع ملف الترشيح لدى المجلس الدستوري، 
 . "ستورييداع الملف لدى المجلس الدإالمترشح استوفى شروط 

 . 44 -40 ص  وك ا إد يس، نظبم االنتخب بت ال ئبسية في الجزائ ، م جع سب ق، ص - :عن 
 ، م جع سب ق.01–12من القبنون العضوي لالنتخب بت  قم  137و 136المبدتبن  - 1

 ، م جع سب ق.07–14من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  -
الذي يحدد ش وط وتب يخ ومكبن سحب استمب ات اكتتبب التوقيع  1995أوت  19من الق ا  المؤ خ في  02المبدة  -

 .  45، عدد  1995غشت  20الشخصي لصبلح الم شحين النتخب بت  ئبسة الجمهو ية،ج   ج ج ، المؤ خة في 
ج ت  شكل استمب ة التوقيعبت التي ط قت خالل االنتخب بت ال ئبسية التي 202-95من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  -

، الق ا  الوزا ي 42، العدد 1995غشت  2، ج   ج ج، المؤ خة في 1995يوليو سنة  29، المؤ خ في 1995عبم 
يحدد المواصفبت التقنية للمط و  الف دي في صبلح الم شحين لالنتخب بت ل ئبسة الجمهو ية  1999ينبي   2المؤ خ في 

، 13، 12، 11، 10، ص 1، عدد 1999ينبي   6ة في ، انظ  الق ا  الوزا ي في ج   ج ج، المؤ خ1999لعبم 
جبنفي  7المؤ خ في  04/ 04، أنظ  الم سوم التنفيذي  قم 2004وفي إطب  االنتخب بت ال ئبسية التي ج ت عبم 

، الذي يحدد إج اءات اكتتبب التوقيعبت الشخصية في صبلح الم شحين النتخب بت  ئبسة الجمهو ية، والق ا  2004
الذي يحدد المواصفبت التقنية للمط و  الف دي الكتتبب التوقيعبت الشخصية في  2004جبنفي  08 خ في الوزا ي المؤ 

 . 03، عدد2004جبنفي  11صبلح الم شحين ل ئبسة الجمهو ية، ج   ج ج، المؤ خة في 
 ، م جع سب ق . 202–95من الم سوم التنفيذي  قم  4المبدة  - 2
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 ،2014بت ال ئبسية لسنة نتخب المجلس الدستو ي على المت شحين في اال شت طا  
في قرص مضغوط يبين فيه  التوقيعات الفردية مرفقة بجدول كتابي اكتتاب استماراتتقديم "

 .1 "مرتبة حسب كل وليةو  للموقعين مرقمة السميةالمترشح القائمة 
 عند نقص المط وعبتشيح تشكل حدا لح ية الت   لهذه الش وط أنيمكن     

 .المنصوص عليهب مفقودة أو إذا أغفل التوقيع عن هذا التعهد
  :قصر آجال الترشيح -ج 

اإلصالح و  ال يئةو  الجمبعبت المحليةو   عد تقديم المت شح  سبلة إلى وزا ة الداخلية
ة استمب  ، يطلب ال اغب في الت شح 2 غ ته في تكوين ملف الت شح يعلن فيهب ، يااإلد

 ال يئةو  الجمبعبت المحليةو  شخصية خبصة تضعهب تحت تص فه مصبلح وزا ة الداخلية
هيئة  استدعبءللمت شحين فو  نش  الم سوم ال ئبسي المتضمن  تسلم ، 3اإلصالح اإلد ايو 

 أو خالل المدة التي يحددهب  ق ا  وزي  الداخلية ،4 ئيس الجمهو ية نتخببالنبخ ين ال
غشت سنة  20من  ا تداءالتي كبنت و  ،5اإلصالح اإلدا يو  يئةال و  الجمبعبت المحليةو 

، 20098ينبي  سنة  8و 20047ينبي  سنة  10من يوم الس ت  ا تداءو سلمت 6 1995
تحدد  ،ت عب لنموذج موحد ،ل ئبسة الجمهو ية نتخببيتم إعدادهب في صبلح المت شح لالو 

                                                 

 . 2014ينبي   20في   يبن المجلس الدستو ي الصبد  - 1
- www . conseil constitutionnel .dz . 

 ، م جع سب ق. 202–95من الم سوم التنفيذي  قم  3/2المبدة  - 2
 ، م جع سب ق.202–95من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  - 3
 ، م جع سب ق . 07–14من الم سوم التنفيذي  قم  1/ فق ة 3المبدة  - 4
، وكذلك 1995يوليو  31من الق ا  الوزا ي المؤ خ في  03، والمبدة 202–95م سوم التنفيذي  قم من ال 3المبدة  - 5

 ، م اجع سب قة .2004جبنفي  08الق ا  الوزا ي المؤ خ في 
، يحدد تب يخ ومكبن سحب استمب ات اكتتبب التوقيع الشخصي في 1995غشت سنة  19من ق ا  مؤ خ في  2المبدة  - 6

 .45، عدد 1995غشت  20النتخب بت  ئبسة الجمهو ية، ج   ج ج، المؤ خة في  صبلح المت شحين
، يحدد تب يخ ومكبن سحب المط وعبت الف دية الكتتبب التوقيعبت 2004ينبي  سنة  8من ق ا  مؤ خ في   2المبدة  - 7

، العدد 2004سنة ينبي   11الشخصية في صبلح المت شحين لالنتخبب ل ئبسة الجمهو ية، ج   ج ج، المؤ خة في 
03. 

، يحدد تب يخ ومكبن سحب المط وعبت الف دية الكتتبب التوقيعبت الشخصية في 2009ينبي  سنة  5ق ا  مؤ خ في  - 8
 .01، العدد 2009ينبي  سنة  6صبلح المت شحين النتخبب ل ئبسة الجمهو ية، ج  ج ج، المؤ خة في 
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على  ،1اإلصالح اإلدا يو  ال يئةو  يةالجمبعبت المحلو  مواصفبته  ق ا  يتخذه وزي  الداخلية
 .2التوقيعبت لدى ضب ط عمومي اكتتبباستمب ة أن يصبدق على 

في  ذلكو حيد ة،  –يلتزم المت شح  بلحضو  للمجلس الدستو ي الكبئن مق ه  بلجزائ   ثم
هيئة  استدعبءعلى األكث  الموالية لنش  الم سوم ال ئبسي المتضمن  ،3يومب 45 ظ ف

قد تؤدي إلى ح مبن كثي  من و   بلنظ  لطول إج اءات الت شيح ،ي مدة قصي ةوه .النبخ ين
 .4الم شحين من إتمبم إج اءات الت شيح

وال النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي كيفية  ،لم يحدد المش   الجزائ ي
تشي  تج  ة  .على موعد من أمبنة المجلس الدستو ي إليدا  طلب الت شيح الحصول

أن إيدا  ملف  ،2014 ،2004 ،1999 ،1995بت ال ئبسية التي ج ت عبمي خب نتاال
ذلك لدى كتب ة ، و للمجلس الدستو ي 5شخصيالتص يح  بلتش يح يقدم من ط ف المت شح 

  . 6ض ط المجلس الدستو ي مقب ل وصل
 :أحد أو كل المترشحين على آجال الترشيح انسحاب انعكاس - د

في  نسحبباالبت ال ئبسية من نتخب ة عبمة المت شح لالمنع المؤسس الجزائ ي كقبعد

                                                 

 م جع سب ق.، 202–95من الم سوم التنفيذي  قم  4المبدة  - 1
من القبنون العضوي  قم  139/4، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  142المبدة  - 2

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جعبن سب قبن.01–12
من  1/فق ة 137 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. والمبدة10–16من القبنون العضوي  قم  140/1المبدة  - 3

يومب وتتقلص إلى ثمبنية أيبم في حبلة  15ـة  د. قد كبنت المدة محدبنسب ق بن، م جع01-12 قم القبنون العضوي 
 م جع سب ق .، 07-97  قم األم  من 158 ص يح المبدة  ث وت الشغو  النهبئي لمنصب  ئيس الجمهو ية

 .52ص  م جع سب ق، جزائ ، وك ا إد يس، نظبم انتخبب  ئيس الجمهو ية في ال - 4
تود  تص يحبت  » : أنعلى  1997أف يل  13من النظبم المعدل  موجب المداولة المؤ خة في  22المبدة  نصت - 5

الت شيح النتخبب  ئيس الجمهو ية، حسب الش وط واألحكبم واآلجبل المنصوص عليهب في القبنون العضوي المتعلق 
من  21، وكبنت المبدة «مة للمجلس الدستو ي التي تث ت تسلمهب مقب ل وصل  نظبم االنتخب بت لدى األمبنة العب

، وال هتتضمن الموقف نفس 1996ديسم    29من النظبم المؤ خ في  22والمبدة  1989أوت  07النظبم المؤ خ في 
اولة المؤ خة من النظبم الصبد   موجب المد 24تحدد الشخص الذي يتولى إيدا  ملف الت شيح،  ينمب أوضحت المبدة 

 من ق ل المت شح. يود  من ق ل و ص يح الع ب ة أن ملف التص يح  بلت شيح  2000يونيو 28في 
من القبنون العضوي  قم  136/1، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  139/1المبدة  - 6

 م اجع سب قة. ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،07–97م   قم من األ 157، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، والمبدة 01–12
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يعت   مت شحب طبلب الت شح الذي حصل على  .1ية نتخب أي م حلة تكون عليهب العملية اال
( أيبم 10قد يوافق المجلس الدستو ي على طلب الت شح خالل ) .2موافقة المجلس الدستو ي

بلب الت شح يمكن أن يسحب طل ه خالل لذلك فط ،3كبملة من تب يخ إيدا  التص يح  بلت شح
يد س ملف ل( أيبم المخولة قبنونب للمجلس الدستو ي 10مدة قصوى ال تتجبوز مدة العش ة )

اآلتي  10–16  قم من القبنون العضوي 144ذلك  ص يح المبدة ، و التق ي  فيهو  الت شح
على  4ريالمترشح بعد موافقة المجلس الدستو  انسحابل يعتد بو  ل يقبل »نصهب 

   الجزائ ي في القبنون العضويالتي عبلجت التنبقض الذي وقع فيه المش  ، و « الترشيحات
أضبف و  ،«. ..5المترشح انسحابل يعتد بو  ل يقبل » :التي نصت على أنو  ،01–12  قم

ألن المواطن طبلب الت شح ال يكتسب  ،« ...6إيداع الترشيحات ... »أن ذلك يتم منذ 
ذلك  عد نهبية المجلس ، و   عد موافقة المجلس الدستو ي على طلب ت شحهصفة المت شح إال

 .7الدستو ي من د اسة ملف طبلب الت شح
 انسحببية  مب فيهب أجل الت شيح هو نتخب الذي يؤث  على العملية اال نسحبباال إن  
ة ال يكون إال في حبلتين وهمب حبلة وفب. و المق ول من ط ف المجلس الدستو ي المت شح 

المت شح أو تع ضه لمبنع خطي  يث ته المجلس الدستو ي ق ل إج اء الدو  األول أو مبنع 
المبنع  فهومالمبنع الخطي  وال م فهوملم يحدد المش   م .8ش عي  عد إج اء الدو  األول

                                                 

عندما ينال ترشيح للنتاابات الرئاسية موافقة المجلس » ، على أن: 01-16من القبنون  قم  103تنص المبدة  - 1
الدستوري، ل يمكن سحبه إل في حالة حصول مانع اطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة 

 .«شح المعني... المتر 
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  144المبدة  - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  141المبدة  - 3
 نحن الذين سط نب. - 4
 نحن الذين سط نب. - 5
 نحن الذين سط نب. - 6
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق .01–12من القبنون العضوي  قم  141المبدة  - 7
، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 10–16من القبنون العضوي  قم  144، والمبدة 01–16من القبنون  قم  103المبدة  - 8

 من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي، م اجع سب قة. 32المبدة 
، م جع سب ق، تأجيل االقت ا  لمدة 01-12من القبنون العضوي  قم  141/3ب  موجب المبدة ق   المش   الجزائ ي سب ق -

يومب( في حبلة انسحبب المت شح  عد نش  قبئمة المت شحين في ج   ج ج، كمب منح  موجب المبدة  15خمسة عش  )
لتقديم ت شيح جديد عند  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق،أجال 01-12من القبنون العضوي  قم  141/2
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همب، خبصة فيمب تعلق وسبئل إث بت الو  ، وال ط يعتهمب القبنونية،ينتخب الش عي في القبنون اال
 نع الش عي،  إعت ب  أن شهبدة الوفبة ديليل قبنوني  سمي عليهب.  بلمب

ق ل  تث ت المجلس الدستو ي من وفبة المت شح أو حدوث مبنع خطي  له في حبلة 
لمدة  قت ا يتم تأجيل اال  عد موافقة المجلس الدستو ي على الت شيحبتقت ا  و إج اء اال

تقديم ت شيح جديد إذا تث ت المجلس يكفي منح أجل لو  ،1( يومب15أقصبهب خمسة عش  )
. لم يحدد المش   2الدستو ي من حصول مبنع قبنوني للمت شح  عد الموافقة على الت شيح

المت شح المنسحب الذي ال ينتمي إلى حزب  الجزائ ي المت شح الجديد الذي سيت شح مكبن
إال إذا كبن  ال يمكن تصو  هذه اإلمكبنية سيبسي أو مب يع ف  بلمت شح "المستقل" إذ

أمب إذا   إسم تيب  مدني مع وف. حزب سيبسي أو كبن م شحب  بسمالمت شح المنسحب تقدم 
 .3( يومب15لمدة أقصبهب خمسة عش  )  قت ا حدث  عد ذلك يتم تأجيل تب يخ اال

جمبعيب لستة  بانسحب  ،1999بت  ئبسية تعددية للجزائ  سنة انتخب شهدت ثبني 
 ،الذين ق ل المجلس الدستو ي ملفبت ت شحهم من ال ئبسيبت( 7)مت شحين من أصل س عة 

 عد تحديد القبئمة النهبئية  نسحبباالقد جبء هذا و   غم غيبب عذ  قبنوني يسمح لهم  ذلك
  .4للمت شحين

                                                                                                                                                         

انسحبب المت شح في حبلة الوفبة أو حدوث مبنع قبنوني ش ط أن ال يتجبوز الشه  السب ق لتب يخ االقت ا  في الظ وف 
العبدية أو الخمسة )عش ( يومب في الظ وف االستثنبئية، وهو أجل ال يسمح  إج اء االنتخب بت ال ئبسية خالل أجل 

، 01–12من القبنون العضوي  قم  132ء مدة والية ال ئيس والمحددة ص احة في المبدة يومب( ق ل انقضب 30شه  )
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق.

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  2و/فق ة  1/فق ة 144المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  144/2المبدة  - 2
 م جع سب ق.  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،10–16من القبنون العضوي  قم  144/2المبدة  - 3
 في كل من: 1999يتمثل المنسح ون من االنتخب بت ال ئبسية لعبم  - 4

 السيد أيت أحمد محند والحسين. -
 السيد مولود حم وش. -
 السيد خطيب يوسف. -
 د سعد جبب اهلل ع د اهلل.السي  -
 السيد سيفي مقداد. -
 السيد طبلب إ  اهيمي. -
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اإلنسحبب ولم يصد  أي  يبن ، ذلك أي ق ا   شأن  المجلس الدستو ي لم يتخذ
 قيت أسمبء المت شحين المنسح ين ضمن كمب  ية  شكل عبدينتخب العملية اال استم تو 

 .1في مكبتب التصويت يوم اإلقت ا   أو اق التصويت المودعة
 فال يؤخذ ،يةنتخب تستم  العملية اال المت شحين من الدو  الثبني أحد انسحببأمب عند 

ع إال في حبلة وفبة أحد المت شحين للدو  الثبني أو تع ضه لمبن ،في الحس بن نسحببهذا اال
ية من نتخب يعلن المجلس الدستو ي وجوب القيبم  كل العمليبت االوفي هذه الحبلة  ،ش عي
عبدة إج اء و  ية جديدةانتخب تنظيم حملة و  فتح المجبل لت شيحبت جديدة  مب فيهب ،جديد ا 

 . 2( يومب60بت جديدة لمدة أقصبهب ستون )انتخب آجبل تنظيم  تمددو قت ا ، الدو  األول لال
ية من نتخب تتم إعبدة كل العملية االو  ية األولىنتخب الق ا  كل آثب  العملية اال هذايمحو 
ية يتطب ق مع نفس األجل نتخب هذا األجل الممنوح من أجل إعبدة إج اء العمليبت اال، و جديد

  .هيئة النبخ ين من ق ل  ئيس الجمهو ية استدعبءالممنوح الذي يتعين خالله 
في منص ه حتى  ، ئيسال ية عهدته أو من يتلوى وظيفة يظل  ئيس الجمهو ية السب

 . 4ق ل إج اء الدو  األول أو  عده نسحببسواء حصل اال ،3أداء  ئيس الجمهو ية اليمين
  :إجراءات الترشح للمجالس المنتابة -ثانيا 

للت شح  ةالمق    هبنفسوهي الم احل  5بت المحليةنتخب تتمثل م احل الت شح لال
 :جلس الشع ي الوطني فيبت المنتخب ال

                                                 

،  والجزائ  اليمن في العبمة االنتخب بت خالل من السيبسية للمشب كة القبنوني النظبم ، أحمد العميسي أحمد صبلح - 1
 .221 - 220م جع سب ق، ص 

، 10–16من القبنون العضوي  قم  146/3مبدة وال ، 01–16من القبنون  قم  3/ وفق ة  2/ فق ة 103المبدة  - 2
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن.

 ، م جع سب ق.01–16من قبنون  قم  4/فق ة 103المبدة  - 3
على منح  ئيس الجمهو ية القبئم أو من يمب س مهبم  ئبسة الدولة، صالحية  1989اقتص  المؤسس في دستو   - 4

غبية اإلعالن عن انتخبب  ئيس الجمهو ية، في حبلة انسحبب المت شح في الدو  الثبني تمديد ممب سة مهبمه إلى 
في حالة وفاة أحد المترشحين للنتاابات الرئاسية في الدور الثاني أو » منه:  89لالنتخب بت فقط،  ص يح المبدة 

هام رئاسة الدولة في ممارسة انسحابه أو حدوث أي مانع آار له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس م
 «. مهامه إلى غاية اإلعلن عن انتااب رئيس الجمهورية...

، يتعلق  إيدا  قوائم الت شيحبت النتخبب أعضبء المجبلس 1997يوليو  26، مؤ خ في  281–97م سوم تنفيذي  قم  - 5
 .49، عدد 1997يوليو  27الشع ية ال لدية والوالئية، ج   ج ج، مؤ خة في 
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 سبلة تعلن فيهب نية تكوين قبئمة  ،المخول قبنونب ،الت شح معتزميتقديم ممثل  -
 .الت شيح
 .ة التص يح  بلت شحاستمب  سحب  -
 .التص يح  بلت شح -
لمعنية اي فق ملف ت شيح القبئمة  وثيقة تث ت تزكية الحزب أو األحزاب السيبسية  -

 ، حسب الحبلة .لتوقيعبتا اكتتببات بستمب     تلك القبئمة
أو  ،تعتبر عملية إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولية"

 يح الجمبعي من ط ف صيقدم هذا الت . 1"في الممثلية الدبلوماسية تصريحا بالترشح
بش ة من ط ف المت شح الذي يليه م  أو إذا تعذ  عليه ذلك ،المت شح الذي يتصد  القبئمة

 .2في الت تيب
( يومب 50منح المش   الجزائ ي مدة أك   لتقديم التص يحبت  بلت شح ق ل خمسين )

يومب  45، وبت ال لديةنتخب  بلنس ة لال 4يومب 45 عدمب كبنت  ،3قت ا كبملة من تب يخ اال
 .5بت التش يعيةنتخب  بلنس ة لال قت ا كبملة من تب يخ اال

ية  بلنس ة نتخب لمت شحين المذكو ين في القبئمة االيقدم التص يح  بلت شح أحد ا
المت شح الذي يتصد  القبئمة أو المت شح الذي يليه م بش ة في ، و 6بت المحليةنتخب لال

ينط ق هذا الش ط على مت شحي األحزاب السيبسية  .7بت التش يعية نتخب الت تيب  بلنس ة لال
 .أو المت شحين األح ا 

 اكتتببة استمب  ش وط ، و قتضيبت تزكية قبئمة الت شيح )أ(يجب أن ي ا  المت شح م
 .(جة التص يح  بلت شح )استمب  و  ،التوقيعبت )ب(

                                                 

من القبنون   71/1، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق والمبدة 10–16من القبنون العضوي  قم  72المبدة  -1
 م جعبن سب قبن.   01-12العضوي  قم 

، 01-12من قبنون  قم  91والمبدة المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ،  10–16من القبنون العضوي  قم  72المبدة  - 2
 م جعبن سب قبن. بت، المتعلق  نظبم اإلنتخب

 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. ، 01-12من القبنون  العضوي  قم  73المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.07-97من األم   قم  110المبدة  - 4
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 01-12من القبنون  العضوي  قم  93المبدة  - 5
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 01-12من القبنون  العضوي  قم  71/2المبدة  - 6
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 01-12من القبنون  العضوي  قم  1/  91المبدة  - 7
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 : تزكية قائمة الترشيح -أ 
الوالئية عددا من و  يجب أن تتضمن قبئمة المت شحين للمجبلس الشع ية ال لدية

ال يقل عن ثالثين في  عددا من المستخلفينو  المت شحين يسبوي عدد المقبعد المطلوب شغلهب
 .2نس ة التمثيل النسبئي المق  ة قبنونب  تحت م، و  301%)المئة )

 اثنينية على أكث  من مت شحين نتخب القبئمة اال احتواء إمكبنيةعدم  3القبنون اشت ط
لتغليب وذلك تفبديب  ،4ينتميبن إلى أس ة واحدة سواء  بلق ا ة أو  بلمصبه ة من الد جة الثبنية

الق ا ة  ين  وجود لم يمتد هذا الش ط ليمنع ح الخبصة على المصلحة العبمة المحلية .المصبل
قد تضفيبن إلى إنتخب همب ضمن قبئمتين إنتخب يتين مختلفتين، في  مت شحين إنتخب ين

وهي مسألة لم ينت ه إليهب المش   الجزائ ي  موجب القبنون  عضوية مجلس شع ي واحد، 
  .10-16  قم نون العضويالقبو  01-12 قم العضوي 

أو  ،أو عدة أحزاب سيبسية ، وثيقة تزكية القبئمة من ط ف الحزب ي فق ملف الت شيح
 التوقيعبت في حبلة الت شح الح .  اكتتبب وثيقة 
قبئمة الت شيح المتوف ة على جميع الش وط  تزكية اشت اطعمد المش   الجزائ ي إلى   

حزب  من ط ف األحزاب السيبسية أو المت شح الح ،القبنونية سواء كبنت مقدمة من ط ف 
بت المحلية األخي ة على نتخب التي تحصلت خالل االو  أو األحزاب السيبسية أو قبئمة ح ة

ية المت شح نتخب ( من األصوات المع   عنهب في الدائ ة اال%4أكث  من أ  عة في المبئة )
مب من ط ف األحزاب السيبسية التي تتوف  عل، و فيهب منتخ ين على األقل في  (10ى عش ة )ا 

مب من ط ف األحزاب السيبسية التي تتوف  على و  ،المجبلس الشع ية المحلية للوالية المعنية ا 
في حبلة و  .( منتخ ين على األقل في المجبلس الشع ية المحلية للوالية المعنية10عش ة )

 الش طين المذكو ينتقديم قبئمة مت شحين تحت  عبية حزب سيبسي ال يتوف  على أحد 
بت أو في حبلة تقديم قبئمة نتخب أو تحت  عبية حزب سيبسي يشب ك ألول م ة في اال ،أعاله

( توقيعب من نبخ ي الدائ ة 50فإنه يجب أن يدعمهب على األقل  خمسين ) ، عنوان قبئمة ح ة
                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  71المبدة  - 1
 أنظ  ال بب األول، الفصل الثبني ، الم حث الثبني . - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 01-12من القبنون  العضوي  قم  77المبدة  - 3
-97من األم   قم  94والمطب قة للمبدة  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 01-12من القبنون العضوي  قم  76المبدة  - 4

 اإلنتخب بت،  م جعبن سب قبن. ، المتعلق  نظبم07
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قل، توقيعب على األ 650أي جمع  ،1فيمب يخص كل مقعد مطوب شغله ،المعنية نتخب يةاإل
 اشت طهتوقيعب على األكث ، وهي توقيعبت كثي ة  بلمقب نة مع العدد الذي  2150أو 

 من توقيعبت (%5تقل عن خمسة  بلمئة ) التي الو  ،10–12  قم  مقتضى القبنون العضوي
( نبخ ب كحد أدنى عن 150مبئة وخمسين ) وتت اوح  ين ،ية المعنيةنتخب نبخ ي الدائ ة اال

( على األقل من نبخ ي %10حددت  عش ة  بلمئة )و  ،2كحد أقصىنبخب  (1000ألف )
نبخ ب  موجب  500أال يزيد عن و  نبخ ب 50على أن ال يقل العدد عن  ،يةنتخب الدائ ة اال
أو تحت  عبية  ،. أمب في حبلة تقديم قبئمة مت شحين ح ة19893بت لعبم نتخب قبنون اال

 ال يتوف  على أحد الش طين المذكو تين أو بتنتخب حزب سيبسي يشب ك ألول م ة في اال
( توقيعب من نبخ ي الدائ ة 250ن وخمسين )يفإنه يجب دعمهب على األقل  مئت ،أعاله
وهو  ،4بت التش يعيةنتخب  بلنس ة لال شغله ية المعنية فيمب يخص كل مقعد مطلوبنتخب اال

جب القبنون العضوي  قم ش    مو الم اشت طهب( توقيع التي 400عدد قليل مقب نة  أ  عمبئة )
ية في نتخب أمب  بلنس ة للدوائ  اال .6ق ل ذلك اشت طهبتوقيع التي  300 ـوال 105–12

تقدم قبئمة المت شحين إمب تحت  عبية حزب سيبسي أو عدة أحزاب يجب أن ف ،الخب ج
عن كل مقعد  ،على األقل ،( توقيع200مدعمة  مبئتي ) ،أو  عنوان قبئمة ح ة ،سيبسية
 . 7ية المعنيةنتخب ب شغله من توقيعبت نبخ ي الدائ ة االمطلو 

      :التوقيعات اكتتابة استمار  -ب 
 اكتتببة استمب  و  التوقيعبت. اكتتببة استمب   واسطة  ،ت فع التوقيعبت لإلدا ة المختصة

التي يجمع فيهب المت شحين األح ا  التوقيعبت  ،هي الوثيقة اإلدا ية ال سمية ،التوقيعبت
 االختصبصيوز    .تقدم من ط ف المصبلح المختصة في الواليةو التي طلو ة قبنونب الم

و ين وزي  الداخلية   ين الوزي  األول حبليب ،التوقيعبت اكتتببة بستمب  التنظيمي المتعلق  

                                                 

 م جع سب ق. ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،10-16من القبنون  قم  73المبدة  - 1
 م جع سب ق.  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،01-12من قبنون االنتخب بت  قم  72المبدة  - 2
 م جع سب ق .  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ،1989من قبنون االنتخب بت لعبم  66المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  94المبدة  - 4
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  29المبدة  - 5
 ب ق.م جع س ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،89/13/الفق ة الثبنية من القبنون  قم 91المبدة  - 6
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  94المبدة  - 7
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التوقيعبت في  اكتتببة استمب  حيث يحدد م سوم تنفيذي كيفية تقديم  ،والجمبعبت المحلية
 وتب يخ ومكبن سح هب. ،ةستمب  وزا ي تحديد المميزات التقنية لال حين يتولى ق ا 

 ،بت التي م ت  هب الجزائ نتخب ع   اال ،د جت الق ا ات الصبد ة من وزي  الداخلية
التوقيعبت لدى مصبلح الوالية  مج د نش  الم سوم  اكتتببات استمب  على فتح  بب سحب 
يتوقف ، و أعضبء المجبلس الشع ية نتخببال 1هيئة النبخ ين استدعبءال ئبسي المتضمن 

الوالئية و  أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية نتخبباألح ا  ال تسليمهب على تقديم المت شحين
  .2 سبلة يعلن فيهب تكوين قبئمة مت شحين أح ا 

التي حددت  يبنتهب  ،3التوقيعبت اكتتببة استمب  في شكليبت  ،فصلت الق ا ات الوزا ية  
 .4بتنتخب ن قبنون االالعبمة ضم

يتم التصديق لدى ضب ط عمومي على توقيعبت النبخ ين مع وضع الس ب ة اليس ى 
،  عد أن كبنت جهة المصبدقة هي  ئيس المجلس 5 ات تقدمهب اإلدا ةاستمب  المجمعة على 

                                                 

، يتعلق  بستمب ة اكتتبب التوقيعبت الف دي 2017ينبي  سنة  17مؤ خ في  14–17من الم سوم تنفيذي  قم  4المبدة  - 1
، 2014ينبي  سنة  18ج ج، مؤ خة في في صبلح قوائم المت شحين النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، ج   

 .03العدد 
، يحدد تب يخ سحب استمب ات اكتتبب التوقيعبت في صبلح قوائم المت شحين 1997يوليو سنة  26ق ا  مؤ خ في  - 2

، عدد 1997يوليو  27األح ا  النتخبب أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية والوالئية ومكبنه، ج   ج ج، المؤ خة في 
49. 

، يحدد تب يخ سحب استمب ات اكتتبب التوقيعبت في صبلح قوائم المت شحين 2002يوليو سنة  9  مؤ خ في ق ا -
 .57، عدد 2002يوليو  10األح ا ، النتخبب أعضبء المجبلس المنتخ ة، ج   ج ج، المؤ خة في 

التوقيعبت في صبلح قوائم ، يتعلق  بستمب ة اكتتبب 1997يوليو سنة  26مؤ خ في  280-97الم سوم التنفيذي  قم  -
، 1997يوليو  27المت شحين األح ا  النتخب بت أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية والوالئية، ج   ج ج، المؤ خة في 

 .49عدد
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  94/7والمبدة  73/6المبدة  - 3
، والمطب ق للق ا  المؤ خ في 49، عدد 1997يوليو  27، ج   ج ج، المؤ خة في 1997و يولي 21الق ا  الممضي في  -

، يحدد المميزات التقنية الستمب ة اكتتبب التوقيعبت الشخصية في صبلح قوائم المت شحين األح ا  2002يوليو سنة  9
 .49، عدد 2002يوليو سنة  10ة في ، ج   ج ج، المؤ خ

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  94/7والمبدة  73/6المبدة  - 4
من القبنون العضوي  7/فق ة 94، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10–16من القبنون العضوي  قم  73/6المبدة  - 5

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16 قم 
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ية نتخب ثم يقدمهب إلى  ئيس اللجنة اإلدا ية اال ،الموثق أو محض  قضبئي ،الشع ي ال لدي
ي لغ على الفو  إلى ممثل  والتي تح   محض  اعتمبد ،اعتمبدهبختصة إقليميب من أجل الم

 .1 القبئمة
األمين و  نوا ه ، تفويض منهو   ئيس المجلس الشع ي ال لدي، 2يقصد  بلضب ط العمومي

 ئيس ، المحض  القضبئي، الموثق، المندو ون الخبصونو  مندو و ال لديةو  العبم لل لدية
 .مبسي أو القنصلي أو أي موظف  تفويض منهالم كز الد لو 
م فقة و تسلم ، 3التوقيعبت الف دية المستوفية للش وط القبنونية اكتتببات ستمب  إتوقع 

خالل أجل  يةنتخب للدائ ة اال تتضمن  يبنبت الموقعين إلى  ئيس اللجنة ،4  طبقة معلومبتية
بت نتخب لال  ة بلنس ( سبعة24ين ) ق ل أ  ع وعش  و المقد   ،محدد في الم اسيم التنفيذية

األجل المخصص إليدا  قوائم الت شيحبت  انتهبءعلى األقل من  ،2017التش يعية لعبم 
 .5المنصوص عليه قبنونب

أو السلطة التنفيذية من خالل الم اسيم  ،بتنتخب نالحظ أن المش   من خالل قبنون اال
ية المختصة إقليميب نتخب للجنة اإلدا ية االلم يحدد تب يخب تتقيد  ه ا ،والق ا ات التنفيذية

يغ المعنيين  بألم   محض  لولم تحدد أجال لت  ،التوقيعبت من عدمه اكتتببة استمب   العتمبد
أو عدم وصول  ،االعتمبدكمب لم ينظمب حبلة عدم ت ليغ المعني  بألم   محض   ،االعتمبد
ضبفة إلى عدم تحديد اإلج اءات إ ،إلى علم المعني  بألم   غم ت ليغه االعتمبدمحض  

التوقيعبت، وهي كلهب أمو  قد  اكتتببة استمب   اعتمبدالقبنونية الالزم إت بعهب في حبلة  فض 

                                                                                                                                                         

، فلم تتم اإلشب ة إليه إال  موجب الم سوم ال ئبسي  قم 1997نتخب بت المحلية عبم لم يكن هذا اإلج اء مشت طب في ا
، يتعلق  بستمب ة اكتتبب التوقيعبت في صبلح قوائم المت شحين األح ا  2002يوليو سنة  8المؤ خ في  02-233

 . 47، عدد 2002يوليو  10النتخبب المجبلس الشع ية ال لدية والمجبلس الشع ية الوالئية، ج   ج ج، مؤ خة في 
 ،  م جعبن سب قبن.233-02والم سوم التنفيذي  قم  280-97الم سوم التنفيذي  قم  - 1
 ، م جع سب ق.14–17من الم سوم التنفيذي  قم  5المبدة  - 2
 ، م جع سب ق.14–17من م سوم تنفيذي  قم  8المبدة  - 3
من القبنون العضوي  قم  7/ 73ق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة ، المتعل10–16من القبنون العضوي  قم  94/8المبدة  - 4

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن.16-10
، يتعلق  بستمب ة اكتتبب التوقيعبت الف دية في صبلح 2017ينبي  سنة  17مؤ خ في  14–17م سوم تنفيذي  قم  - 5

 .3، العدد  2017ينبي  سنة  18، ج   ج ج، مؤ خة في قوائم المت شحين النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني
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تنظيم  لذلك يجب ،وت قيه  هينة إ ادة وسيط ة السلطة التنفيذية ،تصعب عملية الت شح الح 
  .بتنتخب هذه المسبئل في قبنون اال

 :ترشحة التصريح بالاستمار  -ج 
 بلت شيح لدى مصبلح الوالية أو الممثلية الد لومبسية  ة التص يحاستمب  يتم سحب 

هيئة  استدعبء مج د نش  الم سوم ال ئبسي المتضمن  1القنصلية المعنية  هذا الغ ض
 .2النبخ ين  عد تقديم  سبلة تعلن فيهب نية تكوين قبئمة مت شحين

ال يبنبت  بت المحلية نتخب ح  بلنس ة لاليتضمن التص يح الموقع من كل مت شيجب أن 
، و التي ال تختلف عن ال يبنبت المشت طة 4و المحددة من ط ف التنظيم ،3قبنونب المحدة

ستمب ة  ،1ة إيدا  التص يحستمب  ا  و ، 5إيدا  قبئمة المت شحينإلستمب ة   2المعلومبت الشخصيةوا 
                                                 

، المتعلق  بستمب ة التص يح  بلت شح 2012جبنفي  24المؤ خ في  24-12من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  - 1
 .4، عدد 2012جبنفي  26النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، ج   ج ج، مؤ خة في 

، يحدد تب يخ سحب استمب ة التص يح  بلت شح في قوائم 1997يوليو سنة  26المؤ خ في  من الق ا  الوزا ي 2المبدة  - 2
، عدد 1997يوليو  27المت شحين النتخبب أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية والوالئية ومكبنه، ج   ج ج، مؤ خة في 

49. 
المتعلق  بستمب ة التص يح  بلت شح  ،2007ف  اي  سنة  17مؤ خ في  62–07من الم سوم التنفيذي  قم  3و 2المبدة  -

، العدد 2007ف  اي  سنة  18في قوائم المت شحين النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، ج   ج ج، مؤ خة في 
12. 

، يتعلق  بستمب ة التص يح  بلت شح 2012ينبي  سنة  24المؤ خ في  24-12من الم سوم التنفيذي  قم  3المبدة  -
 .04، العدد 2012ينبي  سنة  26لس الشع ي الوطني، ج   ج ج، المؤ خة في النتخبب أعضبء المج

، المتعلق  بستمب ة التص يح  بلت شح 2017ينبي  سنة  17مؤ خ في  13-17من الم سوم التنفيذي  قم  4و 3المبدة   -
، العدد م 2017ينبي  سنة  18لقوائم المت شحين النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، ج   ج ج، مؤ خة في 

03. 
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  72المبدة  - 3
، المحدد المميزات التقنية الستمب ة التص يح  بلت شح لقوائم 2017ينبي  سنة  30 من الق ا  مؤ خ في 2المبدة  - 4

 .06، العدد 2017ف  اي  سنة  5ج، المؤ خة في المت شحين النتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، ج   ج 
، يحدد المميزات التقنية الستمب ة التص يح  بلت شح في قوائم المت شحين النتخبب 2012س تم   سنة  8ق ا  مؤ خ في  -

 .50، العدد 2012س تم   سنة  12أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية والوالئية، ج   ج ج، المؤ خة في 
، المحدد للميزات التقنية الستمب ة التص يح  بلت شح في 1997يوليو سنة  26الق ا  الوزا ي المؤ خ في من  2المبدة  -

قوائم المت شحين النتخبب أعضبء المجبلس الشع ية والوالئية، صبد  عن وزا ة الداخلية والجمبعبت المحلية وال يئة، ج 
 .49عدد  1997يوليو  27  ج ج، المؤ خة في 

 ، م جع سب ق.2012س تم   سنة  8من الق ا  مؤ خ في  3المبدة  - 5
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ية نتاابالدائرة ال اإلنتااب ،  وهي طبيعةالمعلومات المتعلقة بالترشح  مجموعة من وهي 
كمب يلحق  بلقبئمة  .3 المستوى التعليميو و المدنية  الحالة العائليةقائمة الترشح ،  ،

 . 4يةنتخب ال  نبمج الذي سيتم ش حه طوال الحملة اال
  المطلب الثاني

  :يةنتاابصعوبة ممارسة المترشح للحملة ال 
خالل فت ة زمنية ، و تحديد إطب  المنبفسةو  ،المت شحينو   عد تحديد جملة النبخ ين

كبر عدد أل  الحصد الشرعيتقوم المنافسة المشروعة بين المترشحين، قصد  "،محددة قبنونب
 .5" يةنتاابتسمى قانونا بالحملة ال  و األصوات، من

جوه  العلمية االنتخب ية فهي من المف وض فت ة التق ي  الحملة اإلنتخب ية تشكل 
مختلف الحلول التي إقت حهب  و يةنتخب بإلطال  على ال  امج االمح للنبخب  ، إذ تس6الشع ي

 و الوطنية . المحليةالمت شحين لتحقيق التنمية 
إذ تكون مفتوحة ق ل خمسة  ،يةنتخب مدد المش   الجزائ ي تد يجيب مدة الحملة اال

قد و  ،7قت ا  يخ اال( أيبم من تب3تنتهي ق ل ثالثة )و  قت ا ( يومب من تب يخ اال25وعش ين )
وتنتهي ق ل ثالثة أيبم من تب يخ  قت ا ،كبنت تفتح ق ل خمسة وعش ين يومب من يوم اال

-89يومب فقط في ظل القبنون  قم  14،  ينمب كبنت 9يومب 19مدتهب ق ل ذلك و  ،8قت ا اال

                                                                                                                                                         

 ، م جع سب ق.03-12من القبنون العضوي  قم  4المبدة  - 1
 ، م جع سب ق.2017ينبي  سنة  30من ق ا  مؤ خ في  4المبدة  - 2

 ، م جع سب ق.2012س تم   سنة  8من ق ا  مؤ خ في  4المبدة  -
 ، م جع سب ق .1997يوليو سنة  26في من الق ا  الوزا ي المؤ خ  4المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.97/07 قم  األم من  175، 108المبدتبن  - 4
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. 01-12من القبنون  العضوي  قم  71المبدة  -   
يع الجزائ ي والتش يع الف نسي،  سبلة دكتو اه، جبمعة  وط فبس محمد، الحمالت االنتخب ية، د اسة مقب نة  ين التش   - 5

 . 2011-2010منتو ي " قسنطينة، 
  تحقق الحملة االنتخب ية تع ئة سيبسية للشعب، وتشكيل إ ادتهم، لمزيد من التفبصيل  اجع: -6

- GÈROME ( J ), effets de compagnes, changements de l'électorat, pouvoirs, n 63, 1992, pp 1043 - 

116, notamment p 103 - 107. 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  173المبدة  - 7
 م جع سب ق.، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، 01-12من القبنون العضوي  قم  188المبدة  - 8
 خب بت، م جع سب ق.، المتعلق  نظبم اإلنت07-97من األم   قم  172المبدة  - 9
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 .1ا قت  أيبم من تب يخ اال 07وتنتهي  قت ا ، ل تب يخ االق ،يومب 21، حيث كبنت تفتتح 13
( 12عش  ) اثنتيإذا مب أج ي دو  ثبني، حيث تفتتح ق ل  ،أيبم 10وتقلص مدة الحملة إلى 

 .2قت ا ( من تب يخ اال2تنتهي ق ل يومين )قت ا  و يومب من تب يخ اال
ية أمبم اإلش اف نتخب يصعب على المت شح في الظ وف العبدية م بش ة الحملة اال

المحددة قبنونب خبصة حق عقد  يةنتخب ئل الحملة االالتقدي ي للسلطة التنفيذية على وسب
سلطتهب  إلى جبنب ،(الفرع األول) ، و الميزانية المبلية للحملة اإلنتخب يةاإلجتمب  اإلنتخب ي

 ، ) الفرع الثاني(التبمة في تنظيم وسبئل الحملة اإلنتخب ية المحددة  موجب التنظيم 
 .3ال أي العبمالطبقة التي يوجه  هب المت شح  إعت ب هب 

 الفرع األول
  : المحددة قانونا يةنتااباإلشراف التقديري للسلطة التنفيذية على وسائل الحملة ال 

كي يمب س حملته  بتنتخب تتمثل الوسبئل القبنونية المتبحة للمت شح  موجب قبنون اال
 5الملصقبت ،(نياثاوسبئل اإلعالم )، (أول) 4يةنتخب المه جبنبت االو  التجمعبت ية فينتخب اال
 و التي تعت   العمود الفق ي للحملة اإلنتخب ية. )رابعا(،، إلى جبنب الميزانية المبلية (ثالثا)

 :يةنتاابالمهرجنات ال و  التجمعات -أول 
 ،ية التي يقوم  هب المت شحنتخب نبت االبالمه جو  التجمعبت ،أخضع المش   الجزائ ي

 .7على خالف مب كبن سبئدا في عهد األحبدية ،6وميةالتظبه ات العمو  بتجتمبعلقبنون اال
                                                 

 ،  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. 13-89من قبنون  قم  123المبدة  - 1
من القبنون العضوي  188، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  07-97من األم   قم  172الفق ة الثبنية من المبدة  - 2

، المتعلق 10–16ق ة األخي ة من القبنون العضوي  قم /الف173، ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 01-12 قم 
  نظبم اإلنتخب بت، م اجع سب قة.

 يتمثل العبئق األسبسي للتحول الديمق اطي في الدول المغب  ية في قيبدة النخ ة الحبكمة للتغي  الديمق اطي  اجع:   - 3
، العدد الثبمن، مجلة المفك " ،  -حديبت وع اقيل ت -سعبد العقون،  " نمط التحول الديمق اطي في التج  ة المغب  ية  -

 .184، السيمب ص 188 - 166، ص ص ص 2012
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. ،01–12من القبنون العضوي  قم  192المبدة  - 4
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه. ،01–12من القبنون العضوي  قم  191المبدة  - 5
 -12من القبنون العضوي  192، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، و المبدة  10 - 16من القبنون العضوي  179دة المب - 6

 .بنسب ق بنم جعالمتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ، 01
ت يعة نوا ة، صو  المشب كة الشع ية في النظبم الدستو ي الجزائ ي، مذك ة مبجستي ، كلية الحقوق، جبمعة الجزائ ،  - 7

 .204، ص، ص 2003 - 2002
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بت جتمبعفممب سة المت شح لال ،المظبه ات العموميةو  بتجتمبع نبءا على قبنون اال 
يتم تحت إش اف السلطة التنفيذية  ،ية متوقف على تقديم تص يح مس قنتخب والمه جبنبت اال

غي  أن القبنون  ،ية )أ(نتخب اال وهذا مب يخدم حسن سي  الحملة ،حفبظب على النظبم العبم
 الجزائ ي لم يحم المت شح من أي تص ف تعسفي صبد  من ط ف هذه السلطة التنفيذية

 .أثنبء أدائهب لمهبمهب )ب(
 :يةنتاابنات ال االمهرجو  اتجتماعتشديد إجراءات عقد ال -أ 

 ،19762، ثم قيدت  موجب دستو  19631منذ دستو   جتمب ك س المؤسس ح ية اال
أو  بلمصبلح ال ئيسية  ،أو المسبس  بلدستو  ،االشت اكية عد التذ    هب لض ب أسس الثو ة 

وكذا  بألمن الداخلي، والخب جي  والت اب الوطني ،أو  وحدة الشعب ،للمجموعة الوطنية
ت بعب، أين جمع ح ية  1996و 1989للدولة. ثم تنبزل المؤسس عن تلك القيود في دستو ي 

نشو  التع ي    .هبنفس دون أن يو د أي قيد عليهب في المبدة جتمب ح ية االو  بء الجمعيبتا 
 بتجتمبعالمتعلق  بال 1989ديسم    31المؤ خ في  28-89 قم  عت   القبنونا

 ،تجمهر مؤقت باألشااص متفق عليه »العمومي  جتمب أن اال ،المظبه ات العموميةو 
 ل أفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركةومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تباد

 الذي يعدل 19-91( من القبنون  قم 02هذا المصطلح في المبدة الثبنية ) است دلثم  ،«
 ،المظبه ات العمومية  مصطلح "تجمع"و  بتجتمبعالمتعلق  بال 28-89يتمم القبنون  قم و 

ظم اارج ين ،متفق عليه ،تجمع مؤقت ألشااصالعمومي أنه  جتمب االفأص ح تع يف 
به قصد تبادل األفكار أو  اللتحاقفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس و  الطريق العمومي

 هي المواكبو  المظاهرات العموميةالذي يتميز عن و  ،3 الدفاع عن مصالح مشتركة

                                                 

من دستو   41، والمبدة 1989من دستو   89، والمبدة 1976من دستو   55، والمبدة 1963من دستو   19المبدة  - 1
 ، م اجع سب قة.1996

 ، م جع سب ق.1976من دستو   73المبدة  - 2
 31المؤ خ في  28–89 قم  يعدل ويتمم القبنون 1991ديسم   سنة  2مؤ خ في  19–91من قبنون  قم  2المبدة  - 3

م،  1991ديسم    4، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، ج   ج ج، المؤ خة في 1989ديسم   سنة 
 .62العدد 
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وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على  ،أو تجمعات األشااص ،والستعراضات
 . 1الطريق العمومي

أن يحصل  ،يةنتخب عمومي لحملته اال اجتمب على المت شح الذي ي يد عقد  يتعين
فبلقبعدة في القبنون الجزائ ي هي تقييد ح ية عقد  جتمب على تص يح مس ق  عقد اال

خصوصية  عت ب دون األخذ  عين اال ،ات قليلةاستثنبءمع إي اد  ،بت العموميةجتمبعاال
 .يةنتخب الحملة اال

 اجتمب طلب التص يح المس ق  عقد  ،ينتخب اال جتمب ملية عقد االإذ يجب أن تس ق ع
 ،جتمب هدف اال سواء مب تعلق  وجوب تحديد ،الذي يقيد  مجموعة من الش وط، و عمومي
الهيئة ، و عدد األشخبص المق   حضو هم، و ومدته ،والسبعة ،واليوم ،وتب يخه ،ومكبنه

 مقيمين في الوالية ، ل ثالثة أشخبصتوقيعه من ق أو ش ط، االقتضبءالمعنية  ه عند 
( أيبم 03في أجل ثالثة ) ،يتم إيدا  التص يح المس ق .2الوطنيةو  يتمتعون  حقوقهم المدنيةو 

 بلنس ة لل لديبت مق   ،لدى الوالي ،العمومي جتمب نعقبد االاق ل تب يخ  ،كبملة على األكث 
و مج د  .3بلنس ة لل لديبت األخ ىأو لدى من يفوضه   ، لديبت الجزائ  العبصمة، و الوالية

ي ين فيه أسمبء  ،تسلم اإلدا ة وصال مقب ل طلب التص يح ،إيدا  التص يح المس ق
 ،وكذلك  قم  طبقبت التع يف الوطنية، وتب يخ تسليم الوصل ،وعنبوينهم ،ألقب هم، و المنظمين
وتب يخه  بليوم  ،وعدد األشخبص المنتظ  حضو هم إلج ائه ،جتمب والهدف من اال ،ومكبنه
 .4يقدمه المنظمون عند كل طلب يصد  من السلطة ،ومدته من جهة أخ ى ،والسبعة

التص يح  اإلدا ة عدم ق ول حبلةلم ينظم  ،والقيمة القبنونية للوصل لم يحدد القبنون 
  .بت والمظبه ات العموميةجتمبعأو قبنون اال ،بتنتخب سواء قبنون اال ،جتمب  عقد اال

تتمثل و  5لد جة التضييق منه، جتمب   الجزائ ي حدودا على ممب سة حق االأقبم المش  
 :في

                                                 

المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية،  16–91من القبنون  قم  15المبدة  - 1
 ق.م جع سب العمومية، 

 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.28–89من قبنون  قم  4المبدة  - 2
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.19–91من القبنون  قم  5المبدة  - 3
 ة، م جع سب ق.، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومي28–89من القبنون  قم  2فق ة  /5المبدة  - 4
 .67، ص م جع سب قأونيسي ليندة، األحزاب السيبسية واالنتخب بت في الجزائ ،  - 5
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في مبنى  أو ،1في أماكن العبادة ،ات في الطرق العموميةجتماعمنع عقد ال"   -
وتحويل نشاطها من الوظيفة التي  ،استغللهاعمومي غير ماصص لذلك تفاديا لعدم 

 .2"أنشأت ألجلها إلى تحقيق أغراض أارى
في التصريح المسبق حتى ل تارق الحقوق  جتماعجوب اإلعلن عن الو "   -

 ."األساسية األارى للمواطنين كحرية التنقل
 انعقادسنة من داول أماكن  16وجوب منع المنظمين األشااص األقل من "   -

 .3" جتماعال
وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو  ،كل مناهضة للثوابت الوطنية منع "  -
 .4" في الجتماع العمومي اآلداب العامو  العامالنظام 
بت العمومية، مكتب جتمبعضمبنب لحسن سي  اال ،يعمل على م اعبة هذه الحدود  

  :وهي  مجموعة من المهبم المحددة قبنونب يمب س ،5ومسبعدين على األقل ،يتكون من  ئيس
 .التنظيماتو  ينالعمل على حفظ النظام العام، ومنع كل الماالفات الماسة بالقوان -
العمومي كما هو منصوص عليه في  جتماعالمحافظة على طابع وهدف ال -

 التصريح المسبق. 
أن يتضمن عناصر ، و األالق الحسنة، و مناقض لألمن العمومي 6منع كل اطاب -

  .ماالفة جزائية ارتكاباطرة من شأنها أن تفضي إلى 
                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  84المبدة  - 1
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.28-89من القبنون  قم  8المبدة  - 2
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، الم جع نفسه.28–89من القبنون  قم  7المبدة  - 3
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.19-91من القبنون  قم  9المبدة  - 4
 جع سب ق.، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م  28–89من القبنون  قم  10المبدة  - 5
يختلف الخطبب السيبسي للحملة اإلنتخب ية  إختالف ط يعة اإلنتخبب ، ف بلنس ة لإلنتخب بت ال ئبسية يتم الت كيز على  - 6

و القضبيب  ،اإلجتمبعية ،اإلقتصبدية ، المميزات و الصفبت الشخصية للمت شح و كذا إنجبزاته ومواقفه الوطنية السيبسية
إلنتخب بت التش يعية فيكون الت كيز على سي  الحملة اإلنتخب ية ، على األسس الحز ية و اإلنتمبء العبلمية ، أمب  بلنس ة ل

الحز ي ، و شع ية الشعب ، أمب  بلنس ة للتش يعبت اإلستفتبئية فتكون الحملة اإلنتخب ية م كزة على قضية معينة ، لمزيد 
   : من التفبصيل  اجع

نتخب ية في الجزائ   ين قبنونية الممب سة و التط يق ، ملتقى وطني حول إصالح شعي ي ع د الج ب  ، الحملة اإل   -
 09 – 08و اآلليبت ، كلية الحقوق و العلوم السيبسية ، جبمعة جيجل ، يومي  تالنظبم اإلنتخب ي في الجزائ  ، الض و ا

 . 24 – 23، سيمب ص ص  26 - 21، ص ص  2010ديسم   
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 حقوق المواطنين الدستورية. احترامالسهر على  -
ممثال عنهمب  إ سبل  طلب من المنظمين ،للوالي أو  ئيس المجلس الشع ي ال لدييحق 
 افتتبحيتم تقديمه من ط ف  ئيس المكتب الحبض ين عند  ،1العمومي جتمب لحضو  اال

 . جتمب اال
 :2حله في حبلتين همبو  العمومي جتمب ويمكن لهذا الموظف أن يتدخل في سي  اال

 جتماعن المكتب، عندما يلحظ هذا األاير اروج التكون بطلب م :الحالة األولى -
دفعا  جتماعفيقوم بدعوة الموظف إلى التدال من أجل حل ال ،عن إطاره القانوني

 .للمسؤولية عنه
في  الستمرارفي حالة وقوع حوادث، أو أعمال عنف يستحيل معها  :الحالة الثانية -

 .يتدال الموظف لحله من تلقاء نفسه جتماعال
 :حماية المترشح من تعسف اإلدارة نعداما  -ب 

حتى ولو كبن  عد  ،العمومي في أي وقت ت اه جتمب اال انعقبدأن تمنع  يحق لإلدا ة
  .منح وصل التص يح

سبعة من  24أن تطلب من المنظمين خالل  ،يخول قبنونب للسلطة العمومية المختصة
فيه إلى مكبن آخ  تتوف  فيه جميع  جتمب نعقبد االاتغيي  المكبن المزمع  ،إيدا  التص يح

.كمب 3والسكينة العبمة ،واألمن ،الظ وف المالئمة لحسن سي ه من حيث النظبفة، و الضمبنبت
إذا ت ين أنه يشكل خط ا حقيقيب على األمن  اجتمب أو من يفوضه منع  ،يمكن للوالي

لى حفظ النظبم يشكل خط ا ع جتمب أو إذا ت ين جليب أن القصد الحقيقي من اال ،العمومي
 .4العبم مع إشعب  المنظمين  ذلك

أن و  خبصة ،حص افي عدم تقييدهمب  حبالت محددة  تتجلى خطو ة هبذين اإلج اءين
إلى جبنب أن  .يت ك تقدي ه للسلطة العمومية ،واسع ،مفهوم النظبم العبم مفهوم مطبطي

 ا ات الصبد ة من السلطة في الق ،لم يمنح حق الطعن اإلدا ي أو القضبئي ،المش   الجزائ ي

                                                 

 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.28–89 قم من القبنون و  11المبدة  - 1
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، الم جع نفسه.28–89من القبنون  قم  12المبدة  - 2
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، الم جع نفسه.28–89من القبنون  قم  6المبدة  - 3
 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.19–91مك   من القبنون  قم  06المبدة  - 4
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 جتمب عدم ال د على طلب عقد اال ،تأجيله ،جتمب سواء المتعلقة  منع اال ،العمومية
 .العمومي

ن أقبم ال قب ة القضبئية على ق ا ات السلطة العمومية المش فة على عقد و  وحتى ا 
 ،يومب 15 ية التي ال تتعدىنتخب و بلنظ  إلى قص  مدة الحملة اال ،بت العموميةجتمبعاال

فبلطعن القضبئي يؤخ  المت شح في ممب سة حملته ويفوت عليه ف ص كثي ة في إقنب  أك   
 ع ب تي "األمن العمومي" التسب ونظ ا  ،ومن جهة أخ ى ،عدد ممكن من النبخ ين من جهة

أن المش   لم يعف و  خبصة ،"النظبم العبم" فمن السهل أن تفلت اإلدا ة من ال قب ة القضبئيةو
التظبه ات في الط يق و  بتجتمبعاال إلى جبنب، ية من التص يح المس قنتخب تجمعبت االال

بت الخبصة المط وعة  دعوات جتمبعاال ،العبدات المحليةو  العمومي المطب قة لألع اف
 .1بت المخصصة ألعضبء الجمعيبت المؤسسة قبنونبجتمبعاال، و شخصية

 :سائل اإلعلمو  - ثانيا
بت المحلية أو التش يعية أو ال ئبسية قصد تقديم نتخب شح لالمنح المش   لكل مت  

ستشب ات ية في إطب  االنتخب األحزاب السيبسية التي تقوم  بلحملة اال، و   نبمجه للنبخ ين
 .2المحليةو  اإلذاعة الوطنيةو  التلفزية ،ستفتبئية مجبال عبدال في وسبئل اإلعالم العموميةاال

يصبل ال  نبمج اإلنتخب ي لصبحب السيبدة م بش ة، إ ، عالمتسمح تك يس ح ية اإل
وهو األم  الذي يستوجب  3 ط يقة كتب ية أو شفوية، ودون ص ف الكثي  من األموال

على الجمبهي   التأثي وسبئل االتصبل خصوصب، لمب تلع ه من دو ا مهمب في  استقاللية
 4تع ي  واإلعالمعن ط يق ضمبن ح ية ال ،ش عية ومصداقية النظبم السيبسيوتحقيق 

                                                 

 ، المتعلق  بالجتمبعبت والمظبه ات العمومية، م جع سب ق.28–89من القبنون  قم  14المبدة  - 1
نون العضوي  قم من القب 191، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  177المبدة  - 2

 .بنسب ق بن، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع01–12
3 - BEN CHIKH AHMED ( H ), la couverture médiatique des élections contraintes, enjeux et défis, 

colloque international sur les enjeux du processus électoral, faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales, université de CARTHAGE, TUNIS, 3 décembre 2013, pp 101 - 126 , 

notamment p 103 . 

4 - RAACH REGAYA ( F ), les codes de bonnes conduites réglementant le rôle des médias pendant le 

cycle électoral, enjeux et défis, colloque international sur les enjeux du processus électoral, faculté 

des sciences juridiques, politiques et sociales, université de CARTHAGE, TUNIS, 3 décembre 

2013 ; pp 127 - 132, notamment, p 127  
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، ألن اإلنتخب بت الديمق اطية هي تنبفس لل  امج 1خبصة في م حلة التحول الديمق اطي
 اإلنتخب ية ال لألشخبص المت شحين .

كبنت ، إال أنهب 1988 غم التك يس الدستو ي للتعدية اإلعالمية،  عد أحداث أكتو   
قللت من حظوظ ممب سة و  ،2ئ الظ وف الداخلية التي عبشتهب الجزامن  المتض   األك  

لحملته االنتخب ية لتشمل  هب ستمأو على األقل حدت من توسع م 3المت شح لحملته االنتخب ية
معظم الدوائ  االنتخب ية، كمب أنهب و ط يقة غي  م بش ة، وقفت حبجزا أمبم ح يته في إلقبء 

يصبل األفكب  المتضمنة في   نبمجه االنتخب ي لعلم النو خطب ه،  بخ ين، ومحبولته إقنبعهم ا 
  .  هب عن ط يق الصحبفة

  :يةنتاابالملصقات ال  - ثالثا
  4تعد الملصقبت اإلنتخب ية من أهم وسبئل اإلشهب  المعتمدة في الحمالت اإلنتخب ية

الم سوم التنفيذي الذي يحدد كيفية إشهب  الت شيحبت  تتولى السلطة التنفيذية  موجب
وعدد األمبكن المخصصة للتعليق  ،يد تب يخ وضع الملصقبتتحد ،يانتخب في أي موعد 

وهي عنبص   المت شح للملصقبت، استعمبلالمش فة على تنظيم عملية  ي، والجهةنتخب اال
الذي ع ف نقلة نوعية و  (،أ) يةنتخب تشكل جميعب النظبم القبنوني الذي يحكم الملصقبت اال

                                                 

مجلة علوم  ،" الديمق اطياإلعالم والتحول الديمق اطي، اإلعالم والتحول "  مصطفى عوفي، الطيب  لوصيف،  - 1
 .99 - 92سيمب ص ص ال ،101 – 81، ص ص 2014، مب س 09، العدد اإلنسبن والمجتمع

- BRACAL VON PLAUEN ( F ), le droit à l'information en FRANCE, thèse pour l'obtention du 

grade de docteur en droit, faculté de droit et de science politique, université lumière - Lyon 2, 

10décembre 2004, p 102 etc... 
إسمبعيل قي ة وآخ ون، مستق ل الديمق اطية في الجزائ  )مخطوطة(، الجمبعبت الع  ية للديمق اطية، مش و  د اسبت  - 2

 .164، ص 2011الديمق اطية في ال لدان الع  ية، 
 2007يمق اطية في تق ي هب  منبس ة االنتخب بت ال  لمبنية والمحلية لعبم دعت المنظمة الدولية لنش  التقب ي  حول الد - 3

إلى إلغبء التي تف ض استم ا  حبلة الطوا ئ ط قب للمطبلب الدولية،  اجع:  المنظمة الدولية لنش  التقب ي  حول 
ات واالنتخب بت الوالئية تقييم إطب  تنظيم االنتخب بت )االنتخب بت ال ئبسية والتش يعية واالستفتبء الديمق اطية،

 .17، السيمب ص 2007والجمبعية( الجزائ ، ينبي  
، األكبديمية للد اسبت االجتمبعية واإلنسبنيةشبيب الذ ا   ن يمينة، التحول الديمق اطي في الجزائ  )العوائق واآلفبق(،   -

 .77، السيمب ص 88 - 75، ص ص 2012، 8العدد 
ع د القبد  ، تنظيم الحمالت اإلنتخب ية من خالل قبنون اإلنتخب بت الجزائ ي ، ملتقى  الزاوي محمد الطيب ، قندوز -  4

،  2010نوفم    4و  3دولي حول األنمبط اإلنتخب ية في ظل التحول الديمق اطي ، جبمعة قبصدي م  بح و قلة ، يومي 
 .248ص  سيمب ،252 – 245، ص ص 2011، عدد خبص اف يل دفبت  السيبسة و القبنون
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 إخضب  اإلدا ة  ، شح من تحيز اإلدا ةمتجهة نحو تدعيم حمبية المت 2012بت انتخب في 
  (.بية الوالئية )نتخب المش فة على الملصقبت ل قب ة اللجنة اال

 :يةنتاابالنظام القانوني للملصقات ال  -أ
إلى غبية اليومين السب قين على يوم  ،يةنتخب الحملة اال انطالقت دأ عملية التعليق مع  

وفي  ،عة السب عة ص بحب إلى غبية السب عة مسبء  ، من السب1، ويكون التعليق نهب اقت ا اال
 و م بد ة من المت شحين ،2مدد زمن تعليق الملصقبت إلى الثبمنة مسبء   2012بت نتخب اال

الملصقبت فهي اللغة و  في المعلقبت استعمبلهبأمب اللغة الواجب  ،و أم  منهم و إش افهم
 .الع  ية

 ا تفبعبوالتي ع فت  ،سكبن ال لدية تحدد عدد األمبكن المخصصة للتعليق حسب عدد
 .2012بت المحلية ل نتخب في اال
 :2012ات انتاابية في نتاابإشراف القضاء على الملصقات ال -ب

وج ت السلطة است بت المحلية،نتخب م اعبة لإلنصبف والمسبواة  ين المت شحين لال
أو مصبلح  3بت ال ئبسيةب نتختحت إش اف الوالي  بلنس ة لال ال لدية التنفيذية على المصبلح

 األمبكن ،ن داخل كل موقع من المواقعيوتعي ض ط، 4القنصليةو  الم اكز الد لومبسية
 وتن هت السلطة التنفيذية ،المخصصة لكل مت شح أو قبئمة من المت شحين لتعليق الملصقبت

                                                 

 ، م جع سب ق.13/02/1990المؤ خ في  57-90المبدة ال ا عة من الم سوم التنفيذي  قم  - 1
 1مؤ خ في  25–14من م سوم تنفيذي  قم  4، م جع سب ق، والمبدة 29-12المبدة الثبلثة من الم سوم التنفيذي  قم  - 2

ف  اي   2لجمهو ية، ج   ج ج، المؤ خة في ، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت في االنتخبب ل ئبسة ا2014ف  اي  سنة 
، يحدد 2016ديسم   سنة  19مؤ خ في  338–16، و المبدة الثبلثة من الم سوم التنفيذي  قم 05، عدد 2014

 6، و اجع المبدة 2016ديسم   سنة  21كيفيبت إشهب  الت شيحبت لالنتخب بت التش يعية، ج   ج ج، المؤ خة في 
، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت )النتخب بت 2002مب س سنة  5مؤ خ في  85 – 02من م سوم تنفيذي  قم 

 ، م اجع سب قة . 16، عدد 2002مب س  5المجلس الشع ي الوطني(، ج   ج ج، المؤ خة في 
، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت في 2004مب س سنة  4مؤ خ في  72–04من م سوم تنفيذي  قم  6المبدة  - 3

من م سوم تنفيذي  قم  6، والمبدة 13، عدد 2004مب س  7بسة الجمهو ية، ج  ج ج، المؤ خة في االنتخبب ل ئ
مب س سنة  5ج ج، المؤ خة في  ، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت، ج  2002مب س سنة  5مؤ خ في  85–02

كيفيبت إشهب   ، يحدد2007مب س سنة  8مؤ خ في  83–07من م سوم تنفيذي  قم  6، والمبدة 16، عدد  2002
 ،  م اجع سب قة.17، عدد 2007مب س سنة  14الت شيحبت، ج   ج ج، المؤ خة في 

 ، الم جعبن نفسهمب.85–02من الم سوم التنفيذي  قم  7، والمبدة  72-04من الم سوم التنفيذي  قم  7المبدة  - 4
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 مب ،تتقبعس المصبلح ال لدية في تحديد أمبكن الملصقب احتمبليةإلى  ،2012بت انتخب في 
 افتتبحالتي تس ق تب يخ  ( أيبم8حددت لهب ثمبنية )ف ،ية للمت شحيننتخب يع قل الحملة اال قد

ية  بلنس ة نتخب فتتبح العملية االايومب ق ل  15، و1عمليةال إلنهبء يةنتخب العملية اال
، 1990بت المحلية لعبم نتخب كتفت في كل من االا،  عد أن 2012بت المحلية لعبم نتخب لال

 تحديد زمن إصدا  الق ا  ال لدي الذي يض ط األمبكن  ،2007 ،2002 ،1997
أيبم تس ق تب يخ  (8) المخصصة لكل مت شح أو قبئمة مت شحين وتعيينهب،  أجل ثمبنية

 .يةنتخب الحملة اال
جب إنهبء المصبلح ال لدية لتحديد أمبكن اأن السلطة التنفيذية لم تق ن و  ،تجد  اإلشب ة

اإلج اءات التي يمكن أن يت عهب صبحب المصلحة في  حتى ولم تحدد عقو ة  ،الملصقبت
بت نتخب غي  وا د في اال االحتمبلحبلة تقبعس اإلدا ة عن أداء هذه المهمة، لكن هذا 

 .بتنتخب ، أين تخضع المصبلح ال لدية ل قب ة اللجنة الوالئية ل قب ة اال2012المحلية لعبم 
وألول م ة  ،لدية تحتك  وحدهب تحديد أمبكن الملصقبت عد أن كبنت المصبلح ال ف
أمبكن توزيع أخضعت السلطة التنفيذية عملية  ،2012بت المحلية لعبم نتخب اال  منبس ة

الذي تعتمد عليه المصبلح ال لدية  ،بتنتخب الملصقبت إلش اف اللجنة الوالئية ل قب ة اال
 ،يةنتخب ظ  لتشكيلة اللجنة الوالئية اال بلن .2تحديدهب  ق ا  من المجلس الشع ي ال لديل

فقد سلط لحد  ،يعينهم وزي  العدل ،والمتكونة من ثالث قضبة من  ينهم  ئيس   ت ة مستشب 
يقتص  دو هب على  قب ة نشبط  ،، غي  أن هذه اللجنة3 عيد  قب ة على عمل المصبلح ال لدية

 اإلشهب  األخ ى، على عكس مبدون غي هب من وسبئل  ،اإلدا ة في تحديد مواقع الملصقبت
                                                 

 72–97من الم سوم التنفيذي  قم  7بدة ، م جع سب ق، والم29-12( من الم سوم التنفيذي  قم 6المبدة السبدسة ) -1
، عدد 1997مب س  15، يحدد كيفية إشهب  الت شيحبت ج   ج ج، المؤ خة في 1997مب س سنة  15مؤ خ في 

14. 
حرصا على اإلنصاف والمساواة بين المترشحين » م جع سب ق:  29-12من الم سوم التنفيذي  قم  6تنص المبدة  -2

 15مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولئية لمراقبة النتاابات قبل تحدد المواقع الماصصة لكل 
أيام التي تسبق تاريخ  8يوما من تاريخ افتتاح العملية النتاابية. يجب على مصالح البلدية أن تنتهي في غضون 
ترشح أو قائمة مترشحين افتتاح الحملة النتاابية، تعيين داال كل مكان من األماكن، المواقع الماصصة لكل م

 بناءا على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولئية لمراقبة النتاابات.
 «. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بقرار المواقع الماصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين

 المتعلق  قبنون االنتخب بت، م جع سب ق.،  01-12المبدة من القبنون  قم  -3
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هو معمول  ه في غبل ية دول العبلم أين تتولى لجبن  سمية تتشكل لغ ض  قب ة الدعبية 
اللجنة العليب "مثل ية نتخب اإلش اف على الدعبية االو  عملية ال قب ة ،ية جميعهبنتخب اال

 ،1986سم   دي 30، التي أسست  مقتضى قبنون الف نسية ال ص ية"و  لالتصبالت السمعية
ال  امج التي تصد  عن المؤسسبت الوطنية و  التع ي  المتعدد عن األفكب  احت امللسه  على 

  لإلعالم.
بت ال ئبسية نتخب المواقع المخصصة لكل مت شح في االكمب منحت صالحية تحديد  
على التوزيع المحدد من ط ف اللجنة   نبء   ، ئيس المجلس الشع ي ال لدي إلى 2014لعبم 

 .1يةنتخب الحملة اال افتتبح( يومب من تب يخ 15ق ل خمسة عش  )بت نتخب الوالئية لم اق ة اال
الهيئة العليب  ة لملصقبت كل مت شح إلىصصالحية توزيع األمبكن المخص أسندتثم 

( يومب من 15ق ل خمسة عش  ) ،بت التش يعية على مستوى الواليةنتخب المستقلة لم اق ة اال
األمبكن إنهبء تعيين مصبلح ال لدية العلى أن تتولى ، يةنتخب الحملة اال افتتبحتب يخ 

( أيبم من تب يخ 8ق ل ثمبنية ) ،المخصصة لكل مت شح أو قبئمة مت شحين داخل كل موقع
  .2يةنتخب الحملة اال افتتبح

 : ضعف مالية األحزاب : رابعا
ضمن تمتع كل مت شح  أو ،يةنتخب مهمب وف  المش   من وسبئل لم بش ة الحملة اال

قد  ،أن المت شح اعت ب إال أننب ال يمكننب  ،المسبواة  بلنس ة للمت شح اآلخ  على قدم ، هب
أهم وسيلة لتح يك حملته  وف ت لهتإال متى  ، بلجمهو  واتصل ،يةنتخب مب س حملته اال

ال يمكن أن يقوم  ،فمن دونهب ،وهي األموال ،تلك الوسبئل المتبحة قبنونب  بستخدام ،يةنتخب اال
 ،تلك الوسبئل التي تدخلت الدولة  تمويلهب  ط يقة غي  م بش ة إستثنبء  ،يةانتخب  أي دعبية 

 أحقية المت شح  مخبط ة النبخ ين ع    ،ويتعلق األم  هنب ،فأعفت المت شح من مصب يفهب
وم كز  ،دةمحبي ،غي  أن فعبليتهب تتطلب سلطة إعالمية مستقلة ،وسبئل اإلعالم العمومية

 غض النظ   ،النظبم السيبسي الجزائ ي وهي ش وط مفقودة في ،حز ي قوي أو مت شح قوي
ومن جهة  ،وسيلة اتصبل غي  مستقلة من جهة ،فبلتلفزيون الجزائ ي  ،عن أس بب ذلك

                                                 

 ، م جع سب ق.25–14م سوم تنفيذي  قم المن  6المبدة  - 1
 ، م جع سب ق.338-16تنفيذي  قم الم سوم ال، من 3و/فق ة  2/فق ة 5المبدة  - 2
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لذلك فال ي قى على المت شح إال الوسبئل  ،تع ف عزوف الجمهو  عن متب عتهب ،أخ ى
 .قصد ممب ستهب 1والتي تستوجب أمواال طبئلة ،يةنتخب لة االاألخ ى لممب سة الحم

المت شح الذي يملك أك   عدد من  تف ز نجبح بت الديمق اطية أن النتخب اال تف ض
فهي ليست تنبفس  ،ي موافقة أغل ية النبخ يننتخب  ل المت شح الذي ينبل   نبمجه اال ،األموال

المسبواة  ين القد ات المبلية  يستوجبو مب وه ، ل  ين   امجهم ، ين أموال المت شحين
  .للمت شحين

و لتفبدي كل شكل من أشكبل التمويل الخب جي سواء  صفة م بش ة أو غي  م بش ة 
 :  ية فينتخب حص  المش   الجزائ ي مصبد  تمويل الحملة اال 2نقدا كبن أو عينب

 .مسبهمة األحزاب السيبسية -1
 .على أسبس اإلنصبف ،محتملة تقدم من ط ف الدولة مسبعدة -2
 .مداخيل المت شح -3

هذه األخي ة من  ،في التعديل األخي  لقبنون األحزاب السيبسية ،ح   المش   الجزائ ي
 . ضعفب في ميزانية األحزاب شكلت طيلة حق ة من الزمن عدة قيود مبلية

بيب الوصو  ف فع قيمة اله بت ،دعم المش   الجزائ ي المصبد  الداخلية المبلية لألحزاب
 ،من تلقي اله بت والوصبيب ،األحزاب السيبسية ،إذ مكن المش   الجزائ ي ،هبالمقدمة ل

 عد أن كبن ال  ،م ة األج  األدنى المضمون كسقف أقصى 3003 ـوالت  عبت محددا قيمتهب  
 إلغبئه  ،كمب سهل المش   عملية تلقي اله بت .4م ة من األج  الوطني األدنى 100يتجبوز

 للض ي ة. هبكمب لم يخضع،  5تقديم معلومبت تفصيلية عنهب، و  يح  هبض و ة التص

                                                 

، ص 2003-2002زنيي ع  ا ح، النظبم القبنوني لألحزاب السيبسية في الجزائ ، مذك ة مبجستي ، جبمعة الجزائ ،  - 1
101. 

  . 25م جع سب ق، ص ، ق إلنتخب ية في الجزائ   ين قبنونية الممب سة و التط يشعي ي ع د الج ب ، الحملة ا  - 2

 ، المتعلق  بألحزاب السيبسية، م جع سب ق.04-12من القبنون العضوي  قم  55، 54المبدتين  - 3
األحزاب  هنبك احتمبلية ظهو  إشكبلية القبنون الواجب التط يق، في حبلة حدوث تعب ض  ين قبنون األس ة وقبنون -4

، المتعلق  بألحزاب 04-12السيبسية، إذا تجبوز ثلث الت كة القيمة القصوى المحددة في القبنون العضوي  قم 
 السيبسية، م جع سب ق .

 .182، م جع سب ق، ص " الجزائ ي السيبسية األحزاب قبنون إصالح وحنية قوي، "  ه ة لعوادي، - 
 .م جع سب ق المتعلق  بألحزاب السيبسية،  ،04–12من القبنون العضوي  قم  54المبدة  - 5
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 ،للمسبعدات المقدمة من ط ف الدولة االحتمبليغي  أن المش   لم يعدل من الطب ع 
  . بتنتخب أو تلك المحتمل تقديمهب  منبس ة إج اء اال االعتيبديةتعلق  بلمسبعدات  سواء مب

من الدعم المبلي للمت شحين في  لالستفبدة وطب ش ،كذلك لم يحدد المش   الجزائ يو 
كمب .  بلقول أن هذه المسبعدة تكون على قدم المسبواة  ين المت شحين اكتفىو ، بتنتخب اال

، إن هذه أنه لم يحدد الفت ة الزمنية التي يقدم فيهب الدعم المبلي  صو تيه السبلفتين الذك 
لسلطة التنفيذية في التحكم في الميزانية المبلية ل ةالتقدي يالف اغبت القبنونية تمنح السلطة 

 للمت شحين في اإلنتخب بت الوطنية أو المحلية.
عدد  على كمسبعدة من ط ف الدولة يتوقف تحديد مقدا  الغالف المبلي المقدم للحزب
عدد المنتخ بت في المجبلس  وعلى ،المقبعد التي يحوزهب كل حزب سيبسي في ال  لمبن

 . 1لألحزاب االعتيبديةة للمسبعدة الشع ية  بلنس 
ية على أسبس ط يعة نتخب لقد وزعت السلطة التنفيذية المسبعدة المبلية للحملة اال

بت المحلية لعبم نتخب  مثيلتهب لالو  ألف دج 20 ـبت المحلية  نتخب فحددت في اال ،بتنتخب اال
لصبقهبو  يةب نتخالمتمثل في إعداد اإلعالنبت االو  حددت مجبل تط يقهبو  ،19902 ك اء  ،ا 

 .ينتخب نفقبت أخ ى لإلشهب  اال، و بتجتمبعقبعبت اال
هب ت، التي ذا  صيهو في صبلح األحزاب المتجذ ة سيبسيب نالحظ أن التدعيم المبلي

 .ب لهاحتيبج غم أن األحزاب النبشئة هي أكث   ،في السبحة السيبسية
 الفرع الثاني

 :دة من طرف السلطة التنفيذيةية المحدنتاابممارسة الحملة ال  وسائل
 المت شح  بستعمبلالمحددة لكيفية إشهب  الت شيحبت  ،سمحت الم اسيم التنفيذية

 ينمب يعتمد المت شحون على وسبئل  ،(أول)وهي وسبئل تقليدية  ،للم اسالت وكذلك المنبشي 
عب عليهب وهي نظ ا لتهبفت الش ،يةنتخب غي  قبنونية جديدة شديدة التأثي  على النتبئج اال

 . (ثانيا)حديثب لو سطحيب و  التي تم اإلشب ة إليهبو  الوسبئل اإللكت ونية
 

                                                 

 م جع سب ق.،  ، المتعلق  بألحزاب السيبسية04–12من القبنون العضوي  قم  58المبدة  - 1
يتعلق  بلمسبعدة المبلية لفبئدة الحملة  1990مبيو سنة  26مؤ خ في  153–90من م سوم تنفيذي  قم  2المبدة  - 2

 .22، العدد 1990مبيو  30، ج  ج ج، المؤ خة في 1990يونيو سنة  12االنتخب ية النتخب بت يوم 
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 :الوسائل التقليدية -أول 
ي نتخب ط يقة من ط ق اإلشهب  اال ،يةنتخب الم اسالت االو  شكل توزيع المنبشي 

ح ية  ،وال السلطة التنفيذية ،لم يقيد المش   الجزائ ي .1بتنتخب لصبلح المت شحين لال
سواء كميب من حيث  ، أي ش ط يذك  ،الم اسالتو  وسيلتي المنبشي  استعمبلالمت شح في 

  بستعمبل ،كمب سمحت للمت شحين .أو فت ة إصدا هب ،عددهب، أو نوعيب من حيث ط يعتهب
 ين السبعة التبسعة  ،وذلك في المنبطق ال يفية فقط ،المنبدى العمومي إلشهب  ت شيحبتهم

و عدمب حمل المش   مسؤولية النداء الذي يقوم  ه المنبدى  ،2ل ا عة مسبء  ص بحب إلى ا
، 1990بت انتخب بت التي تلت نتخب حذف تنظيم هذه المسألة في كل اال ،3العمومي لموكله

 ل هو مسؤول على  ،لكن هذا ال يعني أن المت شح غي  مسؤول على نداء المنبدى العمومي
 ص يح المبدة التبسعة  ،مهمب كبنت الوسيلة المستعملة خ ىذلك وعن كل وسبئل اإلشهب  األ

 .1990 عد عبم  من جميع الم اسيم التنفيذية التي نظمت كيفية إشهب  الت شيحبت
 :يةنتاابالحملة ال  لممارسةالوسائل المستحدثة  :ثانيا 

ي عن طريق نتاابالمراسلت إحدى كيفيات اإلشهار ال و  يشكل توزيع المطويات"  
الوسائل اإللكترونية  استادامكما يمكن  ،اتنتاابالمكتوبة لصالح المترشحين لل  ائلالوس

 .4"التنظيم المعمول بهماو  طبقا للتشريع ،الحديثة إلشهار الترشيحات

                                                 

 من الم اسيم التنفيذية التبلية:  8المبدة  - 1
، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت، ج   ج ج، 1997مب س سنة  15المؤ خ في  72-97الم سوم التنفيذي  قم  -

 .14، عدد 1997مب س  15المؤ خة في 
مب س  5، يحدد كيفيبت إشهب  الت شيحبت، ج  ج ج، 2002مب س سنة  5مؤ خ في  85-02الم سوم التنفيذي  قم  -

 .16، عدد 2002سنة 
 ، م جع سب ق.  29-12الم سوم التنفيذي  قم  -
، الذي يحدد كيفية إشهب  الت شيحبت، ج   ج 13/02/1990المؤ خ في  57-90من الم سوم التنفيذي  قم  7المبدة  -

 .7عدد  ،1990ف  اي   14ج، 
م اجع سب قة، وكذا المبدة الثبمنة من  29-12،  قم 85-02،  قم 72-97من الم اسيم التنفيذية  قم  9المبدة  - 2

 ، م جع سب ق.57-90الم سوم التنفيذي  قم 
 ، م جع سب ق.57-90( من الم سوم التنفيذي  قم 9تم النص على ذلك فقط في المبدة التبسعة ) - 3
 ، م جع سب ق.338-16سوم تنفيذي  قم من م   7المبدة  - 4



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 201 

، لذلك فهي تعت   1إلعالم الجديدل أداة  ئيسيةالمدونبت في السنوات األخي ة  تعد
تصنع ال أي  ألنهبالحمالت االنتخب ية،  فيالشع ي تشكيل ال أي مسبهمب  ئيسيب في 

، خبصة في 3المؤث  على السيبسة العبمة ،2اإللكت وني الذي يمثل جزءا هبمب من ال أي العبم
 .دول العبم الثبلث
بت نتخب حيث سخ هب الم شحون في اال ،يةنتخب دو ا  ب زا في الدعبية اال وقد لع ت

ال ئيس األم يكي  ب اك أو بمب ، و ح جون كي يخبصة الم ش ،2004ال ئبسية األم يكية لسنة 
بت نتخب  شكل واضح في اال استعملتو  ،4 2008بت ال ئبسية األم يكية سنة نتخب في اال

 سيغوالن غوايبلو  5نيكوال سب كوزي من ق ل المت شحين الثالثة 2007ال ئبسية الف نسية عبم 
اية من اإلنتخب بت ال ئبسية لسنة أمب في الجزائ  فقد تزايد إستخدامهب  دفنسوا  بي و .و 

20126 . 

                                                 

 : حول ظبه ة عولمة اإلعالم  اجع - 1
ع د ال زاق الدليمي ، اإلعالم و إدا ة اإلنتخب بت ،الط عة الثبنية، دا  اليبزوي العلمية للنش  و التوزيع ، عمبن ،    -

 . 82 -63، ص ص 2015
ال  لمبنيين  استخدام: قواسم  ن عيسى، خصوصب  اجع حول دو  المدونبت اإللكت ونية في صنع الق ا  السيبسي - 2

د اسة ميدانية لعينة من  -في صنع ق ا اتهم السيبسية وتحقيق الحكم ال اشد  واالتصبلجيب المعلومبت و الجزائ يين لتكنول
، تصبلواال(، أط وحة مقدمة لنيل د جة دكتو اه في علوم اإلعالم 2012 - 2007أعضبء العهدة التش يعية السبدسة )

 .182 - 175، ص ص 2013 - 2012، - 3 -كلية العلوم السيبسية واإلعالم، جبمعة الجزائ  
والتغيي  االجتمبعي، جبمعة الملك السعود،  االتصبلمتعب  ن شديد، تشكيل ال أي العبم اإللكت وني، مؤتم  تقنيبت  - 3

 .2009مب س  17إلى  15من ، ال يبض المملكة السعودية
يم تف قنيت، المدونبت اإللكت ونية الجزائ ية، د اسة وصفية لعينة من المدونبت السيبسية المكتو ة  بلع  ية ع د الك   - 4

، مذك ة لنيل شهبدة المبجستي  في علوم اإلعالم واالتصبل، كلية العلوم 2009خالل االنتخب بت ال ئبسية سنة 
 .12، ص 2011.2012، السنة الجبمعية 3زائ  السيبسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصبل، جبمعة الج

د اسة على حملة  : خي ت معوض محمد عيبد ، إستخدام األنت نت كوسيلة إتصبل في حمالت التسويق السيبسي -
تكنلوجيب جديدة ...لعبلم جديد، جبمعة  : ، مؤتم  دولي حول اإلعالم الجديد 2008إنتخب بت ال ئبسة األم يكية 

 . 447 – 423، ص ص 2009،منشو ات جبمعة ال ح ين ، ط عة  2009أف يل  9 و 7ال ح ين ، يومي 
-  ALLARD ( PH) , gagner les élections avec internet , EDIPRO, Belgique,2012, p 7. 

5 - JAN ( P) et POTIER (F), l’élection présidentielle en France, lexisnexis, France, 2012, pp 166 – 

193. 

 17اإلنتخب بت ال ئبسية   : جيدو  حبج  شي  ، وسبئل التواصل اإلجتمبعي وتأثي هب في الح اك السيبسي الجزائ ي  -  6
، الط عة األولى ،  دا  الحبمد للنش  و التوزيع ،  ? ، اإلنتخب بت ال ئبسية الجزائ ية و األسئلة الح جة 2014أف يل 
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 المبحث الثاني
  :ينتاابضعف الوظيفة التمثيلية للنظام ال 

 ،ي الذي يستجيب لظ وفهب الداخليةنتخب النظبم اال ختيب تتمتع الدولة  سلطة تقدي ية ال
 ذلكدون أن يكون في  ،1ي تمثيال حقيقيب للشعبنتخب لكنهب مقيدة  ض و ة تحقيق النظبم اال

  .مؤسسبت في الدولة ستق ا مسبس ال
 بت أعضبء مجلس األمةانتخب  بستثنبءعمم المش   تط يق نظبم التمثيل النس ي  

المجبلس  استق ا لكنه عجز عن تحقيق  ،(المطلب األولبت  ئيس الجمهو ية )وانتخب 
في هشبشة  وهو مب تس ب ،(المطلب الثانيتعزيز وجود معب ضة   لمبنية فعلية )، و المنتخ ة

 .الحكم على مستوى مؤسسبت الدولة المنتخ ة

 المطلب األول
  :األغلبية للتمثيل الشعبيو  المزاوجة بين نظامي التمثيل النسبي

التكيف مع النظبم السيبسي ية في نتخب ي في الم حلة االنتخب تتمثل أهداف النظبم اال  
  2م تكزة على الش عية الشع يةاإلنتقبلي الذي يتطلب قيبم دولة متمتعة  سلطة حقيقية 

  :" و الحفبظ على  3ستم ا يتهاو  بلعمل على تعزيز النظبم الدستو ي 

                                                                                                                                                         

 بلجزائ ، ضعف  2012االنتخب بت التش يعية لعبم ع فت ،  ينمب  276، سيمب ص  289 255، ص ص 2015
 استخدام األحزاب السيبسية المشب كة في االنتخب بت للمواقع اإللكت ونية في حملتهب االنتخب ية،  اجع: 

ع  ية المجلة الخبلد  وهند، "االنتخب بت التش يعية الجزائ ية: تغيي  ديمق اطي سلمي أم عودة إلى نظبم الحزب الواحد؟"،  -
 .17، السيمب ص 27 - 9، ص ص 2013، 37، العدد للعلوم السيبسية

ولوج مؤسسات منتابة مرآة األمة، تضم ممثلين شعبيين لكل منطقة في البلد، يكونون من " وذلك يتحقق إذا ضمن  - 1
 " .ية، واإليديولوجيةكر ماتلف شرائح الشعب ويعبرون عن التيارات الف

،  م جع سب قالنظم االنتخب ية د اسة حول العالقة  ين النظبم السيبسي والنظبم االنتخب ي، عصبم نعمة إسمبعيل،  -   
 .262ص 

2 -  BOUSSOUMAH ( M) , l’opération constitutionnel de 1996 , O.P.U, Alger , 2012 , pp 83 – 93 . 

يتعلق  نش  األ ضية المتضمنة الوفبق  ،1994ينبي  سنة  29مؤ خ في   40–94من الم سوم ال ئبسي  قم  3المبدة  - 3
 .6، العدد 1994ينبي   31الوطني حول الم حلة االنتقبلية، ج   ج ج، المؤ خة في 

 : لمزيد من التفبصيل  اجع -
يونسي حفيظة ، األزمة السيبسية و المؤسسبت الجديدة ،  حث مقدم للحصول على شهبدة المبجستي  ، معهد الحقوق  -

 . 103 – 99، ص ص 2001-2000وم القبنونية ، جبمعة الجزائ  ،اإلدا ية و العل
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 .سيادة الدولة -
اصوصيات و  الديمقراطي للدولة في إطار مبادئ اإلسلمو  الطابع الجمهوري -

 .الشعب الجزائري
 .الجماعيةو  الحريات األساسية الفرديةو  الحقوق -
 ." اتنتاابتها عن طريق ال سوممار ل إلى السلطة ومبدأ الوص -

إال أن المش   الجزائ ي أق   ، غم أن نظبم األغل ية يتمبشى مع األنظمة الشمولية
ليعمم  عد ذلك تط يق نظبم التمثيل النس ي على  ،(الفرع األول) 1989تط يقه عقب دستو  

 .(الفرع الثانيية )نتخب بت االستحقبقمعظم اال
 

 الفرع األول
  : لنظام األغلبية تشريعيالتكريس ال

 عد التفتح الديمق اطي لعبم   بألغل ية قت ا ستم  المش   الجزائ ي في تط يق االا
بت نتخب  بلنس ة لال واحد  بألغل ية في دو ين اسمعلى  قت ا االنمط  فبختب  1989

 دو  الواحدمتعدد األسمبء في ال قت ا اال، و (أول) بت ال ئبسيةنتخب االو  1991التش يعية لعبم 
 .(ثانيا) بت مجلس األمةنتخب  بلنس ة ال
   :واحد باألغلبية في دورين اسمعلى  قتراعنظام ال - أول
، 2يةنتخب قبنون الدوائ  اال، و 19911أف يل  2بت جزائ ي في انتخب عدل أول قبنون    

 بألغل ية الواحد  االسمعلى  قت ا عوض  ط يقة االو  على القبئمة قت ا حيث ألغي نمط اال
 غم أن هذا النمط يخدم  ،3ي على مقعد واحدانتخب حيث يتم التنبفس في كل دائ ة  في دو ين

 .4األحزاب الك ي ة

                                                 

 ، المتضمن قبنون اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 06-91قبنون  قم  - 1
يحدد الدوائ  اإلنتخب ية و عدد المقبعد المطلوب شغلهب ،  1991أف يل سنة  3مؤ خ في  ،07 – 91قبنون  قم  - 2

 . 15، عدد  1991أف يل  6، المؤ خة في لتجديد المجلس الشع ي الوطني ، ج   ج ج 
يحدد الدوائ  اإلنتخب ية و عدد المقبعد المطلوب شغلهب لتجديد المجلس الشع ي ،  07-91من القبنون  قم  84المبدة  - 3

 .م جع سب ق الوطني ،
مب س  4و 3ع وآفبق، مقالتي منى، التعددية الحز ية في الجزائ ، ملتقى وطني حول قبنون االنتخب بت الجزائ ي واق - 4

 .39، السيمب ص 40 - 31ص ص ،، جبمعة قبلمة 2013
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إح از األغل ية المطلقة من  ،شت ط المش   كي يفوز المت شح  بلمقعد في الدو  األولا
ذا لم يح ز أي م شح على األغل ية المطلقة من ، و األصوات المع   عنهب األصوات يقبم ا 

يشب ك فيه المت شحبن اللذان حصال في الدو  األول على أك   عدد ممكن من  1دو  ثبن
 .2األصوات المع   عنهب

ية انتخب تقسيم المجلس الشع ي الوطني لل الد إلى دوائ   الجديد قت ا قتضى نمط االا
 .3نضخمت من خالله عدد الدوائ  ال يفية  بلمقب نة مع المد صغي ة،و  كثي ة

لم ينجح نمط اإلقت ا  المت ع في تحقيق تنبسب  ين األصوات المتحصل عليهب وعدد 
 ،نقاذ أغلبية المقاعد الممنوحة في الدور األولالجبهة اإلسلمية لل  "نبلت المقبعد، إذ

جبهة التحرير أحرزت في حين  ،مقابل ثلث فقط من األصوات المعبر عنها لصالحها
 %8.5لم تنل سوى ما يقارب و جبهة اإلسلمية من األصوات الوطني نصف ما أحرزته ال

كانت متأارة بتسعة مقاعد عن جبهة القوى ، و من المقاعد التي نالتها الجبهة اإلسلمية
 .4"التي أحرزت تقريبا نصف األصوات التي حققتها جبهة التحرير  الشتراكية

ل ئبسة  قت ا نمط اال جعلو  حذا المش   الجزائ ي حذو مختلف التش يعبت العبلمية
الواحد  بألغل ية المطلقة في دو ين في كل القوانين  االسمعلى  قت ا الجمهو ية اال

 بألغل ية المطلقة  االسمي قت ا  تفضيل اال انف دالذي  08-80مبعدا القبنون  5يةنتخب اال
 .1للنبخ ين المسجلين في دو  واحد

                                                 

، يحدد الدوائ  اإلنتخب ية و عدد المقبعد المطلوب شغلهب لتجديد المجلس 07-91من القبنون  قم  2مك    84المبدة  - 1
 الشع ي الوطني ، م جع سب ق.

اإلنتخب ية و عدد المقبعد المطلوب شغلهب لتجديد المجلس يحدد الدوائ  ، 07-91من القبنون  قم  3مك    84المبدة  - 2
 م جع السب ق.الشع ي الوطني ، 

يحدد الدوائ  اإلنتخب ية و عدد المقبعد المطلوب شغلهب لتجديد المجلس الشع ي الوطني ،  ، 07 – 91قبنون  قم   -  3
 م جع سب ق .

الجزائ  من االستقالل إلى اليوم، ديوان المط وعبت  صبلح  لحبج، المؤسسبت السيبسية والقبنون الدستو ي في - 4
  . 155، ص  2010الجزائ ،  الجبمعية،

 ، م اجع سب قة.1989من دستو   68، والمبدة 1996من دستو   71والمبدة  ، 01- 16 قم من القبنون  85المبدة  - 5
من القبنون  135، 134تخب بت، و ، المتعلق  نظبم اإلن10-16من القبنون العضوي  قم  138، 137 وادالم -    

 م جعبن سب قبن.المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، 01-12العضوي  قم 
قليلة هي ال لدان التي تعتمد نظبم المجمع االنتخب ي النتخبب  ئيس الجمهو ية، ومن  ينهب الواليبت المتحدة األم يكية،  -   

  اجع:
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بت التي ج ت  تب يخ نتخب ال ئبسي في اال  شح ع د العزيز  وتفليقة  بلس بقتفبز الم  
الذي ، و صوت مع   في الدو  األول 7445045ذلك  حصوله على ، و 1999أف يل  15

كمب  ،امع    بصوت 10093611وهي  2يمثل نس ة األغل ية المطلقة لألصوات المع   عنهب
على  ،2004أف يل  08بت التي ج ت في نتخب في الدو  األول من اال هحصل المت شح نفس

أمب المت شح اليبمين ز وال فقد فبز  بلمقعد  .3 %83.49صوت  نس ة  8.651.723
 قت ا المع   عنهب في الدو  األول لال األصواتال ئبسي  حصوله على األغل ية المطلقة من 

صوت من مجمو   7088618 حصوله على  1995نوفم    16الذي ج ى  تب يخ 
 .4عنهب من األصوات المع   11649532

، يجعل من   ئيس الجمهو ية، العبم الم بش  قت ا  ئيس الجمهو ية  بال انتخبب إن  
صالحيبت واسعة،  ممثل الشعب  إمتيبز،  حكم ش عيته الشع ية الوطنية، التي يتولد عنهب

تسمح له أن يكون الشخصية المحو ية في النظبم السيبسي الجزائ ي، و ذلك في حدود 
لمب تمليه  تط يقبي وعد النبخ ين  تنفيذه في حبل التصويت عليه، ال  نبمج اإلنتخب ي الذ

 .5واج بت وظيفته السيبسية التي ي بش هب إلى جبنب وظيفته المؤسسبتية 
الذي حدده ص احة و  الذي يؤديه  ئيس الجمهو ية المنتخب 6وهو مب يت جمه نص القسم

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم » :كمب يلي الدستو 
أقسم  ،قيم ثورة نوفمبر الاالدة، و ألرواح شهدائنا األبرار، و يات الكبرىوفاءا للتضح

أسهر على ، و أدافع عن الدستور، و أمجدهو  باهلل العلي العظيم أن أحترم الدين اإلسلمي
النظام و  أعمل على توفير الشروط اللزمة للسير العادي للمؤسسات، و إستمرارية الدولة

                                                                                                                                                         

محمد فتحي خض ، االنتخب بت واألحزاب السيبسية األم يكية،  إلسبندي مبيسل، ت جمة خبلد غ يب علي، م اجعة -
 .28 - 21، السيمب ص ص 2014الط عة األولى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقبفة، القبه ة، 

المتضمن  1979جويلية  7 تب يخ  06-79المعدلة  بلقبنون  قم  105والمبدة  08-80من القبنون  قم  111المبدة  - 1
 ،  م جعبن سب قبن.1976تعديل دستو  

 .21، عدد 1999أف يل  29، ج   ج ج، مؤ خة في1999أف يل  20إعالن المجلس الدستو ي الصبد   تب يخ  - 2
المتضمن نتبئج انتخبب  2004أف يل  12المؤ خ في   04/أ. م.د/04اإلعالن الصبد  عن المجلس الدستو ي  قم  - 3

 . 24، عدد 2004 أف يل 18 ئيس الجمهو ية، ج   ج ج ،  تب يخ 
 . 1995نوفم    23إعالن المجلس الدستو ي الصبد   تب يخ  -  4
 .71 وك ا إد يس، نظبم انتخبب  ئيس الجمهو ية، م جع سب ق، ص  - 5
 ، م جع سب ق.01-16من القبنون  قم  90المبدة  - 6
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 ،1الشعب ااتيارأحترم حرية ، و المسار الديمقراطيأسعى من أجل تدعيم ، و الدستوري
 ووحدة الشعب ،يأحافظ على سلمة التراب الوطن، و قوانينهاو  ومؤسسات الجمهورية

أعمل بدون هوادة من ، و المواطنو  الحقوق األساسية للنسانو  أحمي الحريات، و األمةو 
زدهارهو  أجل تطور الشعب  الحريةو  العليا للعدالةأسعى بكل قواي في سبيل تمثيل المثل ، و ا 

   .« السلم في العالمو 
 :متعدد األسماء في الدور الواحد قتراعال - ثانيا

 ،الس يو  غي  الم بش  قت ا ( من أعضبء مجلس األمة عن ط يق اال2/3ينتخب ثلثب )
أعضبء المجبلس الشع ية و  من  ين أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية ، مقعدين عن كل والية

على  قت ا يسمى كذلك اال .3في دو  واحد األسمبءالمتعدد  قت ا حسب نموذج اال ،2الوالئية
ذلك م اعبة لمتطل بت المغبي ة، كي يكون إحداهمب . و 4القبئمة  بألغل ية في جولة واحدة

، قصد تحسين التمثيل و توسيع دائ ة المشب كة السيبسية لتشمل مختلف 5مطب قب لآلخ 
 7نه ف ضه إتسب  الدائ ة اإلنتخب ية و تعدد المقبعد المتنبفس عليهب ، كمب أ 6مكونبت الدولة 
 .8العبم  لل أي تشويه قت ا نظبم اال يؤخذ على

                                                 

 نحن الذين سط نب. - 1
 ، م جعبن سب قبن.1989تو  من دس 73، والمبدة  1996من دستو   76تقب لهب المبدة  -
 ،  م جعبن سب قبن.1996من دستو   101/2، والمبدة 01–16من القبنون  قم  118المبدة  -2
من القبنون العضوي  105والمبدة  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،10–16من القبنون العضوي  قم  1/فق ة 108المبدة  - 3

 .سب قبن  م جعبنالمتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ،01–12 قم 
ع د اهلل  وقفة، المؤسسبت السيبسية والقبنون الدستو ي، األنظمة االنتخب ية تع ي  السيدة من ق ل الشعب، د اسة  - 4

 .207مقب نة  ين النظ ية والتط يق، م جع سب ق، ص 
 ، م جع سب ق.1996دستو  في سعيداني لونبسي ججيقة، السلطة التش يعية  - 5

أث  النظبم اإلنتخب ي المعتمد في غ فتي ال  لمبن على المشب كة السيبسية في الجزائ  ، ملتقى عقيلة خ  بشي ،   -  6
جبمعة جيجل  كلية الحقوق و العلوم السيبسية، وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في الجزائ  ، الض و ات و اآلليبت ،

 . 3، سيمب ص  9 – 1، ص ص  2010ديسم    09 – 08، يومي 
د عم ان  وليفة ، الت كي ة القبنونية لمجلس األمة ، ملتقى وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في الجزائ   ين محم -  7

 . 14،  سيمب ص  20 – 10، ص ص  2010ديسم    09 – 08،  جبمعة جيجل ، يومي  الض و يبت و اآلليبت

نتخبب الف دي و اإلنتخبب  بلقبئمة، د اسة تحليلية ع د الغني  سيوني، أنظمة اإلنتخبب في مص  و العبلم ،  ين اإل  - 8
مقب نة لنظم اإلنتخبب الف دي و اإلنتخبب  بلقبئمة و اإلنتخبب المختلط و تط يقبتهب في  مص  و دول العبلم،منشأة 

 . 26 - 25ص ص ، 2000المعب ف، اإلسكند ية، 



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 207 

 نتبئج المتعلقة  قت ا نتبئج اال واعتمبد، وأمبم ضيق الهيئة النبخ ة لمجلس األمة
الذي زب نتبئج إنتخب بت مجلس األمة مع وفة مس قب، و فوز الحف ،بت المحليةنتخب اال

في إنتخب بت مجلس األمة أم  مف وغ منه،  ،بت المحليةنتخب تحصل على األغل ية في اال
 بلنتيجة في تعزيز النظبم  لذلك فعنص  التنبفسية مفقود في إنتخب بت مجلس األمة، و أث هب

 .1التمثيلي الشع ي معدوم 
 الفرع الثاني

  :التكريس التشريعي لنظام التمثيل النسبي
نظبم التمثيل النس ي لمتطل بت توسيع التمثيل عن ط يق خصبئصه يستجيب 

أن تعكسهب مجموعة من اآلليبت  على ،(أولالمستن طة من عملية تط يقه في عدة  لدان )
مثلمب نجده معموال  ه في  ،القبنونية المط قة على ط يقة توزيع المقبعد على عدد األصوات

 (. ثانيابت الجزائ ي )نتخب اال قبنون
 :النسبي قتراعاصائص نظام ال - أول

يقوم هذا النظبم على توزيع المقبعد حسب نس ة األصوات التي حصلت عليهب كل 
 .بت ال ئبسيةنتخب ال يصلح لالو  المحليةو  بت التش يعيةنتخب يط ق هذا النظبم في االو  قبئمة

 .في دو  واحدو   بلقبئمة قت ا ينظم هذا اال
 مختلف التوجهبت، و ى تمثيل األقليبتلإ التمثيل الشع ي نظبم التمثيل النس ي يوسع

  .2اآل اء السيبسيةو 
األخذ  عين اإلعت ب  جميع أصوات النبخ ين أسبسب إلى  نظبم اإلقت ا  النس ي يهدف

 .3في إختيب  الممثل الشع ي
                                                 

ملتقى وطني حول قبنون ، 01-12ي  قم يبسين عالل، انتخب بت أعضبء مجلس األمة في ظل القبنون العضو  - 1
 .99سيمب ص ، ال111 - 99، جبمعة قبلمة، ص ص 2013مب س  4و 3االنتخب بت الجزائ ي واقع وآفبق، 

 وك ا إد يس، الم بدئ العبمة والقبنون الدستو ي والنظبم السيبسي، ديوان المط وعبت الجبمعية، ديوان المط وعبت  - 2
 .343ص ، 2016الجبمعية، الجزائ ، 

ألف نااب مسجل، ولنفرض أن التنافس يتم  500إذا كانت الدائرة النتاابية تتكون من  "نست شد  بلمثبل التبلي - 3
ألف  249ألف صوت والقائمة "ب" تحصلت على  251مقاعد من طرف قائمتين، القائمة "أ" تحصلت على  5على 

ئمة "أ" على كل المقاعد ول تحصل القائمة "ب" على أي صوت، فإذا طبقنا نظام األغلبية في دور واحد تحصل القا
ألف نااب توجهوا لمكاتب القتراع  249وأن  ( 5ة ) ألف صوت ليحصدوا المقاعد الامس 251يكفي لـ  ، ومقعد

 ."بدون فائدة، وانطلقا من ذلك، يهدف نظام التمثيل النسبي إلى القضاء على تضييع األوقات
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  :في النظام السياسي الجزائري تنظيم نظام التمثيل النسبي - ثانيا
 2المجلس الشع ي الوطنيو  ،1المجلس الشع ي الوالئيو  ال لدي ينتخب المجلس الشع ي

 .النس ي على القبئمة قت ا عن ط يق اال
الذي يقوم على توزيع المقبعد و  ت نى المؤسس الجزائ ي نمط التمثيل النس ي التق ي ي

 ين القوائم  بلتنبسب حسب عدد األصوات التي حصلت عليهب كل قبئمة مع تط يق قبعدة 
 . 3ألقوىال بقي ا

يج ى توزيع المقبعد التمثيلية  ين قوائم الت شيحبت العملية وفق م حلتين، تتمثل      
ذلك عن ط يق إست عبد ، و الم حلة األولى في تحديد القوائم التي ستمثل في المجبلس الشع ية

، القوائم التي لم تحصل على نس ة عدد األصوات التي تدخل في التنبفس على المقبعد
 . 5أو  نصبب اإل عبد  4الذي يع ف  نظبم العدد الموحد و  تلك النس ة  بل قم المط دتسمى و 

 بلنس ة  %6(7 نس ة س عة ) ،حدد نصبب اإل عبد في النظبم السيبسي الجزائ ي  
  %(5خمسة )و  ،7بت المجبلس الشع ية ال لديةوانتخب  بت المجبلس الشع ية الوالئيةنتخب ال

                                                                                                                                                         

 .345م بدئ العبمة للقبنون الدستو ي والنظبم السيبسية، م جع سب ق، ص  اجع:  وك ا إد يس، ال -
–12من القبنون العضوي  قم  65، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10–16من القبنون العضوي  قم  65المبدة  - 1

 ت، م اجع سب قة.، المتعلق  نظبم اإلنتخب ب07–97من األم   قم  75، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، والمبدة 01
–12من القبنون العضوي  قم  84، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10–16من القبنون العضوي  قم  84المبدة  - 2

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م اجع سب قة.07–97من األم   قم  101، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، والمبدة 01
من القبنون  84، 66المبدتين  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، 10 – 16لعضوي من القبنون ا 86،  66المبدتين  - 3

 م اجع سب قة. المتعلقبن  نظبم اإلنتخب بت، ،07 – 97من األم   قم  102،  76، والمبدتين  01 – 12العضوي 
من ق ل الشعب...، م جع ع د اهلل  وقفة، المؤسسبت السيبسية والقبنون الدستو ي األنظمة االنتخب ية تع ي  السيبدة  -4

 .222سب ق ص 
عصبم نعمة إسمبعيل، النظبم االنتخب ية د اة حول العالقة  ين النظبم السيبسي والنظبم االنتخب ي...، م جع سب ق  - 5

 .382ص 
 تؤدي نس ة العت ة المحددة إلى تقليص التمثيل الحز ي وهيمنة مجموعة من األحزاب على الخب طة السيبسية. - 6

عيسى أحمد،  ن األخض  محمد، "أث  النظبم االنتخب ي الحسب ي على التمثيل الحز ي  بلمجبلس المنتخ ة "د اسة  ن  -
، العدد الثبمن، الجزء األول، مجلة تب يخ العلوم، المتعلق  نظبم االنتخب بت"،  10-16على ضوء القبنون العضوي  قم 

 .181، السيمب ص 184 -173، ص ص 2017جوان 
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. 10–16من القبنون العضوي  قم  66/2دة المب - 7
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توجه المش   في التف قة  ين نصب ي إن  .1س الشع ي الوطنيبت المجلنتخب  بلنس ة ال
كمب أن هذه النس ة  ،2اإل عبد على مستوى المجبلس الشع ية المحلية و الوطنية غي  منطقي

سمح  تك يس التمثيل الفعلي تفي الوقت نفسه  هبلكن 3ضيب  الكثي  من األصواتتس  ت في 
أمب الم حلة الثبنية  .4المن ثقة من اإلنتخب بت  و الحقيقي للشعب و مصداقية الهيئة الشع ية

والمعبمل  .ينتخب يطلق عليه كذلك تسمية القبسم االو  ينتخب فتتمثل في حسبب المعبمل اال
الناتج عن قسمة عدد األصوات المعبر عنها في كل  "ي الذي يؤخذ في الحس بن هونتخب اال

منقوص  ،يةنتاابن نفس الدائرة ال ية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمانتاابدائرة 
 ،5"األصوات التي حصلت عليها القوائم التي مسها نصاب اإلبعاد القتضاءمنها عند 

 . يةانتخب تحصل كل قبئمة للت شيحبت على عدد من المقبعد يعبدل مب نبلته من قواسم 
  .6قوىنظبم ال بقي األ تط يق  ،تمثيل األصوات المت قية ضمن نظبم التمثيل النس ي

 
 المطلب الثاني

لةمعارضة معرق  و  ةل  تأرجح التمثيل الشعبي بين معارضة معرق    
سبهم نظبم التمثيل النس ي في توسيع المشب كة السيبسية  ظهو  قوى سيبسية جديدة  

إال أنه لم يضمن مشب كة  ، خالف مجلس األمة ،على مستوى المجلس الشع ي الوطني

                                                 

، 01–12من القبنون العضوي  قم  85/2والتي تقب لهب المبدة  10–16من القبنون العضوي  قم  90/1المبدة  - 1
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جعبن سب قبن.

كلية  مذك ة مقدمة لنيل د جة مبجستي ، لى األحزاب السيبسية في الجزائ ،ل قم  شيد،النظم اإلنتخب ية و أث هب ع - 2
 . 95،ص  2005الحقوق، جبمعة منتو ي قسنطينة، 

ملتقى وطني حول قبنون االنتخب بت الجزائ ي واقع  عم  زع بط، نظبم االقت ا  النس ي وأث ه على المجبلس المنتخ ة،  - 3
 .242، السيمب ص 245 - 229، قبلمة، ص ص 1945 أوت 8جبمعة  ،2013مب س  4و 3وآفبق، 

ملتقى وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في  اإلنتخب ي الجزائ ي ، النظبم في قصبءطبهي   ا ح ، نصبب اإل  - 4
  ،  2010ديسم    09 – 08جبمعة جيجل ، يومي  كلية الحقوق و العلوم السيبسية، الجزائ  ، الض و ات و اآلليبت ،

 . 36سيمب ص  ،38 - 34ص ص
 المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ،10–16من القبنون العضوي  2وفق ة  1/فق ة 90، والمبدة  2وفق ة  1/فق ة 67المبدتين  - 5

 م جع سب ق.
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10–16من القبنون العضوي  قم  86والمبدة  66المبدة  - 6
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الفرع المعب ضة منهب في ممب سة السلطة التش يعية ) خبصةو  حقيقية لألحزاب الصغي ة
 .(الفرع الثانيكمب عجز عن تحقيق أغل ية مستق ة في المجبلس المنتخ ة ) ،(األول

  الفرع األول
 : محاولة توسيع نطاق التمثيل الشعبي

 تصبعد تمثيل مختلف التيب ات السيبسية في المجلس  نظبم التمثيل النس ي سمح
لكنه عجز عن تفعيل دو   ،(أولاألمة )مجلس  التمثيل في انحصب مع  الشع ي الوطني

نتيجة ح مبن األقلية ال  لمبنية من ممب سة حقوق  ،ال قب ةو  ال  لمبن في مجبل التش يع
الدستو ية وهو األم  الذي تن ه له المؤسس الجزائ ي من خالل التعديل الدستو ي لسنة 

بت التش يعية نتخب لال عت ب  بلنتيجة إعبدة االو  ،عن ط يق تعزيز مكبنة المعب ضة 2016
 .(ثانيا)

 :هشاشة األغلبية على مستوى المجلس الشعبي الوطني - أول
 1997التي ج ت عبمي  بت التش يعيةنتخب نظبم التمثيل النس ي خالل اال أسس  

لتمثيل ا حص   ينمب، 1وعدة تيب ات سيبسية قوى سيبسية جديدة أ  زو    لمبن تعددي 2002و
 استحقبقتذ ذ ب في المشب كة السيبسية من  يةنتخب أف زت النتبئج اال. لقد  2في مجلس األمة

 .ي إلى آخ  انتخب 
                                                 

النس ي وأث ه على التعددية السيبسية على ضوء تج  ة االنتخب بت التش يعية األخي ة في   وك ا إد يس، "االقت ا  - 1
 .61، السيمب ص 70 – 40، ص ص 2005، جويلية 9، العدد الفك  ال  لمبنيالجزائ "، 

اإلنتخب بت و ذلك نظ ا ألن التمثيل في مجلس األمة م هون  نتبئج اإلنتخب بت المحلية ، و للتمثيل نست شد  نتبئج  - 2
 : 1997المحلية و نتبئج مجلس األمة لعبم 

عدد المقبعد المتحصل عليهب في المجبلس  الحزب السيبسي
 الشع ية ال لدية و الوالئية

 نتبئج إنتخب بت مجلس األمة

 80 7966 التجمع الوطني الديمق اطي
 10 3443 ج هة التح ي  الوطني
 04 710 ج هة القوى اإلشت اكية

 02 1189 مع السلمح كة مجت
 / 500 التجمع من أجل الثقبفة و الديمق اطية

 / 438 ح كة النهضة
 / 695  بقي المت شحين

 : المصد  
- BOUSSOUMAH ( M) , la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 a 1998 , pp 410-

416 . 
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 :بت التش يعية على النتبئج التبليةنتخب قد أسف ت االف
 

ط يعة 
 نتخبباال

النبخ ون  السنة
 المسجلون

النبخ ون 
 المصوتون

النبخ ون 
 الممتنعون

نس ة 
 المشب كة

 ع يةالش

عدد األصوات 
 المع   عنهب

عدد األصوات 
 الملغبة

بت نتخب اال
 ال ئبسية

لسنة 
1995 
 

      

لسنة 
2004 

18.094.55 10.508.77 
 

/ 58.08 % 10.179.702 329.075 
 

لسنة 
2009 

20.595.683 15.356.024 / 74.56 % 14.430.253 925.771 

لسنة 
2014 

22.880.678 11.600.984 / 50.70 % 10.468.848 1.132.136 

بت نتخب اال
 التش يعية
 

لسنة 
1997 

16.767.309 10.999.139 9.662.591 65.60% 10.496.352 502.787 

لسنة 
2002 

17.951.12 8.288.536 9.662.591 46.17% 7.42.876 876,669 

لسنة 
2007 

18.761.084  / 35,67% 5727827 965064 

لسنة 
2012 

21.645.841 9.339.026 / 35,67% 7634379 1704047 

لسنة 
2017 

23251503 8225123 / 43,14% 6446750 1778373 

 االستفتبء
 
 

1988 12.572.043 10.435.046   10.122106 312.940 
1996 
 

16.434.574 13.111.514 /  12.750.027 / 

لسنة 
1999 
 

17.512.726 14.890.895 / / 14.785.571 105.324 

لسنة 
2005 

18.313.594 14.606.344 3.707.250 79.76% 14.435.113 171.231 

 :1نب  عد اإلطال  علىمن إعداد -

                                                 

، يتعلق  نتبئج انتخبب أعضبء المجلس 1997يونيو سنة  9في  مؤ خ 97د /  –م  –، إ 97 – 01إعالن  قم  - 1
 .40، العدد 1997يونيو  11الشع ي الوطني، ج   ج ج، مؤ خة في 

، يتضمن نتبئج انتخبب أعضبء المجلس الشع ي الوطني، 2012مبيو سنة  15مؤ خ في  12/إ. م.د/01إعالن  قم  -
 .32، العدد 2012مبيو سنة  26ج   ج ج، المؤ خة في 
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 بلنتيجة فبلتسجيل التلقبئي إج اء و  عدد السكبن  بزديبدنالحظ أن عدد المسجلين يتزايد 
 .فعلي

  بلمقب نة مع غي هب ،1ش يعيةتبت النتخب ونالحظ أيضب ضعف المشب كة الشع ية في اال
أمبم  التش يعيةم كز السلطة ، وهو مب يؤدي إلى ت اجع بت السيبسية الوطنيةنتخب من اال

 .2السلطة التنفيذية
بت التش يعية إلى األس بب نتخب ضعف المشب كة السيبسية في االمعظم األسبتذة  ي جع

  :3التبلية
 .  4فقدان اإلنتخب بت  وح التنبفسية - 

التي شهدتهب  االنح افبتذلك  اجع إلى و  5:عيةفقدان الثقة في المؤسسة التش ي -
إلى جبنب  ،19972و أصدق مثبل عنهب اإلنتخب بت التش يعية لعبم  ،1يةنتخب العملية اال

                                                 

 :يعت   ضعف المشب كة الشع ية أهم عوائق التحول الديمق اطي في ال لدان الع  ية خصوصب  -  1
  2013إسمبعيل مع اف ، مسب ات التحول الديمق اطي في المنطقة الع  ية ، ديوان المط وعبت الجبمعية ، الجزائ  ،  -

 . 216، ص 
ي الوطن الع  ي، الط عة الثبنية، م كز د اسبت الوحدة الع  ية، ثنبء فؤاد ع د اهلل ، آليبت التغيي  الديمق اطي ف -

 . 91، ص 2004 ي وت، 
، مذك ة لنيل شهبدة مبجستي  ، كلية  2007لع وسي حليم ، د اسة تحليلية لإلنتخب بت التش يعية الجزائ ية لسنة  - 2

 . 15 – 14،ص ص  2013جوان   5 الحقوق ، جبمعة يوسف  ن خذة ، الجزائ  ،
أج يت د اسة ميدانية ت  ز الموقف الشع ي من اإلنتخب بت خصوصب ، و المسب  الديمق اطي عمومب ، و التي أ  زت  - 3

 :أس بب ضعف المشب كة السيبسية اإلنتخب ية  في عدة  لدان ومن  ينهب الجزائ  ،  اجع 
نتبئج الد اسة الميدانية( ، م كز د اسبت  محمد جمعة الصواني ، إتجبهبت ال أي العبم الع  ي نحو الديمق اطية ) تحليل -

، ص  109 - 108، ص ص  102 - 101، ص ص  98، ص 97 - 96، ص ص 2014الوحدة الع  ية،  ي وت، 
 147 - 146، ص ص  145 - 144، ص ص 140، ص  139 - 138، ص ص  120، ص 111 - 110ص 

 .  181 - 180، ص ص  129 -  128،  ص ص  125، ص 
ى، اإلنتخبب و تأثي ه في الحيبة السيبسية و الحز ية، الط عة الثبنية، دا  النهضة الع  ية، القبه ة ، عم  حلمى فهم -

 . 361 - 353، ص ص  1991
قصي  مزيبني ف يدة ، األخذ  نظبم التعددية الحز ية ض و ة إلصالح النظبم اإلنتخب ي ، ملتقى وطني حول إصالح   -  4

 – 27 ، ص ص 2010ديسم    09 – 08جبمعة جيجل ، يومي الض و ات و اآلليبت ، النظبم اإلنتخب ي في الجزائ  
 . 31، سيمب ص  33
، 7، العدد 2016، ديسم   مجلة القبنون كب  فتحي، "االغت اب السيبسي وأث ه على المشب كة االنتخب ية في الجزائ "،  - 5

 .364، السيمب ص 366 - 350ص ص 
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، و الذي لم ينتخب الذي ي جع س  ه أسبسب للنظبم االو  ضعف الدو  التش يعي لل  لمبن
  .3 م  كل أ يحيةيضمن عنص  الكفبءة في النواب، ولم يسمح لهم  م بش ة مهبمه

بت التش يعية نتخب على س يل المثبل اال ذنأخ :4الح يبتو  ضعف تك يس الحقوق -
ذلك  اجع ، و  جبية و تيزي وزو تيالتي سجلت أخفض نس ة مشب كة في والي، و 2002لعبم 

 .ضمبنبت تك يس الهوية األمبزيغية إلى ضعف
 حضو  الجلسبت  ءاالكتفبو ، يةنتخب النبئب  دائ ته اال اتصبلضعف ضمبنبت  -

بت المحلية،  ل يمتد نتخب  بلنبخ ين ال يقتص  على اال االتصبلفال يخف لنب أن  ،ال  لمبنية

                                                                                                                                                         

المجلة الع  ية تش يعية الجزائ ية: تغيي  ديمق اطي سلمي أم عودة إلى نظبم الحزب الواحد؟"، خبلد  وهند، "االنتخب بت ال -
 .22، السيمب ص 36 - 9، ص ص  للعلوم السيبسية

كث ت ظبه ة ش اء األصوات في  اإلنتخب بت ال  لمبنية الجزائ ية وتقديم  شبوي ل ؤسبء مكبتب األحزاب السيبسية ،   -  1
  :  اجع
بت ع د ال زاق ، إصالح النظبم اإلنتخب ي لت شيد الحكم في الجزائ  ، مذك ة مقدمة لنيل شهبدة مبجستي  ، كلية سويق  -

 . 155 – 154، ص ص  2010 – 2009الحقوق و العلوم السيبسية ، جبمعة منتو ي قسنطينة ، 
  : ية ،  اجعال تقتص  الظبه ة على اإلنتخب بت التش يعية ،  ل تشمل كذلك اإلنتخب بت المحل

من خالل اإلنتخب بت المحلية في الجزائ  ، ة دسدوس عبدل ، أث  إصالح النظبم اإلنتخب ي على المشب كة السيبسي  -
( ، ،مذك ة مقدمة لنيل شهبدة المبجستي  ، كلية العلوم السيبسية و  2012 – 1997د اسة ميدانية   لدية الطبهي  ) 
 . 177، ص  2015 - 2014،   - 3 –لسيبسي و اإلدا ي، جبمعة الجزائ  العالقبت الدولية ، قسم التنظيم ا

( و األسئلة الح جة ، دا  الحبمد للنش  و 2014 وحنية قوي و آخ ون،  اإلنتخب بت ال ئبسية الجزائ ية ) أف يل  - 2
 . 394 - 390، ص ص  2015التوزيع ، األ دن، 

، ص ص 2012، العدد الثبمن، مجلة المفك داء ال  لمبني في الجزائ "، أحمد  نيني، "أث  النظبم االنتخب ي على األ - 3
 .296 - 295، السيمب ص ص 301 - 284

 وحنية قوي، اإلنتخب بت و عملية التحول الديمق اطي في الخ  ة الع  ية المعبص ة ، دا  ال اية للنش  و التوزيع، األ دن،  -
 . 301، ص 2011

 .364سي وأث ه على المشب كة االنتخب ية في الجزائ ، م جع سب ق، ص  كب  فتحي، االغت اب السيب - 4
ع د القبد  ع د العبلي، تقييم حبلة اإلصالحبت السيبسية ونتبئجهب المحتملة  عد االنتخب بت التش يعية في الجزائ ،  -

 .6، ص 2012الدوحة ، قط ، ي لأل حبث ود اسة السيبسبت،   الم كز الع
مقب  ة تحليلية حول ش عية  : ، و أث ه على الممب سة الديمق اطية 2014ك اإلمتنبعي في  ئبسيبت  ب ة سمي  ، السلو   -

، الط عة  ? ( و األسئلة الح جة2014النظبم السيبسي ، و قة  حثية حول  اإلنتخب بت ال ئبسية الجزائ ية ) أف يل 
 . 387،سيمب ص  458 – 377، ص ص 2015األولى، دا  الحبمد للنش  و التوزيع ، األ دن ، 
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التي توجه و  ه المكبن الذي تتشكل فيه قنبعبت النبخببعت ب    ،يةنتخب بت االستحقبقلجميع اال
 .1ينتخب سلوكه اال

 تعبد عنهب في حبلة وجودهب، واإل ،2ية جبدةانتخب   امج  انعدامو ، كث ة المت شحين -
 3ع   تشكيل حكومبت إئتالفية في المجلس الشع ي الوطني، تجمع تيب ات سيبسية متنبقضة

 تتنبزل عن   امجهب اإلنتخب ية التي صوت عليهب صبحب السيبدة،في ال  امج السيبسية، 
، خبصة 4ت ئيس الجمهو ية، وهو ال  نبمج الوحيد الذي ط ق منذ التسعينب   نبمج وتت نى

لذلك فشلت حتى في تط يق  5أمبم هشبشة األغل ية على مستوى المجلس الشع ي الوطني 
و إنعدمت مسؤولية األحزاب  7واحدا من التسعينبتف قي أسلوب الحكم  6  نبمج هذا األخي 

   .8سيبسيب 
-  

                                                 
1 - Sainty ( J ), les fabriques territoriales du raisonnement politique, une anales contextualité dans 

quatre territoires de l’Isère ( 2007 ),thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de 

Grenoble, volume 1, 7 aout 2006, pp 20- 41. 

ع د النبص  جب ي، الممب سة الديمق اطية داخل األحزاب الجزائ ية  ين إ ث المبضي وتحديبت المستق ل، و قة  حثية  - 2
حول " مفهوم األحزاب الديمق اطية وواقع األحزاب في ال لدان الع  ية "، الط عة الثبنية، م كز د اسبت الوحدة الع  ية، 

 .197يمب ص ، س230 - 181، ص ص  2012 يوت، 
و مثبلهب اإلئتالف الحكومي في عكسهب جليب عدم اإلستق ا  الحكومي ، ع فت اإلئتالفبت الحكومية عدة إختالالت،  - 3 

 :، لمزيد من التفبصيل  اجع  2000تفليقة مطلع سنة و عهد ال ئيس  
، 2002د اسبت الوحدة الع  ية، إسمبعيل قي ة، علي غ يب وآخ ون، مستق ل الديمق اطية في الجزائ ،  ي وت، م كز  -

 .114 - 113ص ص 
 ا ح كمبل لع وسي ، المشب كة السيبسية و تج  ة التعددية الحز ية في الجزائ  ، الط عة األولى ، منشو ات ق ط ة للنش   -

 . 102، ص  2007و التوزيع ، الجزائ  ، 
 .25 – 24جع سب ق، ص ص سعيداني لونبسي ججيقة، واقع التعددية السيبسية في الجزائ ، م   -4
 ن علي زهي ة ، إعتمبد نظبم التمثيل النس ي تفبديب النح افبت نظبم اإلنتخبب  بألغل ية في النظبم السيبسي الجزائ ي   - 5

، 2010ديسم    09و  08يومي ، ملتقى وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في الجزائ  الض و ات و اآلليبت ، 
 .  65، سيمب ص  67 – 54جبمعة جيجل ، ص ص  

الم جع ، 2007 - 1997دو  األحزاب السيبسية في  سم السيبسة العبمة د اسة حبلة الجزائ  من غب و حسي ة،  - 6
 .224 - 223نفسه، ص ص 

دفبت  "، استم ا ية أم حل لألزمة، 2007 – 1999مصطفى  لعو ، "االنتخب بت ال ئبسية والتش يعية في الجزائ   - 7
 .175، السيمب ص 177 - 169، ص  ص 2011، عدد خبص أف يل القبنونالسيبسية و 

دفبت  السيبسة "، –حبلة الجزائ   -شليغم غنية، ولد عبم  نعيمة، "أث  النظم االنتخب ية على التمثيل السيبسي  - 8
 .188، سيمب ص 189 - 178، ص ص 2001، عدد خبص أف يل والقبنون
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  :تشريعيةات النتاابلل  عتبارإعادة ال - ثانيا
 است دال يق تغيي  تشكيلة السلطة التش يعية أو ال يتحقق التحول الديمق اطي عن ط

 ل يتحقق عن ط يق تغيي  األدوا   ين  ،المسؤول األعلى على مستوى السلطة التنفيذية
العبم لهب  بلوصول إلى السلطة  قت ا  أن يسمح اال ،القوى السيبسية المتم كزة في المعب ضة

ة متعلقة  حزب المعب ضة أو تحبلف أي  معنى ت ديل السلطبت القديمة  أخ ى جديدة منتخ 
األغل ية ال  لمبنية للخصبئص  احتكب  ألن الديمق اطية تتعب ض مع ،1أحزاب المعب ضة

تهميش و  3في مسب  التحول الديمق اطي انح اففتجبهل دو  المعب ضة  ،2التش يعية
 .انتخ وهملألصوات الذين 

عدم ممب سة أحزاب األقلية  ،التمثيل النس ي في الجزائ  اعتنبقت تج  ة تلقد أث 
 .4أو ال قب ة التش يعلحقوقهب اإلنتخب ية ، سواء 

                                                 

1 - SOUARÈ ( I ) , les partis politiques de l’opposition en Afrique de l’ouest et leur que quête pour le 

pouvoir d’état, le cas du bénin, thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en science 

politique, université du Québec à Montréal, juin 2010, p 8  9 - . 

2 - Venden Driessche ( X ), "le parlement entre déclin et modernité" , pouvoirs, 99, 2001, pp 59 - 

notamment p 64 . 

، 2018، جبنفي 17، عدد مجلة العلوم القبنونية والسيبسيةمعم  مالتي، "المعب ضة ال  لمبنية في الدستو  الجزائ ي"،  - 3
 .489، السيمب ص 493 – 482ص ص 

 ا  النس ي وأث ه على التعددية السيبسية على ضوء تج  ة االنتخب بت التش يعية األخي ة في الجزائ ، االقت وك ا إد يس،  - 4
 .68م جع سب ق، ص 

األمين سويقبت ، األحزاب السيبسية و األداء ال  لمبني في الدول المغب  ية ، د اسة مقب نة  ين الجزائ  و المغ ب ،    -
،  2017 - 2016كلية الحقوق و العلوم السيبسية، جبمعة محمد خيض ،  سك ة،  أط وحة مقدمة لنيل شهبدة دكتو اه،

 . 272 - 255ص ص 
 ويزداد النشبط ال قب ي ضعفب على مستوى مجلس األمة،  اجع على س يل المثبل:

 .27، ص 2007 - 2002وزا ة العالقبت مع ال  لمبن، حصيلة الدو ة التش يعية الخبمسة  -
 : ود في معظم دول العبلم الثبلث خبصة منهب  الدول المغب  ية ومنهب تونسوجموهو نفس الوضع ال

ليلى سيدهم ، إشكبلية التحول الديمق اطي في تونس ، مذك ة مقدمة لنيل شهبدة المبجستي  في العلوم السيبسية    -
 . 85ص التب يخ  الجزائ ،والعالقبت الدولية ، كلية العلوم السيبسية و اإلعالم ، جبمعة  ن يوسف  ن خدة ، جبمعة 

ع د اإلله  لقزيز و أخ ون ، المعب ضة و السلطة في الوطن الع  ي ، أزمة المعب ضة السيبسية الع  ية ، الط عة  -
 .  53 – 19، ص ص  2001األولى ، م كز د اسبت الوحدة الع  ية ،  ي وت، 
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" الفصل  ين السلطبت" يعد م دأ وهو األم  الذي أخل  م دأ توازن السلطبت إذ لم
لهيمنة السلطة التنفيذية نتيجة غيبب الدو  ال قب ي  حسب مفهومه التقليدي متمبسكب نظ ا

 .1في فت ات تش يعية أخ ى تهحيبن أو محدوديللسلطة التش يعية في  عض األ
وجب إعبدة التوازن  ين السلطتين  ،لدواعي تحيين م دأ الفصل  ين السلطبتو  لذلك
 فصل الجهة التي تقوم  ،3ال قب ةو  عن ط يق الفصل  ين فعل السلطة ،2التنفيذيةو  التش يعية

عب ضة التي تعت   وكيل المو  أي  معنى الحكومة ،الجهة التي ت اق هو   بلتص ف الحكومي
لل  لمبن أن يقوم  وظيفة الم اقب األك   للسلطة ، و الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية   بسم

 .4ل مجموعة المواطنين أو الصحبفة قن م
التي تتولى إلى جبنب  غ تهب و  ذلك عن ط يق تدعيم م كز المعب ضة ال  لمبنية أتىيتو 

للنظبم السيبسي ووظيفة نقدية لحكم  ش عية الديمق اطيةوظيفة تحقيق ال ،في الوصول للسلطة
 التعديل الدستو ي لسنة وهو التوجه الذي أخذ  ه المؤسس الجزائ ي من خالل  ،5األغل ية 
تتمتع المعارضة البرلمانية  » :تي نصهباآل 1996دستو  من  114 ص يح المبدة  2016

 :رلمانية وفي الحياة السياسية لسيمافي األشغال الب ةبحقوق تمكنها من المشاركة الفعلي
 .جتماعالو  التعبيرو  حرية الرأي -
 .من اإلعانات المالية الممنوحة للمنتابين في البرلمان الستفادة -

                                                 
1 - Bousquet ( F-C) , oppositions et vocation à gouverner, vers une autre classification, pouvoirs , pp 

115. 

، 1999 وعالم  ن حمودة، الممب سة الديمق اطية للسلطة،  ين النظ ية و الواقع، الط عة الثبنية، دا  األمة،   ج الكيفبن،  -
 .13ص 

ثلين منتخ ين  بلسلطة ال يمكن تحقيق مشب كة تمثيلية إال عن ط يق تمكين  قب ة المواطنين للحكبم عن ط يق مم -  2
 .التش يعية 

،  2011، جوان  15، عدد  د اسبت إست اتيجيةأمحند   قوق ،  " الهندسة السيبسية و منطق التحوالت العبلمية " ،  - 3 
 . 8، سيمب ص  10 – 6ص ص

طب ، ومب يعت يه من مب يعت يه من عدم اليقين و التع ض لألخ :جبن ليكب، التح ك نحو الديمق اطية في الوطن الع  ي   -
ش عية ، محبولة تج ي ية في تحديد المفبهيم و ف ضيبت أخ ى ، ندوة حول ديمق اطية من دون ديمق اطيين ، سيبسبت 
اإلنفتبح في العبلم الع  ي / اإلسالمي ، المعهد اإليطبلي " فونداسيوني إيني أن يكومبتيي " ، الط عة الثبنية ، م كز د اسبت 

 . 48، سيمب ص  74 - 25ص ص  الوحدة الع  ية، 

4 -THIERS ( é) ," la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition" , pouvoirs, 143, 2012, p 61. 

5 -THIERS ( é), la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition  " , idem, p 64.  
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 .المشاركة الفعلية في األشغال التشريعية -
 .المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة -
 .تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان -
( من 3و 2)الفقرتان  187س الدستوري طبقا ألحكام المادة إاطار المجل -
 .باصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان ،الدستور
 .المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية -

تاصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه 
 .»1...مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة

المعب ضة  ،المعب ضة ال  لمبنية ،دة أشكبل للمعب ضة منهب المعب ضة السيبسيةع توجد
تع ف عبدة أنهب  التي ،هو المعب ضة ال  لمبنية ومب يهمنب .2المعب ضة الثو ية ،الدستو ية

حقق تغيي ا في تالذي ي جى حسب جو ج  و دو أن و  تلك القوة السيبسية الممثلة في ال  لمبن
 .السيبسي التنظيم

فم دأ السيبدة الذي أسسه  ،م دأ لي  الي األقلية ال  لمبنية ضمبن تمثيل يعت   م دأ
 جعلهب غي  ،نفس الس ب الذي جعل من السيبدة غي  قب لة للتص فألن  ،ال يتجزأ ، وسو

 هذا  فهي ،ليس إ ادة الحزب السيبسي، و ئة النبخ ةياإل ادة العبمة هي إ ادة اله، و قب لة للتجزئة
وتعب ض جميع اللذين يتمسكون  ،تضفي إلى المصلحة العبمة ،إ ادة عبدلةالمفهوم 

الجزء ال و  ، لذلك فبلكل3فبإل ادة العبمة ليست سوى مجمو  إ ادات معينة ، بلمصلحة الخبصة
 فإذا ع   ال عض عن  أي مخبلف ل أي األغل ية فهم مخطئون. ،يمكن فصلهمب
في الدولة نتبج لقبء ومواجهة اآل اء فهو  يي  الي وحدة النظبم السيبسلالنظبم ال فحسب

فبلديمق اطية  ، ذلك يتميز جذ يب عن كل األنظمة األخ ى، و يق   بإلجمب   عد المنبقشة
فإذا كبنت  ،العقلنةو  الحكمة، و العدالة ،ولكنهب حكم القبنون ،ليست  بلض و ة حكم األغل ية

                                                 

 :في عقلنة سي  المؤسسبت الدستو ية  اجع  2016أوجه مسبهمة التعديل الدستو ي لسنة حول  - 1 
كبيس ش يف ، تأثي  التعديل الدستو ي على المنظومة القبنونية الوطنية ، يوم د اسي ، التعديل الدستو ي ، و إنعكبسبته  -

، ص ص 2016، جوان  70،  عدد  مجلس األمة، 2016أف يل  17س األمة ، على المنظومة القبنونية الجزائ ية،  مجل
34 - 37 . 

2 - JAN ( P) ,  "les oppositions   " , op.cit,  p 24. 

3 - SADOUN ( M ),  "opposition et démocratie " , pouvoirs, n 108, 2004, p 7. 
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ع الح  ال يمكن أن يتجبهل فبلمجتم ،تسي  دون معب ضة فهي ت عد األقلية عن الحكم
تنظيم  ،تنظيم حقوق األقليبت يجبلذلك  ،يختلف عن الف د و ،1المصبلحو  تعب ض اآل اء

 .2الدفب  عن ال  امجو  يةنتخب المسبواة في الحملة اال ،المنبقشة
مبنية التي لفهي األقلية ال    ،ي دو ألول وهلة أنه من السهل تمييز المعب ضة ال  لمبنية

لذلك فهي ال تشمل  هذا  ،تعتزم الطعن في ممب سبت الحكومة، و في السلطةال تشب ك 
نجدهب في ظل التي ، و التي توافق الحكومة أي ،األقلية التي ال تعب ض الحكومة المفهوم

  . 3التحبلفو  أنظمة التآلف
التمييز الحقيقي للمعب ضة  ين المعب ضة التي تنتقد الخيب ات السيبسية لألغل ية  إذ يتم

التي تنتظ  منه و   ين المعب ضة التي تجبمل التغيي  الجذ ي للنظبم السيبسيو  ل  لمبنيةا
 opposition active الفعبلة  ين المعب ضة  مفهوم آخ  فبلتمييز يتم ،تطوي ا لمكبنتهب

 .opposition passive4 المعب ضة السل يةو 
التي  ،قب ة  بلض طوظيفة ال   المعب ضة الفعبلة هي تلك المعب ضة التي تمب سإن 

 ،التي تعوض الجزاء  معنبه المبديو  المتمثل في تفعيل المسؤولية السيبسية تعتمد على الجزاء
 ،أثنبء النقبش العبم ،الدفب  األغل ية ال  لمبنية مهمة  ينمب تتولى االتهبمحيث تتولى وظيفة 

ه استق ا  ة دون تهديد في النظبم السيبسي للدول تحتوي المعب ضة الص ا  القبئم ومن خاللهب
 .5ا في المجلس المنتخباستق ا   بلتبلي تتحبشى ح  ب أهلية وتحقق و  ووجوده

األغل ية الذي يعت  هب أنهب و  لذلك لم يعد يعتد  بلمعيب  الشكلي للتف قة  ين المعب ضة
  ين المعب ضة التف قة يقيم ل أص ح مفهوم المعب ضة مفهومب موضوعيب  ،األقلية ال  لمبنية

األغل ية ال  لمبنية على أسبس المعيب  الوظيفي ال الشكلي، فبألغل ية ال تع ف على أنهب و 
المعب ضة ال تع ف أنهب و  ،6 ل هي من تسبند وتوافق الحكومة ،األكث ية عددا في ال  لمبن

نمب هي كل المجموعبت التي تعب ض و  األقلية و ه، و فللمعب ضة دو  ،ال توافق الحكومةو ا 
لذلك يجب على األغل ية  ،ليست المجموعة نفسهبو  ي تمب سهب مجموعة   لمبنيةالوظيفة الت

                                                 
1 - SADOUN ( M )," opposition et démocratie  " , op.cit , p 6. 

2 - SADOUN ( M ),  " opposition et démocratie  "  , idem , p12 

3 - MIGUEL PIMENTEL ( C ) ," l’opposition, ou le procès symbolique du pouvoir" , pouvoirs, n 108, 

2004, p 45. 

4 - Jan ( P) , les oppositions, op.cit, p 25. 

5 - MIGUEL PIMENTEL ( C ) , l’opposition, ou le procès symbolique du pouvoir, op.cit, p 46 . 

6 - MIGUEL PIMENTEL ( C ), l’opposition, idem. p 48. 
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بت أن نتخب أن تحت م  أي األقلية ال  لمبنية وعلى المعب ضة إن حصلت على األغل ية في اال
 .1ول ديمق اطيحال تستعمل قوتهب ضد الحكومة إال لتحقيق ت

ى السياسية التي مجموعة القو أنهب  GIOVANNI SARTORI فهي كمب يع فهب
 .2برنامج بديل واقتراح نقد الحكومة الحالية، و تهدف إلى ممارسة السلطة

مبنيين التي تختلف  ؤيتهب عن  ؤى األغل ية لأنهب مجموعة ال    تع ف كذلك
التي تعني الفئة الحبئزة على عدد قليل و  وال تعني  بلض و ة فئة األقلية ال  لمبنية ،3ال  لمبنية

 .4  لمبنيةمن المقبعد ال
التقسيم التقليدي لألحزاب السيبسية إلى األحزاب السيبسية  علىهذا التع يف  يعتمد
المنظمبت و  ولكن ومع النمو الهبئل للح كبت ،الحبكمة األحزاب السيبسية، و المعب ضة

التحبلف مع و  االستقالليةتأ جح األحزاب السيبسية  ين ال غ ة في و  السيبسيةو  ةيجتمبعاال
الثنبئي التقليدي، ليفسح الط يق لتصنيف  تالشى هذا التقسيم ،السيبسية الك  ىاألحزاب 

األغل ية نظ ا  التي تعت   الوحيدة التي يمكن أن تشكلو  ثالثي جديد أولهب أحزاب الحكومة
تطمح عندمب تكون في المعب ضة أن تعود  س عة إلى السلطة و  لتمتعهب  قبعدة شع ية واسعة

أي التي تحصل على حقبئب وزا ية  الحكومي االئتالفلية وهي أحزاب ثم األحزاب التكمي ،
ة التي ت فض يجتمبعوهي مختلف التنظيمبت اال ةيجتمبعفبلمعب ضة اال ،في حبل التحبلف

 .5أي مشب كة في السلطة 
  بالستنبد ،األغل ية  تنظيم حقوق األقلية ال  لمبنيةو  يتأتى تنظيم العالقة  ين المعب ضة

 الذي يجد مصد ه التب يخي في المحبكمة الجزائيةو  ،6المسؤولية السيبسية ومقومبته إلى م دأ 
 والتي ليست إال تحويال للدفب  ،المعب ضةو  التي تتحدد على أسبسهب أدوا  كل من األغل يةو 
 .8للوز اء الموت ال مزيةو  ،7الجنبئي للجزاء العقب ي االتهبمو 

                                                 
1 - MIGUEL PIMENTEL ( C ), idem, p 48.  

2 - Surel ( Y ), le chef de l’opposition, pouvoirs ,108, 2004, p 63. 

3 -THIERS ( È ), la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition op.cit, p 63.  

4 - THIERS ( È ), la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition, idem, p 62.  

5 - Bousquet ( F – C ) , oppositions et vocation à gouverner, vers une autre classification, pp 115 – 

124, notamment, p 115. 

6 - PIMENTE L ( C.M), l’opposition, ou procès symbolique du pouvoir, p  .50  

7 - PIMENTE L ( C.Ml’opposition, ou procès symbolique du pouvoir, p50. 

8 - PIMENTE L ( C.M), l’opposition, ou procès symbolique du pouvoir, p 50. 
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 ،ألنهب تمنح لهب ش عية المؤسسبت ،ة السيبسيةقوتهب من المسؤولي إذن فبلحكومة تستمد
فهي ليست فقط  ال تضعف الحكومة ألنهب مصد  سلطته، و تحقيق المصلحة العبمة تضمنو 

إقنب   إذ تسمح لهم  ،ممثليهو  خطوة أسبسية للمقب  ة  ين الشعب  ل .1لتنظيم النقبش العبم
 ، غم كون العهدة غي  إلزاميةف ،2 بسمهمالنطق  و أنه يستحقون التفويض الشع ي النبخ ين

 ل ملزمون  تقديم  ،بتنتخب إال أنهم ليسوا مج د نبطقين للنبخ ين  حكم نجبحهم في اال
 .3يةنتخب معنوي نظ ا لعدم إلزامية العهدة اال التزاملتزام واال ،للشعب حصيلة

أحد  تمثلو  بلنظ  لكل هذه النتبئج اإليجب ية التي تحققهب المعب ضة، فهذه األخي ة 
كونهب تسمح لألنظمة الديمق اطية حقيقي متنفس  ،  إعت ب هبلنظبم الدستو ي التعدديا أسس

 .خلق تنبفس في اآل اء لمجتمع يق ل التغيي  السيبسي 
تعين ال حث عن نظبم   لضمبن تمثيل حقيقي للمعب ضة ،أمبم عجز نظبم التصويتو 
مستعدة و  تستمد قوتهب من األغل ية حكومة قويةو  أغل ية قبد ة على تنفيذ   نبمجهب يحقق

وهو األم   ،لتحمل مسؤوليتهب إلى جبنب معب ضة قوية قبد ة على ممب سة حقوقهب الدستو ية
الذي دفع  بلمؤسس الجزائ ي على غ ا  معظم تش يعبت العبلم إلى تعزيز الم كز الدستو ي 

 .للمعب ضة ال  لمبنية
 دو هب  ستعزز أسيس معب ضة  ئبسيةالمعب ضة تهدف إلى ت إن فك ة تعزيز مكبنة

وهي مسألة تؤدي إلى  ذلك عن ط يق توزيع الحقوق  ين ال  لمبنيين، و ممب سة فعلية لل  لمبن
  ل  ين سلطة الحكومة وسلطة ،السلطة التش يعيةو  ليس  ين السلطة التنفيذية ،عقلنة السلطة

 .وهو مب سيعمل على تحسين مكبنة ال  لمبن 4المعب ضة
الصالحيبت الض و ية للتأثي  على الحكومة  في تلكال  لمبنية  قوق المعب ضةحتتمثل 

حق توجيه أسئلة للسلطة  ،الحق في التحقيق ،الحق في الكالم ،الحضو  في اللجبن
الوسبئل السمعية  إلى صولالو و  الحق في اإلعالم ،الحكومة انتقبدالحق في  ،التنفيذية
من ط ف  تعيين ممثل وطني، و القوانين الك  ىالمشب كة في تحضي  مشب يع  ،ال ص ية

 اليونبنو  تعت   ألمبنيب ،إضبفة إلى حق إنشبء لجبن تحقيق. 5المعب ضة في الهيئبت الدولية
                                                 

1 - PIMENTE L ( C.M),  "  l’opposition, ou procés symbolique du pouvoir   " , p 55. 

2 - SADOUN ( M)," opposition et démocratie  " , op.cit, p 9. 

3 - SADOUN ( M ),   " opposition et démocratie   " , op.cit , p 9. 

4 - PIMENTEL ( C- M ), " l’opposition, ou le procès symbolique", pouvoirs, n 108, 2004, p 103. 

5 - JAN ( P ) , les oppositions, pouvoirs, 2008, p39. 
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ال  تغبل من  ين النمبذج القليلة التي تسمح  خلق لجنة تحقيق كعنص  ض و ي لم بش ة و 
وزي   استقبلةتي قبدت إلى الو  1984وهي لجنة تحقيق طل تهب المعب ضة عبم  1ال قب ة

 . 2االقتصبد
تعت   الالمسؤولية السيبسية ل ئيس الجمهو ية من  ين العوائق السيبسية لتعزيز      

مسبءلة المسؤول عن سيبسة الحكومة  إذ ال يمكن منبقشته في خب ج حق ،م كز المعب ضة
عص نة  يجبلذلك  ،وهو مصد  السيبسة الحكومية ،ل جنبئيبئيسب ف ئيس الجمهو ية ال .3

 واج بت المنصب ال ئبسي  اإلخالل الواضح" مفهوم   بست دالهبمى" ظمفهوم "الخيبنة الع
 .ال  لمبنية ذلك تقوية وتعزيزا لتقنية ال قب ة، و 4 شكل يتعب ض مع ممب سة الوظيفة ال ئبسية

 ةالفجو  أحدثاألم  الذي ال  لمبن للمتطل بت الشع ية  استجب ةعدم  يتمثل فيفبلمشكلة اليوم 
  .5  لمبنهو   ين الشعب

مثلمب  ، حق إحبلة للمجلس الدستو ي االعت اف كمب يمكن أن تستفيد المعب ضة من
 ،وهو اإلج اء الذي سبهم في إنشبء م حلة ض و ية ،في ف نسب 1974نجده معموال  ه منذ 

به المؤسس وهو إج اء ت ن 6فبلطعن في القبنون تع ي  عن اإل ادة العبمة ،في مجبل حسبس
( عضوا في مجلس األمة حق إخطب  30أو ثالثين ) ،( خمسين نبئ ب50منح )  ،الجزائ ي

 .7المجلس الدستو ي
الحصول على محض  تط يق القوانين أو وظيفة  حق لمعب ضة ل يمكن اإلعت اف كذلك

 .8مهبم اإلعالمو  ال ئيس أو المحقق في لجبن التحقيق

                                                 
1 - PIMENTEL ( C-M ), l’opposition, ou procès symbolique du pouvoir,op.cit, p 48.  

2 - PIMENTEL ( C – M (, l’opposition, ou procés symbolique du pouvoir,idem, p 48.  

3 - PIMENTEL ( C-M ) , l’opposition, ou le procès symbolique, op.cit, p 108. 

4  -PONTHOREAU ( M- C ), les droits de l’opposition en France penser une opposition présidentielle, 

pouvoirs, n 108, 2004, p109 . 

5 - PONTHOREAU ( M- C ), les droits de l’opposition en France penser une opposition présidentielle, 

op.cit, p  114 . 

6 - THIERS ( é ) , la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition, op.cit, p 67.  

 ، م جع سب ق.10–16  قم من القبنون 187/2المبدة  - 7
8 - THIERS (È)  ,  "  la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition   " , op.cit, p 67 . 
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لحقوق المعب ضة تحديد المقصود  بلمعب ضة في  ي إج اء تحفيزيأيجب ق ل القيبم  
مثلمب نجده معموال  ه في الديمق اطيبت المعبص ة ومن  ينهب لب النظبمين الداخليين لل  لمبنص

  .1ف نسب
 الفرع الثاني

 : المجالس المحلية استقرارعدم 
 لكنه س ب، 2ضمن نظبم التمثيل النس ي تمثيل أحزاب المعب ضة في المجبلس المحلية

في وظبئف المجبلس المحلية نظ ا للتشكيلة الفسيفسبئية التي ال تتوف  فيهب األغل ية  اانسداد
وهو األم  الذي يستوجب  ،(أول) 3الذي يؤدي إلى سوء التسيي  ستق ا ال تضمن االو  المطلقة

 .(ثانياالمجبلس المحلية ) نتخببالنظبم المختلط ال اعتمبدو نتخبب تغيي  نمط اال
  :الوظيفي للمجالس المنتابة نسدادال  - أول
ية إلى صعو ة تحقيق األغل ية الض و ية لسي  المجبلس نتخب تشتت األصوات اال  أدى
  إذ ،المجبلس المنتخ ة  ؤسبء انتقبءلذلك عمد المش   الجزائ ي إلى تعديل ط يقة  ،المنتخ ة

أحد أعضاء  2012سنة يترشح لرئاسة المجلس الشعبي الولئي تطبيقا لقانون الولية ل" 

                                                 
1 -THIERS (È) , " la majorité contrôlée par l’opposition PIERRE PHILOPHALE de la nouvelle 

répartition   " , op.cit, p 69  . 

، 1990ت بينت المواقف حول الفوز السبحق الذي حققته الج هة اإلسالمية لإلنقبذ في االنتخب بت المحلية لعبم   - 2 
غي  أن معظم المختصين، ي جعون تصلب المعب ضة، إلى  غ ة الشعب في التخلص من حكم حزب ج هة التح ي  الوطني 

ت اجعت نس ة األصوات التي فبزت  هب المعب ضة منذ انتخب بت  وطني. أنذاك، إلى جبنب التفكك الداخلي لج هة التح ي  ال
، إلى تصد  قوائم 2012، 2007، 2002، 1997إلى يومنب هذا، فقد أسف ت نتبئج االنتخب بت المحلية لعبم  1997

ن حزب ج هة التح ي  الفبئزين فيهب ألحزاب السلطة  غبل ية األصوات االنتخب ية، حيث تقبسم الم ت ة األولى والثبنية كل م
 الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمق اطي . 

 :لمزيد من التفبصيل  اجع  -
-1988 لعو  مصطفى، التحول الديمق اطي في النظم السيبسية الع  ية، د اسة حبلة النظبم السيبسي الجزائ ي ) -    

 . 244(، م جع سب ق، ص 2008
يبسية و القبنون الدستو ي في الجزائ  من اإلستقالل إلى اليوم ، ديوان صبلح  لحبج، صبلح  لحبج، المؤسسبت الس -

 . 151 - 148، ص ص  2010المط وعبت الجبمعية الجزائ ، 
2 - CUBERTAFOND ( B ),"  L ' Algérie en quête de démocratie " , pouvoirs, n 52, 1990, notamment 

pp 

، ص 2010، 01، العدد المجلة النقدية للقبنون والعلوم السيبسية، "م التعدديالنظبم االنتخب ي والنظب"كبيس ش يف،  - 3
 .78 – 77ص ص  ، السيمب 80 – 67ص 
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وفي حالة عدم  ،القائمة الحائزة على األغلبية المطلقة من المقاعد في المجلس المنتاب
 % 35ثلثين و  توفر النسبة المطلوبة يمكن أن تترشح أي قائمة حصدت على امسة

ذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة من و  الشعبي الولئي لرئاسة المجلس ا 
 يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين األولى ،عبر عنهااألصوات الم

في حالة تساوي األصوات بينهما يعلن فائزا ، و يؤاذ فيها باألغلبية البسيطة، و الثانيةو 
يمكن حينهب لكل  ،في حبلة عدم حصل أية قبئمة عليهب كذلك، و 1"االمترشح األكبر سن
 ئيس المجلس الشع ي  نتخببط المش   الجزائ ي القد كبن يشت  و  .القبئم تقديم مت شح

األغل ية المطلقة ألعضبئه تط يقب و  الس ي قت ا ية  بالنتخب الوالئي من  ين أعضبئه للعهدة اال
ذا لم يحصل أي مترشح على أغلبية األصوات و " 1990من قبنون لوالية لسنة  25للمبدة  ا 

يعلن األكبر سنا ، و لألصوات المعبر عنهاتجرى دورة ثانية يعتد فيها باألغلبية النسبية 
 .2" رئيسا في حالة تساوي األصوات بين المترشحين

بت المحلية لوالية تيزي نتخب اال المطلقة  لديبت تيزي وزو على األغل ية  أغل ية لم تحز
حسب مب ي ينه الجدول  ، لدية  ( 40)  و قد  لغ عددهب أكث  من أ  عين  ،2012وزو لعبم 

  :3 أدنبه
 FNA NRA حمس FLN FFS RCD C.L PT RND FND ANR PST MPA ال لدية  الدائ ة 
    3    6     4 أيت شبفع أزفون

           7 7 1 أزفون
        7   3  2 أق و

        2   8 4 1 أغ يب
          4 3 5  إمسوحبل إف حونبن

           10 4  إف حونبن
        4   6 3  إيليلتن

 األ  عبء 
 نبث

 إي اثن

        1  9 2 1  آيت عقواشة
األ  عبء نبث 

 إي اثن
3 6 5   3    2    

                                                 

في  اي   29، يتعلق  بلوالية ، ج   ج ج، الؤ خة في  2012في  اي   21مؤ خ في  07 – 12قبنون  قم  59المبدة  - 1
 . 12، عدد 2012

أف يل  11، يتعلق  بلوالية، ج  ج ج ، المؤ خة في 1990أف يل  07، مؤ خ في 09 – 90من قبنون  قم  25المبدة  - 2
 ، ملغى.15، عدد 1990

، والوا دة في الدليل ال سمي 2012جدول من إعدادنب إستنبدا إلى اإلحصبءات ال سمية للنتبئج االنتخب ية لعبم  - 3
 سسبت الدولة الجزائ ية:للجمهو ية الجزائ ية الديمق اطية الشع ية والذي وجه إل شيف مؤ 

  ، غي  منشو  .2015توفيق  وزنبشة، دليل الجمهو ية، نبكسوس تي قي، الط عة األولى، الجزء الثبني، جبنفي  -
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       1    3 3 5 إي جن
  ني 
 دوالة

          6 4  2 أيت محمود
     6      10 3   ني دوالة

      6     6 3   ني زمنزا 
    1   3   7   2  ن عيسي

       8    4   د ا نإ و   ني يني
           6 7   ني يني
         4  2 3 3 1 يطبفبن

        7    4 4 إيجب   وزقن
        2   6 6  إيلولة أومبلو

        1  3 3 4 2  ني زكي
        3   4 7 5  وزقن

 ذ ا  
 الميزان

أيت يحيى 
 موسى

3 6 4   3        

           3 11 5 ذ ا  الميزان
      3   2  3 2 4 عين الزاوية

          6  4 4 ف يقبت
ذ ا   ن 

 خذة
        3 2  7 6 1 تبدمبيت
          6 2 5 2 تي ميتين

            5 8 ذ ا   ن خدة
   3 3  4      5 6 سيدي نعمبن

     3      4 3 4 إعكو ن عزازقة
     2       4 6 إيفيغبء

         5  8  1  يزك
  3  2      2 3 2 4 عزازقة
    2 4     4 5 0 4 ف يحة

 عين
 الحمبم

    5       5 2 3 أيت يحيى
           10 3  أ ي يوسف

 أق يل
 

 3 7 3 

 
 عين الحمبم

 7 3       9    

        5   6 3   وجيمة مبكودة
 3       1  4 6 3 2 مبكودة

       2    5 6 1 اإلثنينسوق  معبتقة
    6      1 2   معبتقة

        3   2  4 أيت خليلي مقلع
           4  2 صوامع
        7   7  3 مقلع

          4 7   آيت  ومهدي واسيف
        3   3  1 آيت تود ت

        5  2 0  2 واسيف
          9 4 2  سي يوسف  وغني

          6  5   ونوح



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 225 

         6  5 6   وغني
           6 4 5 مشط اس

    3       6 4 3 ثيقزي ت تيقزي ت
    2      3 4 2 3 إفليسن
          2 5 4 / ميز انة

    1       5 2 2 أيت أومبلو تيزي  اشد
          3 6 2 4 تيزي  اشد

          10 4 5 / تيزي غنيف تيزي غنيف
          3 4 5 2 مكي ة

           7 6 2 أيت  وادو واضية
           9 6 / تيزي نثالثة

   1 1      7  5 1 واضية
        4  4 4  1 أقني قغ ان

أيت عيسى  واقنون
 ميمون

 3 5           

    1       6 6 3 تيميزا 
    4      5 3 3  واقنون

              

 ل مست عدة  ،2012بت المحلية لعبم نتخب ظبه ة لم تقتص  على فت ة االوهي 
تنمية الحيبة المحلية سل ب على  انعكسوهو مب  ، لديبت منذ تط يق نظبم التمثيل النس ي

  .1وسي و تهب
 انتخببفي صعو ة  ،سل ي على عدم تحقيق األغل ية المطلقة انعكبسلقد تجلى أول 

في  ،19902أف يل  07المؤ خ في  08–90  قم من القبنون 48ة ط قب للمبد  ؤسبء ال لدية
، 3المقبطعبت التي لم تتمكن في أية قبئمة من الحصول على أغل ية المقبعد المتنبفس عليهب 

                                                 

المجلة إسمبعيل لع بدي، "أث  النظبم االنتخب ي في تشكيل المجبلس المحلية في الجزائ  في ظل التعددية الحز ية"،  - 1
 .84. ص 87 – 69، ص ص2006، خ يف 12عدد  ة،الع  ية للعلوم السيبسي

 11يتعلق  بل لدية، ج   ج ج، المؤ خة في  1990أ  يل سنة  7مؤ خ في  08–90من القبنون  قم  48تنص المبدة  - 2
لبية القاعد عضوا من بينهم رئيسا غيعين أعضاء القائمة التي نالت أ»  :على أن 15، عدد 1990أ  يل سنة 

( أيام بعد اإلعلن على نتائج القتراع. يعين 08لدي، يتم التنصيب في مدة ل تتعدى ثمانية )للمجلس الشعبي الب
 «. الرئيس للمدة النتاابية للمجلس الشعبي البلدي

شكبلية المبدة  - 3 ، العدد الثبلث الفك  ال  لمبنيمن قبنون ال لدية"،  48طبه  خويض ، "قيبدة المجبلس الشع ية وا 
 .77، ص 78 – 72، ص ص 2009ية والعش ون، جويل

بط، نظبم االقت ا  النس ي وأث ه في تسيي  المجبلس المنتخ ة، أعمبل الملتقى الوطني حول قبنون االنتخب بت  عم  زع -   
، ص 2013مب س  04و 03، يومي 1945مبي  08الجزائ ي واقع وآفبق، كلية الحقوق والعلوم السيبسية، جبمعة 

 ومب يليهب. 234خصوصب، ص  245 – 229ص 
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يعلن رئيسا للمجلس الشعبي  » : 10–11  قم قبنونالمن  65التي يقب لهب نص المبدة و 
، وهي المبدة 1« ية أصوات الناابين....البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلب

  .2 طيلة عش ين سنة المجبلس المنتخ ة اجتبحالذي  االنسدادكبنت الس ب ال ئيسي في التي 
يجبد حلول إلشكبلية تنصيب  ئيس تعليمة وزا ية محبولة إلوزا ة الداخلية  أصد ت

المجلس  ئبسةتمنح    ،2002بت المحلية لسنة نتخب عقب اال ،المجلس الشع ي ال لدي
الحبئزة  سواء ،الشع ي ال لدي لألك   سنب في حبلة تسبوي عدد المقبعد  ين قبئمتين أو أكث 

تسمح  2007وعقب اإلنتخب بت المحلية لسنة  ،3على األغل ية المطلقة أو األغل ية النس ية
 .4 ئيس ال لدية ضمن القبئمة التي تحصلت على أك   عدد من األصوات المع   بختيب  

 فنص  ،5االنسدادثم سعى المش   الجزائ ي إلى إيجبد حل تش يعي نهبئي يقضي على 
في حالة و  على إعلن متصدر القائمة الحائزة على أغلبية أصوات الناابين رئيسا للبلدية" 

تعلن المترشحة أو المترشح األصغر سنا على ضوء قانون البلدية لسنة  تساوي األصوات
2011"6. 
إذ نص  ،2012بت لعبم نتخب من قبنون اال 80ينبقض المبدة هو نص تش يعي و 

 ،يةنتخب المش   الجزائ ي على أن ينتخب من  ين أعضبء المجلس الشع ي ال لدي للعهدة اال
، ممب يعني التنبقض مع أحكبم المبدة 7ضمن القبئمة الحبئزة على األغل ية المطلقة للمقبعد

                                                 

 ، يتعلق  بل لدية، م جع سب ق. 10–11قبنون  قم  - 1
أعمبل الملتقى الوطني حول قبنون  ،01-12من قبنون االنتخب بت  80يزيد  وحليط، إشكبلية تط يق نص المبدة  - 2

مب س  04و 03، يومي 1945مبي  08االنتخب بت الجزائ ي واقع وآفبق، كلية الحقوق والعلوم السيبسية، جبمعة 
 . 280السيمب ص  ، ص ص،2013

شكبلية المبدة  -   ، 23، العدد الفك  ال  لمبنيمن قبنون ال لدية"،  48خويض  الطبه ، "قيبدة للمجبلس الشع ية ال لدية وا 
 .76،  السيمب ص 79 – 72، ص ص 2009

3 - circulaire n 2342, du 07 / 10 / 2002. 
شكبلية المبدة خويض  الطبه ، قيبدة المجبلس ا - 4  .  281من قبنون ال لدية، م جع سب ق، ص  48لشع ية ال لدية وا 
إن غيبب األغل ية في المجبلس المنتخ ة المحلية شجع الع وشية، ص ا  ال ئيس والمنتخ ين، الفسبد، تعطيل  - 5

 المشب يع،  اجع:
، العدد المجلة الجزائ ية للسيبسبت العبمة،  وعيسى سمي  ، "مشبكل المجبلس المنتخ ة في الجزائ  وأس بب انسدادهب" -

 .40 - 37، السيمب ص ص50 – 25، ص ص 2014، أكتو   5
 يتعلق  بل لدية، م جع سب ق .  ، 10 -11من القبنون  قم  65المبدة  - 6
 ، متعلق  قبنون اإلنتخب بت، م جع سب ق. 01 – 12من القبنون العضوي   80المبدة  - 7
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تنصيب  ؤسبء المجبلس الشع ية ال لدية  وهو مب عطل إج اء ،من قبنون ال لدية 65
 .20121نوفم    29بت المحلية لتب يخ نتخب لال

لم ينت ه المجلس الدستو ي إلى حبلة التعب ض  ين النصين  غم خضو  قبنون 
نظ ا لعدم خضو  قبنون ال لدية ل قب ة المطب قة  ،بت ل قب ة المطب قة السب قة إلصدا هنتخب اال

من  123 تنظيم السلطبت الذي و د في المطة األولى من المبدة   غم تعلقه ،الوجو ية
 80فحذف نص المبدة  ، ض  ين القبنونينبقد تدا ك المش   الجزائ ي مسألة التع. و الدستو 

 بلنتيجة غلب و  10–16  قم ضمن أحكبم القبنون العضوي ،01–12  قم الوا د في القبنون
 .تط يق قبنون ال لدية

ية نصب خبصب ينظم كيفية تنصيب  ئيس المجلس الشع ي ال لدي يعت   قبنون ال لد
لذلك  ،ية المحلية ككلنتخب بت الذي هو قبنون عبم ينظم العملية االنتخب مقب نة  قبنون اال

من قبنون ال لدية  65بت على المبدة نتخب من قبنون اال 80تط يق نص المبدة  فإن تفضيل
الجمبعبت المحلية إلى و  وهو مب دفع  وزا ة الداخلية الااص يقيد العاميعت   مسبسب  قبعدة 

الدعوة إلى تط يقهب في و  من األصوات 1+  % (50)  خمسين ـتع يف األغل ية المطلقة  
    .2عملية تنصيب المجبلس المنتخ ة

 فقد ، الوظيفي للمجبلس المحلية المنتخ ة االنسدادغي  أن ذلك ال يعني حل مشكلة 
بت لعبم نتخب ني للهيئة المنتخ ة المحلية حتى  عد صد  قبنون االتعطل التنصيب القبنو 

األغل ية  لعدم توف  ،التنمية المحليةتجمدت مسبعي  و مصبلح المواطنكمب تعطلت  ،2016

                                                 

،  دا على تسبؤالت المط وحة 2012ديسم    5، المؤ خة في 3538خلية والجمبعبت المحلية /  قم تعليمة وزي  الدا - 1
 59، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  01-12من القبنون العضوي  قم  80 خصوص كيفية تنفيذ أحكبم المبدة 

 ، م جع سب ق .07–12من قبنون  قم 
ملتقى وطني حول قبنون ي في ضمبن السي  العبدي للمجبلس المحلية، م اد عم ون، تعث  نظبم التمثيل النس  -

سيمب ، ال254 - 246ص ص  ، قبلمة1945أوت  8جبمعة  ،،2013مب س  4و 3االنتخب بت الجزائ ي واقع وآفبق، 
 . 252ص 

 2011و يوني 22المؤ خ في  10 – 11طي ون حكيم ، مكبنة  ئيس المجلس الشع ي ال لدي في إطب  قبنون  قم    -
المتضمن قبنون ال لدية ، ملتقى وطني حول الجمبعبت المحلية واقع و تحديبت ، كلية  الحقوق و العلوم السيبسية 

،  2014فيف ي  26و  25المحبض ات  ميلود طبه ي ، يومي  سوق أه اس  بلش اكة مع والية سوق أه اس ، قبعة
 .  7، سيمب ص  18 -1ص ص 

 .2012ديسم    09لـ  3563لجمبعة المحلية  قم  سبلة وزي  الداخلية وا - 2
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تعيين  ؤسبء المجبلس المحلية  وتنصيب األجهزة التداولية الالزمة لاألغل ية المطلقة 
    .ي المختلطنتخب جب ت ني النظبم االلذلك و ، نوا هم انتخببكذا و  المنتخ ة
 :ضرورة تبني النظام الماتلط - نياثا
همب تمثيل القوى و  ي المحلي أن يحقق هدفين أسبسيننتخب النظبم اال يجب على 

 مب أن نظبم ، و 1تحقيق أغل ية تضمن سيي ا فعبال للمجبلس المنتخ ة و  السيبسية الشع ية
نظبم التمثيل النس ي عجز عن ، و األقليبت  بست عبده ي األغل ية يضيق دائ ة التمثيل الشع

 .ال منبص من تط يق النظبم المختلطف ،المجبلس المنتخ ة استق ا تحقيق أغل ية تضمن 
ي يمزج ذهو النظبم ال ،على هذا النحو اعتمبدهالذي يستوجب  ،غي  أن النظبم المختلط

ألنهب  ،األنظمة المختلطة القبئمة  ذاتهب ليست تلك، و نظبم األغل يةو   ين قواعد النظبم النس ي
تضمن تمثيل لألقلية دون أن يكون بالضرورة تمثيل متناسبا مع عدد أصوات المقترعين " 
الذي يكون بموجبه لكل نااب صوت واحد في و  كنظام الصوت غير القابل للتحويل ،لها

 ثر من مرشح واحدية متعددة المقاعد بحيث ل يحق للنااب أن يصوت ألكانتاابدائرة 
 .2"يفوز من ينال العدد األعلى من األصواتو 

المقررة من قبل المشرع في إشارة إلى نظام التمثيل النسبي  قتراعبما أن طرق ال" 
مع أفضلية األغلبية المطلقة ل تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

التمثيل و  المختلط الذي يوفق  ين األغل يةفت ني النظبم  ،3"وانتااب السياسية من ترشح
ألنه ال يشكل إال كيفية ،المشب كة في التسيي  المحليو  النس ي ال يعت   مسبسب  حق الت شح

 .4ي للمواطنيننتخب اال ختيب ال يمس  ح ية اال، و لتوزيع المقبعد المطلوب شغلهب
 

                                                 
1 - Daniel ( M) , les modes de scrutin des élections locales dans les vingt-sept état membres de l’union 

européenne, op cit, p 277 . 
نظبم االنتخب ي، م جع سب ق، ص عصبم نعمة إسمبعيل، النظم االنتخب ية د اسة حول العالقة  ين النظبم السيبسي وال - 2

442. 
 ، م جع سب ق . 89 –م د  –ق.ق  – 1ق ا   قم  - 3
... وأن القتراع النسبي على القائمة مع أفضلية األغلبية » : على أن 89 –م د  –ق.ق  – 1جبء في ق ا   قم  - 4

ة، ول يمس في شيء الاتيار في دور واحد ليس إل كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبي
 «. النتاابي لدى المواطن...
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م تمثيل نس ي مع نظب 1989بت لسنة نتخب ك س المش   الجزائ ي  موجب قبنون اال
 ال لدية ةالمجبلس الشع ي نتخببفي توزيع المقبعد  بلنس ة ال 1أفضلية األغل ية المطلقة

على خالف  ، ينمب جعل من القبئمة هي القبعدة في كل األحوال ،المجبلس الشع ية الوالئيةو 
قة  ط ي نتخبب حيث نص المش   على أن يكون اال ،بت التش يعيةنتخب مب عمل  ه في اال

من  62ثم عدلت المبدة . 2النس ي على القبئمة مع أفضلية األغل ية في دو  واحد قت ا اال
أص ح الحزب الفبئز  أغل ية و  06–90 قم ب القبنون جو  م المعدل 13-89  قم القبنون

 ويشب ك ،3األصوات المع   عنهب يفوز  بلمقبعد التي تتنبسب مع النس ة المئوية لألصوات
حق  ، وهو مب يمس ب4عد المت قية مع  بقي األحزاب األقلية األسبسيةفي توزيع المقب

 خبصة و أن المش   أقصى، في التمثيل  بلمجبلس المنتخ ة األحزاب الصغي ة النبشئة
ثم  ،%105 ـنصبب اإل عبد الذي حدد ألول م ة   ا تفب معظمهب من توزيع المقبعد نتيجة 

 .6%7عدلهب  نس ة 
إخـتالالت واضحة على مستوى تمثيل األحزاب كنتيجة  –ط النظبم المختل –أظه  

 .7م بش ة لعدم عدالته

                                                 

ينتاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي  » : على أن 1989 لعبم من قبنون االنتخب بت 61المبدة  نصت - 1
 .« الولئي لمدة امس سنوات بطريقة القتراع النسبي على القائمة مع أفضلية األغلبية...

 ، م جع سب ق.13–89القبنون  قم من  61المبدة  - 2
 ، م جع سب ق.06–90من القبنون  قم  2و/ 62/1المبدة  - 3
 ، م جعبن سب قبن .13–89 قم للقبنون المعدل والمتمم  06–90من القبنون  قم  6/الفق ة 62المبدة  - 4
 ، م جع سب ق.13–89من القبنون  قم  4/فق ة 62المبدة  -  5
 ، م جع سب ق.06–90 قم  من القبنون 62المبدة  - 6

، %66.66 مجلـس، بنسـبة 48مجلس ولئي من مجمـوع  32حصلت جبهة اإلنقاذ على األغلبية في "   -  7
أما بالنسبة  29.16% مجلس ولئـي، بنسـبة 14في حين لم تحصل جبهة التحرير الوطني على األغلبية إلَّ في 

من المقاعد البلديـة على المستوى الوطني، وفي مقابل ذلك  %36.60للمجالس الشعبية البلدية فنجد أنها حصلت على 
من البلديات على المستوى الوطني. كما  %30.60بلدية بنسبة  1541بلدية من أصل  487حصلت على األغلبية في 

أسفرت نتائج النتاابات على مستوى ولية جيـجل على سبيل المثال، على حصول جبهة التحرير الوطني على 
مـن المقاعـد البلديـة، ورغم ذلك لم تحصـل على األغلبية في أية بلدية من بلديات الولية الثمـانية  21.26%

من مجمـوع المقاعد البلدية على مستوى الولية والمقدرة بـ  %37.69والعشرون، كما حصـلت في تيزي وزو على 
 من بينو ،  %25.37، أي بنسبة 67مجموع  بلدية من 17، وفي مقابل ذلك حصلت على األغلبية في امقعد 581
ثلثة منها فقـط حصلت على مقـاعد في  1991جمعية ذات طابع سيـاسي مشاركة في النتاابات التشريعية لسنة  49
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   :تتمثل مقومبت النظبم المختلط الواجب تط يقه على المستوى المحلي في
 ذلك للتوفيق  ين ض و ة التمثيل الشع ي المنصفو  خلق أغل ية مطلقة مستق ة -

 . 1متطل بت التسيي  الفعبل للشؤون العمومية و 
 .ل نس ي للتشكيالت األخ ىتمثي -
 .تخفيض نصبب اإل عبد على نحو يضمن تمثيل لألحزاب النبشئة -
 .نسب التمثيل النسوي احت ام -

 الفصل الثاني
  : رق ابة انتخابية ضيقة إلى رق ابة انتخابية محدودةمن  

في الديمق اطية  بت  فك ة شفبفية األنظمة السيبسيةنتخب ي ت ط مفهوم شفبفية اال
كوسيلة  1970 بلتحديد عبم و  التي ظه ت  واد هب  داية من سنوات الستينبتو  ةالكالسيكي

  يد أنه لم يظه  على المستوى ،2إلصالح اإلدا ة على نحو تضمن إش ب  الحبجبت العبمة
 .1995اإلف يقي إال  داية من عبم 

 انتقبلة ية" وضوح عملينتخب أو "مصداقية العملية اال ،يةنتخب يقصد  شفبفية العملية اال
دون تشويه  ،إلى غبية اإلعالن النهبئي للنتبئج افتتبحهبمنذ  ،بتنتخب السلطة  واسطة اال

قبئديه على نحو يضمن مطب قة إ ادة الشعب المع   عنهب  اختيب لإل ادة الواعية للشعب في 
 .3لإل ادة األصلية لصبحب السيبدة دون المسبس  بإل ادة األصلية لصبحب السيبدة

                                                                                                                                                         

البرلمـان الجديد وهي: الجبهة اإلسـلمية للنقاذ عن التيار اإلسلمي، وجبهة التحـرير الوطني عن التيار الوطني، 
 ." عن التيار الديمقراطي الشتراكيةى وجبهة القو 

ملتقى وطني حول ،  - ين اإلصالح ومحبوالت الحفبظ على الوضع القبئم  –ل قم  شيد ، أنظمة اإلنتخبب في الجزائ   -
 08جل ، يومي جبمعة جي كلية الحقوق و العلوم السيبسية، إصالح النظبم اإلنتخب ي في الجزائ  ، الض و ات و اآلليبت ،

 . 43، سيمب ص  53 – 39  ص ص ، 2010ديسم    09 –
 . 130 -107 ص ل قم  شيد، النظم اإلنتخب ية و أث هب على األحزاب السيبسية في الجزائ  ، م جع سب ق، ص -
... وهذه األفضلية ليست تمييزية بل هي نابعة من الاتيار السيد  » :1989و د في ق ا  المجلس الدستو ي لسنة  - 1

الحريص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال للشؤون  لدى المشرع
 .« .العمومية..

2 - KASSÈRÈ (AS), La transparence des élections en droit public africain a partir des cas Beninoid, 

Sénégal et Togolais, doctorat en droit, université Montesquieu – bordeaux, université de lome 

faculté de droit, 26 mars 2013, pp 40 - 43. 

3 - KASSÈRÈ (AS), La transparence des élections en droit public africain ..., Idem, p 45. 
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ية نتخب ية  هذا المفهوم ش طب أسبسيب لتحقيق الش عية االنتخب بفية العملية االتشكل شف
المعنوية الض و ية لقيبم الش عية و  التي ستضمن الش وط المبدية، و للممثل الشع ي

 التي تتمثل أسبسب في السلطة الحقيقية المستقلة للممثل الشع ي،، و الديمق اطية للسلطة
كمب أنهب تشكل عبمال مهمب  ،صل العضوي للسلطة في الدولةأحد م تكزات الف  بعت ب هب
عن ط يق  إش اك المواطن في تسيي  السلطة قيبم األزمبت السيبسية نظ ا لضمبنهب الست عبد

كل هذه النتبئج مجتمعة ، و تق يب السلطة من صبح هب كجمهو  أسبسي للتمثيل السيبسي
 .1الدولةي في نتخب تعت   معبيي  قيبس فعبلية النظبم اال

ية  مفهومهب نتخب تتأتى فعبلية عملية ال قب ة عن ط يق ضمبن سالمة العملية اال
منح هيئبت حيبدية مستقلة سلطة ك ح أي محبولة للتأثي  على اإل ادة الشع ية،   ،2الواسع

وهو مب يطلق عليه  سلطة  ية وهو مب يمسى  سلطة ال د  أو أثنبئهبنتخب سواء ق ل العملية اال
وهو األم  الذي يتطلب تنظيم مب يمكن أن  ،ء أو كذلك العمل على تصحيح األم الجزا

نقصد  ه تدخل كل مؤسسبت الدولة على المستوى و  بت"،نتخب نسميه " ه م ال قب ة على اال
، كونهب 3لسلطة القضبئيةل الكبمل ش افاإلية، تحت نتخب الوطني ل قب ة العملية االو  المحلي

إليه المؤسس  انت هوهو مب  .1الحيبديةو  4االستقالليةتطل بت تستجيب من المف وض لم

                                                 

 ي الديمق اطي.التزوي  على نطبق واسع من ط ف حزب التجمع الوطن 1997ع فت االنتخب بت التش يعية لسنة  - 1
العيبشي عنص ، التعددية السيبسية في الجزائ ، الواقع واآلفبق، ندوة حول "االنتقبل الديمق اطي في المنطقة الع  ية"،  -

  ، عمبن، المملكة األ دنية الهبمشية.1999مبي  19 - 18المنعقدة  تب يخ 
2 - OWEN (B),  "Les fraudes électorales" , pouvoirs, n 120, 2006, pp 133 - 147. 

ملتقى وطني حول ، 01-12خشبيمية لزه ، عقب ي آمبل، ضمبنبت نزاهة وحيبدية العملية االنتخب ية في ظل قبنون  - 3
  95 - 94سيمب ص ص ، ال2013مب س  4و 3قبنون االنتخب بت الجزائ ي واقع وآفبق، جبمعة قبلمة، 

  ي مستقال  حد ذاته، وحول استقاللية السلطة القضبئية  اجع:لتحقيق هذا المقصد يجب أن يكون الجهبز ال قب - 4
 و شي  محند أمق ان، عن انتفبء السلطة القضبئية في الجزائ ،  سبلة لنيل د جة دكتو اه في القبنون، كلية الحقوق،  -

 .177 - 110، ص ص 2006 - 2005تيزي وز،  -جبمعة مولود معم ي 
، ص 2001العولمة ، الجزائ  نموذجب ، الط عة الثبنية ، دا  الف قبن ، الجزائ  ، فوزي أوصديق ، د اسبت دستو ية و  -

 . 39 – 32ص 
حليم عم وش، مدى فعبلية دو  القضبء في تك يس شفبفية العملية القضبئية، ملتقى وطني حول قبنون االنتخب بت  -

 .210 - 198، ص ص 2013مب س  4و 3الجزائ ي واقع وآفبق، جبمعة قبلمة، 
، 2005سيد ضيف اهلل، يحيى ال فبعي، نزاهة االنتخب بت واستقالل القضبء، م كز القبه ة لد اسبت حقوق اإلنسبن،  -

  ومب يليهب. 13خصوصب ص 
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 .ية في جميع مستويبتهبنتخب آليبت  قب ية على العملية اال استحداثالجزائ ي عن ط يق 
  بستقالليةية، فهذه األخي ة م ت طة نتخب غي  أن ذلك ال يعني  بلض و ة شفبفية العملية اال

 . ال قب ة فعبلية دو هب فيو  الهيئبت ال قب ية
ية نتخب صالحيبت التدخل في  قب ة العملية اال منح المش   الجزائ ي السلطة القضبئية

المبحث ية )نتخب ية أو حل النزاعبت االنتخب في جميع م احلهب من خالل ت أس اللجبن اال
واسعة  صالحيبت  قب يةالذي يتمتع من المف وض  إلى جبنب المجلس الدستو ي  ،(األول

  .(المبحث الثاني) لق  بإلستحقبقبت الوطنية خصوصب، لوال محدودية ممب ستهبفيمب يتع

                                                                                                                                                         

-  VINCENT ( J) , GUICHARD ( S) , MONTAGNIER ( G) , VARINARD ( A ) ; institutions 

judiciaires organisation . juridictions . gens de justice , 5 édition ,  DALLOZ , paris , 1999, pp 95- 

134 . 
 – 1997 حث في المعوقبت و أهم عوامل التفعيل )   كبت محمد، "االنتخب بت والتمثيل ال  لمبني في الجزائ :  - 1

السيبسية ، و قلة ( ، ملتقى دولي حول األنمبط اإلنتخب ية في ظل التحول الديمق اطي ، كلية الحقوق و العلوم  2007
، السيمب  298 – 289، ص ص  2011، عدد خبص ،  دفبت  السيبسة و القبنون،  2010أف يل  4و  3، يومي 

 .293ص 
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 المبحث األول
 : محدودية الدور الرقابي للسلطة القضائية

، الح يبتو  األصيل في حمبية المجتمع االختصبصتعت   السلطة القضبئية صبح ة 
ية المتمثلة في ب نتختحقق ش وط نجبح اللجبن اال كمب أنهب .1 هبضمبن تمتع الجميع و 

يست عد المطلب الديمق اطي المتمثل في اإلش اف السلطة إذ . 2الحيبدو  االحت افية ،االستقاللية
 .3ية التشكيك في صحتهبنتخب العملية اال القضبئية على جميع م احل

عمد المش   الجزائ ي إلى توسيع نطبق تدخل السلطة القضبئية في  قب ة العملية 
، (المطلب األولية )نتخب الل إد اجهب ضمن تشكيلة مختلف اللجبن االمن خ ،يةنتخب اال
غي  أن النظبم القبنوني  ،(المطلب الثانيية )نتخب منحهب صالحيبت في فك النزاعبت االو 

 .قلص من صالحيبتهب كمب وكيفبو  جمد ح كتهب نشبطهبالذي يحكم 
 المطلب األول

  :نقص ضمانات حياد اللجان النتاابية 
ية عن ط يق تعزيز تشكيلتهب نتخب ول المش   الجزائ ي تعزيز فعبلية اللجبن االحب   

ية ال قب ية نتخب غي  أن النظبم القبنوني الذي يحكم اللجبن اال ، حضو  السلطة القضبئية
 .4( حبل دون ذلكالفرع الثانيأو الوطني ) ،(الفرع األولعلى المستوى المحلي )

 

                                                 

، م اجع  1996من دستو   139، المبدة  1989من دستو   130، المبدة 01–16من القبنون  قم  157المبدة  - 1
 سب قة . 

 .150ح يتهب ونزاهتهب، م جع سب ق، ص  الع دلي سعد، االنتخب بت ضمبنبت - 2
،  سبلة مقدمة لنيل شهبدة 2008طي ي عيسى، ط يعة نظبم الحكم في الجزائ  على ضوء التعديل الدستو ي لسنة  - 3

، ص 2011 - 2010دكتو اه في القبنون العبم، كلية الحقوق والعلوم السيبسية، جبمعة أ و  ك   لقبيد، تلمسبن، 
286. 

 – 1997مد ، اإلنتخب بت و التمثيل ال  لمبني في الجزائ  ،  حث في المعوقبت و أهم عوامل التفعيل )   كبت مح   -
 .  291( ، م جع سب ق ، سيمب ص  2007

  قيت اللجبن عبجزة عن التصدي ل عض النزاعبت  س ب قصو  النظبم القبنوني الذي يحكمهب ،  - 4
مذك ة لنيل د جة مبجستي  ، 2012خب ية على ضوء قبنون اإلنتخب بت الجديد جدو نوال ، التحضي  للعملية اإلنت:  اجع -

 . 40،  ص  2013 – 2012،  1كلية الحقوق ، جبمعة الجزائ   في القبنون،
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 الفرع األول
 : للجان النتاابية المحليةنسبية فعالية ا

، (أولبت )نتخب ميز التش يع الجزائ ي  ين اللجبن المكلفة   قب ة العملية التحضي ية لال
 .(ثانياية )نتخب  ين اللجبن المكلفة   قب ة النتبئج االو 

 :رقابية للعملية التحضيريةالنتاابية ال اللجان - أول
يتعلق النو  األول  ،يةنتخب ن اإلدا ية االنوعين من اللجب المش   الجزائ ي إستحدث

والتي  ،ية للمواطنين المقيمين  بلجزائ نتخب ية التي تمسك القوائم االنتخب  بللجبن اإلدا ية اال
أمب النو  الثبني فهي اللجبن اإلدا ية أ(، ( ية ال لديةنتخب سمبهب المش    بللجبن اإلدا ية اال

ية للجزائ يين المقيمين في خب ج الوطن، والتي سمبهب نتخب ية التي تمسك القوائم االنتخب اال
  .ية القنصلية )ب(نتخب اإلدا ية اال  بللجبن المش  
 :1 اللجان اإلدارية النتاابية البلدية لرقابة القوائم النتاابية - أ

 (.2ومهبمهب ) ،(1ية )نتخب حدد القبنون تشكيلة اللجنة اإلدا ية اال
 :رية البلديةتشكيلة اللجنة اإلدا -1

 ية ال لدية الجزائ يةنتخب بت، تتشكل اللجنة اإلدا ية االنتخب تط يقب ألحكبم قبنون اال
  :2من

 .3قاض معين من طرف رئيس المجلس القضائي الماتص إقليميا :الرئيس -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا.   -

                                                 

، المتعلق 01 – 12، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، و القبنون العضوي  10 -16من  القبنون العضوي  قم  15المبدة  - 1
 م اجع سب قة .  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، 07 – 97من األم   19المبدة  ، نظبم اإلنتخب بت

،  منبس ة 1984ق   المش   الجزائ ي، ض ط تشكيلة اللجنة اإلدا ية االنتخب ية في قبنون االنتخب بت،  داية من سنة  - 2
نوفم   سنة  9المؤ خ في   20،-84، م جع سب ق، وذلك  موجب القبنون  قم 08-80تعديل قبنون االنتخب بت  قم 

منه،  عد أن كبن يحيل ذلك إلى  101،  ص يح المبدة 1984نوفم    11، المؤ خة في 56، ج   ج ج، عدد 1984
 الم اسيم : 

تتولى إعداد » على أن :  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق08-80من القبنون  قم  16تنص المبدة  -
 «. بلدية، لجنة إدارية، يحدد تأليفها وتسييرها بمرسوم القوائم النتاابية في كل

عمل المش   الجزائ ي حسنب،  بلنص على  ئبسة اللجنة من ط ف القبضي،  عدمب كبن  ئيس المجلس الشع ي ال لدي  - 3
إذ يكون قد تفبدى  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ،08-80من قبنون  قم  16هو من يت أس اللجنة، حسب المبدة 

 نحيبز ألحد المت شحين  تغيي  القوائم االنتخب ية.اال
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 األمين العام للبلدية، عضوا. -
 ، عضوين.1رئيس اللجنة يعينهما القاض( من البلدية، ي2) اثنينناابين  -

 خمسة أعضبء  موجب  حدد المش   الجزائ ي عضوية اللجنة اإلدا ية االنتخب ية
المتضمن قبنون االنتخب بت،  07-97  قم غي  موقفه في األم  ،2 06-91  قم القبنون

ية ، تشكيلة اللجبن اإلدا  وحذف ممثلي المنتخ ين من عضوية اللجنة، ليوسع م ة أخ ى
والسلطة القضبئية.  3ال لدية لتشمل ممثلين عن النبخ ين، إلى جبنب، السلطة العليب المحلية

 كل من  ئيس المجلس  اكتفىفيكون قد قبم  خطوة متقدمة على المش   الف نسي، والذي 
الشع ي ال لدي أو ممثله، مفوض عن اإلدا ة مختب  من ط ف الوالي أو نبئب الوالي، 

، لعضوية اللجنة اإلدا ية 4 ف  ئيس المحكمة المختصة إقليميبمعين من طومفوض 
 االنتخب ية.

بت نتخب يوضع تحت تص ف اللجنة أمبنة دائمة ينشطهب الموظف المسؤول عن اال
ية نتخب تكون تحت  قب ة  ئيس اللجنة، قصد ضمبن مسك القبئمة اال ،على مستوى ال لدية

 .5ول  هبالتنظيمية المعمو  ط قب لألحكبم التش يعية
من  ، ئيس اللجنة اختيب يتمتع  ئيس المجلس القضبئي  كبمل السلطة التقدي ية في 

وهو أم  قد يدعم ال قب ة القضبئية، فإلى جبنب  ،جهبت القضبء العبدي أو القضبء اإلدا ي
                                                 

المتعلق  نظبم ، 01-12والقبنون العضوي ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، 10-16من القبنون العضوي  قم  15المبدة  - 1
 م جعبن سب قبن.اإلنتخب بت ، 

يتم إعداد القوائم "   : على أن م جع سب قالمتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، ،  06 – 91 من قبنون المبدة نصت  -  2
قاض يعين من طرف رئيس المجلس  - : اإلنتاابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي

 القضائي الماتص إقليميا ، رئيسا ، 
 رئيس المجلس  الشعبي البلدي ، عضوا ،  -
 . ممثل الوالي ، عضوا ... " -
، قبض ك ئيس، و ئيس المجلس الشع ي ال لدي، 07-97نة اإلدا ية االنتخب ية في القبنون  قم كبنت تشكيلة اللج - 3

 ممثل عن الوالي كعضوين.
 م جع سب ق. المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 07-97من األم   قم  19المبدة  -

4 - Article L-17 du code électorale français stipule : « Une liste électorale est dressée pour chaque 

bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et 

composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le 

préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande 

instance…».  

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، م جع سب ق.10 – 16/األخي ة من القبنون العضوي 15المبدة  - 5
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ية، قد يتدخل القضبء العبدي في نتخب فصل القضبء اإلدا ي في نزاعبت إعداد القوائم اال
 ئيس المجلس القضبئي المختص إقليميب قبضيب عبديب ل ئبسة اللجنة  إذا اختب قب ة عملية ال  

 . 1يةنتخب اإلدا ية اال
-97  قم قبنونالف عد أن كبن  ،ظه ت نية المش   واضحة في تعزيز حيبد هذه اللجنة

حل محله األمين العبم لل لدية وهو منشط  ،2ي خص ممثل عن الوالي لعضوية اللجنة ،07
المتعلق  بل لدية،  10-11  قم قبنونالوهو منصب استحدثه  ،ا ة على مستوى ال لديةلإلد

فمن المنطقي أن يكون عضوا في لجنة  ،ية تعد في إدا ة ال لديةنتخب فمبدامت القوائم اال
 . إعدادهب مسؤول اإلدا ة ال لدية

 اللجنةضعفت ضمبنبت حيبد اللجنة  إش اك  ئيس المجلس الشع ي ال لدي في عضوية 
ن نزاهة إل .4،  غم ت أسهب من ط ف قبضيط يعة اإلدا ية لهذه اللجنة بل و الم   ، 3

عداد القوائم االنتخب العملية اال ية قضبئية، ويستحسن نتخب ية ال تمنع أن تكون لجنة م اق ة وا 
لحيبد القضبء تؤث  على الحيبد، فت عية اإلدا ة حقيقة وتنفي ا استقالليةفإن كبنت نس ية  ،ذلك

تع ض اللجنة للضغوطبت الحز ية أم  وا د خبصة أمبم هشبشة كمب أن تمبمب عن اللجنة، 
السلطة القضبئية في الجزائ ، لذلك يستحسن است عبد  ئيس المجلس الشع ي  استقاللية
 .ال لدي

نو  من ال قب ة الشع ية، على  ،يةنتخب يعت   إش اك النبخ ين في عضوية اللجنة اال
تدعيم حيبد ، و يةنتخب التي تسمح  ض ط عملية إعداد القوائم اال ،يةنتخب ائم االإعداد القو 

فال يعقل  ،من ط ف المواطن ،يةنتخب على ز   الثقة في اللجنة اإلدا ية اال خبصةو  اللجنة
 . أن يخ ق القبنون أمبم النبخب نفسه

                                                 

بسية والتش يعية، سمبعين لع بدي، المنبزعبت االنتخب ية د اسة مقب نة لتج  تي الجزائ  وف نسب في االنتخب بت ال ئ - 1
 . 19، ص 2013جوان  13 سبلة دكتو اه، كلية الحقوق والعلوم السيبسية، جبمعة محمد خيض ،  سك ة، 

 ، م جع سب ق . 07 – 97من األم   3/  19المبدة  -  2
، ص 1995الجزائ  ، صدوق عم ، آ اء سيبسية وقبنونية في  عض قضبيب األزمة، ديوان المط وعبت الجبمعية، - 3

145. 
، عدد مجلة االجتهبد القضبئيش ون حسينة، "دو  اإلدا ة المحلية في م اق ة العملية االنتخب ية "الم احل التحضي ية"،  - 4

 . 129، ص 143 -122، ص ص 2010السبدس، أف يل 
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، ة والكتب ةأو على األقل يجيدان الق اء ،أن يكون النبخ بن على مستوى علمي يجب
ية لهمب، قصد تحقيق هذه نتخب إلزام مصبلح ال لدية  ش ح عملية إعداد القوائم اال يجبو 

فقد  ،ف بعت ب هب من سكبن ال لدية .تنعكس إيجب ب على شفبفية العملية ونزاهتهب النتبئج التي
 ،لكولكي يسمح لهم  ذ ،كعدم شطب نبخب يع فبنه ،يتن هبن لتسجيل مخبلف ألحكبم القبنون

 .يجب أن تكون لهم أقدمية إقبمة في تلك ال لدية
 ،يةنتخب أن يكون المفوضين أعضبء اللجنة اإلدا ية اال ،لم يستوجب المش   الف نسي
ن كبن ذلك في الحقيقة ،1من  ين نبخ ي ال لدية أو المقبطعة ولكنه  ،يجعلهم أكث  حيبدا وا 

فبلمطلوب منهم  ،يةنتخب لقوائم االلألخطبء التي قد تشوب ا اكتشبفهميخفف من إمكبنية 
السلطة  أكث  من الحيبدية والنزاهة التي يضمنهب مفوض ،يةنتخب التدخل في دقة القوائم اال

 .  القضبئية
كمب  ،هؤالء النبخ ين اختيب معبيي  يعتمد عليهب في  لم ينص المش   الجزائ ي على أي

وهو األم  الذي لم  ،ي إلى آخ انتخب  استحقبقلم يش  إلى ض و ة تغيي  تشكيلة اللجنة من 
على  ،بت أو النصوص التط يقية لهنتخب سواء في قبنون اال ،يتن ه إليه المش   الجزائ ي

عكس المش   الف نسي الذي ألقى على عبتق الوالي على أن يسه  على ضمبن تشكيلة 
بد  في ي في المنشو  الصانتخب أن يتجنب وضع نفس المفوضين في كل موعد و  تعددية
 . 20062أكتو    16

 :مهام اللجنة اإلدارية النتاابية البلدية -2
 تجتمع اللجنة اإلدارية النتاابية البلدية الل الثلثي األاير من كل سنة ابتداء  " 
أكتوبر، بعد أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعار فتح المراجعة العادية للقوائم  1من 

فت ة الم اجعة واختتبمهب يحدد  مقتضى  افتتبحفتب يخ  االستثنبئيةبلة أمب في الح ،3"النتاابية

                                                 

لمعنية، ويتم يقوم الوالي أو  ئيس الدائ ة في هذا اإلطب   بختيب  المفوض خب ج أعضبء المجلس ال لدي للجمبعة ا - 1
تعيينه عند  داية كل دو ة سنوية للم اجعة، ولهمب إنهبء مهبمه في أي وقت كبن، ش ط تعليل ق ا  اإلنهبء تعليال كبفيب 

 وهذا لضمبن السي  الحسن لعمل اللجنة.
 .20سمبعين لع بدي، المنبزعبت االنتخب ية...، م جع سب ق، ص  -

 .21ة...، الم جع نفسه، ص سمبعين لع بدي، المنبزعبت االنتخب ي - 2
، يحدد قواعد عمل اللجنة اإلدا ية االنتخب ية، ج   1997مب س سنة  15المؤ خ في ، 63-97الم سوم التنفيذي  قم  - 3

 .15،  قم 1997مب س سنة  15ج ج، الصبد ة في 
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الهيئة النبخ ة، لم اق ة ش وط الم اجعة العبدية  استدعبءالم سوم ال ئبسي المتضمن 
وفور "، 1، و خبصة تلك المتعلقة  تسجيالت النبخ ين  بل لديةيةنتخب االللقوائم  واالستثنبئية

التسجيل والشطب التي يقوم بها  احتجاجاتث اللجنة في تعليق الجدول التصحيحي تب
الجهة القبنونية المخولة لهب   بعت ب هالقبضي  ء. ال تجتمع اللجنة  دون إستدعب2"الناابون

إال فيمب تعلق  تجتمع في كل فت ات الم اجعة . كمب أنهب ال3قبنونب دعوة اللجنة لالجتمب 
 المتعلقة  بحتجبجبت التسجيلو  ةال لدية المختص بلفصل في الطل بت الم سلة إلى المصبلح 

 .4الشطبو 
المشتمل على قبئمة المسجلين الجدد و   ض ط الجدول التصحيحي ،تقوم اللجنة اإلدا ية

يسه    والذي .5 توا يخ ميالدهم وعنبوينهم ،أسمبئهم ، إي اد ألقب هم ، بلتفصيل ،والمشطو ين
سبعة من ق ا  اللجنة اإلدا ية  24د  ئيس المجلس الشع ي ال لدي على تعليقه  ع

التحقق من مدى تواف  الش وط القبنونية المتعلقة  بلمسجلين  بلقبئمة   عد، 6يةنتخب اال
 .مع السلطة القضبئية المختصة لتمكين اللجنة من  سط  قب تهب االتصبلية و نتخب اال

تحقق من سالمة آليبت ضمبن نجبح هذه اللجنة في مهمة ال ،لم يوف  المش   الجزائ ي
لتسهيل الذي سخ  كل المؤسسبت الف نسية و  على عكس نظي ه الف نسي ،يةنتخب القوائم اال

 السلطبت المسي ة لملف اإلحصبء المعد  تط يق قبنون الخدمة الوطنيةمهبم اللجنة فألزم 
حي على التأمين الص  نبء   االجتمبعيالضمبن   بستحقبقبتالملفبت المعدة للهيئبت المكلفة و 

مكبن  ،الجنسية ،اللقب ،االسم تحويل المعلومبت التي تتضمن حص يب على  ،اإلج ب ي

                                                 

تجتمع » ب ق : ، م جع س1997مب س سنة  15، المؤ خ في 63-97من الم سوم التنفيذي  قم  3تنص المبدة  - 1
، المتعلق  نظبم  07-97من األم   قم  17، 16اللجنة اإلدا ية االنتخب ية وفق الش وط المنصوص عليهب في المواد 

، والمتضمن القبنون العضوي المتعلق  نظبم االنتخب بت، لم اق ة ش وط م اجعة 1997مب س  6اإلنتخب بت، الموافق لـ 
بصة تلك المتعلقة  تسجيالت نبخ ي ال لدية أو الممثلية الد لومبسية أو القنصلية القبئمة االنتخب ية، و صيغة خ.../

 «.وشط هم 
 ، م جع سب ق .63-97الم سوم التنفيذي  قم المبدة ال ا عة من   - 2
، ج   ج ج 81-12من الم سوم التنفيذي  قم  2، المطب قة لنص المبدة 63-97من الم سوم التنفيذي  قم  2المبدة  - 3

 . 8، عدد  2012ف  اي   15مؤ خة في ، 
 سمبعين لع بدي، المنبزعبت االنتخب ية...، م جع سب ق.  - 4
 ، م جع سب ق.81-12من الم سوم التنفيذي  قم  14/3والمبدة  7المبدة  - 5
 الم جع نفسه .، 81-12الم سوم التنفيذي  قم المبدة الثبمنة من  - 6
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عن ط يق الديوان الوطني  ،سنة 18عنبوين األشخبص المستوفين ش ط السن وهو و  الميالد
ونص على التخلص من المعلومبت  ،اللجبن اإلدا يةإلى  االقتصبديةلإلحصبءات والد اسبت 

 .1في األجل المحدد قبنونب من ط ف اللجنة لهباستعمب عد  ،المقدمة
المكلف  بلمهبم  ،عمل الكبتب الدائم للجنة ،يةنتخب ي اقب  ئيس اللجنة اإلدا ية اال

 :"  التبلية
تسجيل الناابين أو شطبهم بعد تبليغ قرار القضاء في حالة الطعن أمام الجهة  -

 .2القضائية الماتصة 
وينها في سجلت ااصة، يرقمها ويؤشرها تلقي طلبات التسجيل أو الشطب وتد -

 .3رئيس اللجنة
 .4يمسك السجل الذي تدون فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء -
 :كما يتولى تحت مسؤوليته -
 .مسك القوائم النتاابية 
  إيداع نسخ من القوائم النتاابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة الماتصة

 صحيحات المدالة بعد اإليداع.إقليميا والولية، وا رسال نسخ الت
 .تسيير بطاقية الناابين في البلدية 

                                                 
1 - Article L 17 – 1 DU code électorale français : « Pour l'application des dispositions des articles L. 

11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du 

code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des 

régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les 

informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu 

de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits 

articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions 

administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études 

économiques. Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont 

transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans 

le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. Les règles 

relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans 

les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés «. 

 ، م جع سب ق.81-12من الم سوم التنفيذي  قم من  9المبدة  - 2
 الم جع نفسه.، 81-12الم سوم التنفيذي  قم من  6مبدة ال - 3
 الم جع نفسه.، 81-12من الم سوم التنفيذي  قم  10المبدة  -4
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  مع مصلحة الحالة المدنية  بالتصالتسجيل الناابين المتوفين في سجل الشطب
 في البلدية.

 .وضع القائمة النتاابية البلدية تحت تصرف الناابين 
 .إعلم الناابين بالتشريع النتاابي 
 .مسك سجل التصويت بالوكالة 
 1" عداد وكالت تصويت األشااص المعطوبين، أو الذين يعالجون في منازلهمإ . 
في  الرقابة على القوائم النتاابية انعدام :اللجنة اإلدارية النتاابية القنصلية - ب

 :الاارج
ية، نتخب تعت   اللجنة اإلدا ية القنصلية الجهة المكلفة قبنونب  إعداد وم اجعة القوائم اال

في تشكيلة اللجنة  ،موقف المش   الجزائ ي اختلفقد . و المقيمين خب ج الوطنللنبخ ين 
  غم وحدة مهمتهمب. ،ية القنصلية نتخب واللجنة اإلدا ية اال ،ية ال لديةنتخب اإلدا ية اال

، وح فية، وحيبد اللجنة اإلدا ية استقالليةقد ضمن نس ية  ،فإذا كبن المش   الجزائ ي
ية نتخب في اللجنة اإلدا ية اال ،هذه عنبص  ش ه منعدمة فإن ،ال لدية ية على مستوىنتخب اال

 .لعدم إش اك السلطة القضبئية في تشكيلتهب ،القنصلية
 " :من الجزائ ية ية القنصليةنتخب تتكون اللجنة اإلدا ية اال 
 رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا. -
( مسجلن في القائمة النتاابية، للدائرة النتاابية أو القنصلية، 2) ناابان اثنان -

 يعينهما رئيس اللجنة، عضوين.
 .2موظف قنصلي، كاتب للجنة -

المشرع كما نلحظ بنفس التشكيلة، مع تحديد السلطة الماتصة بتعيين  احتفظ
  ".3للنقص الذي كان من قبل استدراكاالناابان، 
 :ية القنصلية وهينتخب ف ة في اللجنة اإلدا ية االكل أس بب التحيز متو إن 

                                                 

 ، م جع سب ق. 63-97من الم سوم التنفيذي  قم  11المبدة  - 1
، المتعلق 01-12 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والقبنون العضوي  قم 10 -16من  القبنون العضوي  قم  16المبدة  - 2

  نظبم اإلنتخب بت،  م جعبن سب قبن.
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، م جع سب ق. 07-97من األم   قم  20المبدة  - 3
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أو معين من ط ف السفي  الذي  ، ئيس اللجنة معين من ط ف  ئيس الجمهو ية -
والذي  ،التي تجعله تب عب لمن عينه ،إذن فهو خبضع للسلطة ال ئبسية .عينه  ئيس الجمهو ية

 ية لصبلح مت شح مب.نتخب قد يستغله لتزوي  القوائم اال
 .همب معينبن من ط ف ال ئيس الذي عينه  ئيس الجمهو يةو   بنالنبخ -

 ل هي تجمع لممثلي  ،يةانتخب نالحظ أنه ال جدوى من تسمية هذه اللجنة  لجنة إدا ية 
  .التب عين ل ئيس الجمهو ية ،اإلدا ة القنصلية

نستغ ب من عدم اهتمبم المش   الجزائ ي   قب ة قوائم المنتخ ين خب ج الوطن،  غم 
مهمب  موجب النص التنظيمي وهو التح ي في النتبئج المسجلة وجمعهب  اختصبصبمنحهب 
ية المش فة على تصويت نتخب ا  سبلهب إلى اللجنة االو  عمليبت التصويت اختتبمعند 

خبصة أن معظم التش يعبت  كزت على ال قب ة على ، المواطنين الجزائ يين المقيمين  بلخب ج
 .عدة في الخب جية المنتخب القوائم اال
  :اللجان المحلية لرقابة النتائج النتاابية - ثانيا

ية نتخب لكل من اللجنة اال بت المحليةنتخب أسندت مهمة حسبب النتبئج النهبئية لال
 .ية الوالئية )ب(نتخب اللجنة االو  ال لدية )أ(،

 :ية البلديةاللجنة النتااب -أ
نتخب ية ال لدية في كل منبس ة انتخب ية، اللجنة اال استحداثضمن قبنون االنتخب بت  

( ، وشفبفية أداء 1ودعم من خالل كل تعديل تشكيلتهب على نحو يضمن حيبد أعضبئهب )
 (.2مهبمهب )
 :ية البلديةتعزيز حياد أعضاء اللجنة النتااب -1

ية نتخب ضمن المش   ص احة حضو  السلطة القضبئية ضمن تشكيلة اللجنة اال
 قد كبنت. و 2012بت لعبم نتخب من قبنون اال  تداء  ا، يهب  ئبسة اللجنةأسند إل، و 1ال لدية

، يعينهم الوالي من  ين نبخ ي اثنينمن  ئيس، نبئب ال ئيس، مسبعدين  تتألف ق ل ذلك
فحدد الجهة التي  01–12  قم . ثم تن ه للف اغ القبنوني الذي شبب القبنون العضوي2ال لدية

                                                 

 149و المبدة المتعلق  نظبم اإلنتخب بت ، ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  10 – 16من القبنون العضوي  152المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جعبن سب قبن.01-12 من القبنون العضوي  قم 2/

 ، م جع سب ق. 07–97من األم   قم  88المبدة  - 2
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المتمثلة في  ئيس المجلس القضبئي المختص و  يةتخب نتعين القبضي  ئيس اللجنة اال
ية ال لدية  مق  نتخب تعليق الق ا  المتضمن تعيين أعضبء اللجنة اال استوجب. كمب 1إقليميب
، ثم قبنون 2012بت لسنة نتخب ألول م ة من خالل قبنون اال ،ال لديبت المعنيةو  الوالية

 .2 2016لسنة بت نتخب اال
 علم النبخ ينلية ال لدية نتخب لى وصول هوية اللجنة االيهدف تعليق الق ا  إ

لم ي ين مدى و  المت شحين، غي  أن المش   الجزائ ي لم ينص عن الغ ض من نش  الق ا ،و 
قيبسب  ،من ق ل النبخ ين أو المت شحين ،ية ال لديةنتخب إمكبنية الطعن في تشكيلة اللجنة اال

 ،بتنتخب حص ا في قبنون اال ،وء إلى القضبءعلى أن المش   الجزائ ي حدد حبالت اللج
 ،ية ال لدية، غي  ممكننتخب يعني أن الطعن في تشكيلة اللجنة اال ،فعدم النص على ذلك

خبصة أنه قيد سلطة  .3مهبم اللجنةيكون على األقل ضمن شفبفية لو نص على ذلك لكنه 
أو المنتمين  ،من المت شحين ،يةية ال لدنتخب  أن ال يكون أعضبء اللجنة اال ،الوالي  بلتعيين
  .4أصهب هم إلى الد جة ال ا عةو  أوليبئهم، و إلى أحزا هم

 :ية البلديةضمان شفافية مهام اللجنة النتااب -2
ية نتخب إلى إضفبء الشفبفية على أعمبل اللجنة اال ، صو ة جلية ،مد المش   الجزائ يع
  :" 5ط يق عن ،ال لدية

هلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين، عملية السماح بحضور الممثلين المؤ  -
 .6 اإلحصاء

                                                 

 إلى الجهة المختصة  تعيين  ئيس اللجنة. 01–12لم يش  المش   في القبنون العضوي  قم  - 1
من القبنون العضوي  قم  149/2ة  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، و المبد 10 – 16من القبنون العضوي  152المبدة  - 2

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،، م جعبن سب قبن .12-01
في مكبتب الموظفين  هبأث تت الد اسة الميدانية التي قمنب  هب أن ال لديبت غبل ب مب تتعبكس في ممب سة النش  أو تنش   - 3

 االنت نت لنش  مثل هذه الق ا ات. خبصةالحديثة كي ال يصل للمواطنين لذلك ندعو المش   إلى إستخدام التكنولوجيب 
من القبنون العضوي  قم  149/2 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، و المبدة 10 – 16من القبنون العضوي  152المبدة - 4

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .12-01
 - 12من  القبنون العضوي  150إلنتخب بت، والمبدة ، المتعلق  نظبم ا10 – 16من القبنون العضوي  153المبدة  - 5

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01
 - 12من  القبنون العضوي  150، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  153المبدة  - 6

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01
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توقيع المحضر البلدي الذي هو وثيقة تتضمن جميع األصوات من قبل  اشتراط -
 .1 جميع أعضاء اللجنة النتاابية البلدية

ستوجب دمغ كل نساة من محضر اللجنة النتاابية البلدية، المسلمة على ا -
ل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة الفور وبمقر اللجنة من قب

مترشحين، باتم ندي يحمل عبارة "نساة مصادق على مطابقتها لألصل"، وذلك مقابل 
ية ال لدية نتخب تزييف محض  اللجنة اال يمنعممب  ، بالستالم،  دل مج د توقيع 2استلموصل 

في عد أي نزا   ،عني من جهة أخ ىومن جهة أخ ى يتأكد تسليمه للمت شح الم ،من جهة
 يمس  نزاهة عملية اإلحصبء.

عدم إمكانية تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة  -
 .3بها

ضرورة تسليم نساة مصادق على مطابقتها لألصل من المحضر المذكور أعله،  -
 "إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة النتاابات.

  إحداث تعديالت في مهبم ،ية ال لدية، وغي هب الوالئيةنتخب ى  ين اللجنة االكمب أنه سبو 
ف عدمب كبن يقتص  على إحصبء النتبئج المتحصل عليهب في كبفة مكبتب   دو  اللجنة

ا  سبلهب ، و 4( نسخ3وتسجيلهب في محض   سمي من ثالث ) ،التصويت على مستوى ال لدية
 150/7، كلفت  مقتضى المبدة المجتمعة في مق  ال لدية ،ئيةية الوالنتخب فو ا إلى اللجنة اال

 حسبب  01–16  قم من القبنون 153/8ثم المبدة  01-12  قم من القبنون العضوي
المجالس الشعبية  نتااببالنسبة ل »  :توزيع المقبعدو  بت ال لديةنتخب النتبئج النهبئية لال

وتقوم على هذا  ،حصاء البلدي لألصواتية البلدية اإلنتاابتتولى اللجنة ال  ،البلدية
  «. األساس بتوزيع المقاعد...

، نتبئج التصويت في ال لدية تتمثل في حسببية ال لدية نتخب جنة االمهبم اللإذن ف
لذلك  ،ية الوالئية كمب سن ى الحقبنتخب أي نفس مهمة اللجنة اال ،ال لديةفي ع المقبعد يتوز و 

                                                 

 - 12من  القبنون العضوي  150، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  153المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01

 م جع سب ق. ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،01-12من القبنون العضوي  قم  150/8المبدة  - 2
 م جع سب ق. ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،01-12قم من القبنون العضوي    150/2المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.07-97من األم   قم  116المبدة  - 4
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 غم توسيع مهبم اللجنة ف ،ن كيفية تعيين أعضبء اللجنتينكبن جدي ا  بلمش   أن يسبوي  ي
إال أن تشكيلهب يختلف عن اللجنة  ،فيهب ضمبن تمثيل السلطة القضبئيةو  ية ال لدية،نتخب اال

 .2012االنتخب ية الوالئية  غم وحدة مهبمهب منذ صدو  قبنون االنتخب بت لعبم 
 :النتاابية الولئية اللجنة -ب

 .(2ية الوالئية )نتخب وصالحيبت اللجنة اال (1زائ ي تشكيلة )حدد المش   الج
 :تراجع في ضمانات حياد تشكيلة الجنة النتاابية الولئية -1
لجنة انتاابية على مستوى كل ولية، وفي حالة تقسيم الولية إلى دائرتين  تنشأ"

تتميز و  ،1"كيلةية لجنة بنفس التشانتاابانتاابيتين أو أكثر، تنشأ على مستـوى كل دائرة 
ية  غيبب تمثيل اإلدا ة فيهب واجتمبعهب في أحد مق ات نتخب هذه الل جنة عن  قية الل جبن اال

 ممب يعزز الثقة في أعمبلهب وعبمل يك س حيبدهب. ،السلطة القضبئية
 واكتفى ،من قضبة ،ية الوالئيةنتخب أن تتشكل اللجنة اال ،ح ص المش   الجزائ ي

تتألف اللجنة  » :منه 88 ص يح المبدة  07-97ألم   قم  بلنص على ذلك في ا
-04ثم تدا ك  موجب تعديل ، « ...ية الولئية من ثلثة قضاة يعينهم وزير العدلنتاابال 
النقد الموجه إلى تشكيلة هذه اللجنة من حيث أنه قد يؤدي إلى تعسف في إصدا   01

 استقالليتهمتى ولو كبن شكليب،  حكم  غم مب يضمنه من حيبد ح ،كونهب دون  قيب ،ق ا اتهب
 :ية الوالئية كبلتبلينتخب فعدل تشكيلة اللجنة اال، 2عن اإلدا ة
يعينهمب  ثنينامسبعدين و  نبئب ال ئيس ، ئيس يعينه وزي  العدل   ت ة مستشب  -

المنتمين إلى أحزا هم، وأصهب هم إلى و  مبعدا المت شحين ،الوالي من  ين نبخ ي الوالية
 .لثبنيةالد جة ا

التي تنص و  01–12  قم من القبنون العضوي 151 مقتضى المبدة  ليعود م ة أخ ى
( قضاة من بينهم رئيس برتبة 3ية الولئية من ثلثة )نتاابتتشكل اللجنة ال  » :أن على

 – 16من القبنون العضوي  154المبدة  كمب جبء في نص ،«ل ، يعينهم وزير العدمستشار
( قضاة من بينهم رئيس 03ية الولئية من ثلث )نتااباللجنة ال تتشكل  » :أن على 10

كلهم وزير العدل، حافظ األاتام، تجتمع اللجنة أعضاء إضافيين يعينهم و  برتبة مستشار
                                                 

 ، م جعبن سب قبن .01–12من القبنون العضوي  قم  152، والمبدة 10–16من القبنون  قم  155المبدة  - 1
 .188لية االنتخب ية في التش يع الجزائ ي، م جع سب ق، ص دندن جمبل الدين، آليبت ووسبئل ضمبن العم - 2
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خ اج و  التشكيلة القضبئية للجنة اعتمبدإلى  ،« النتاابية الولئية بمقر المجلس القضائي ا 
وهو مب قد يمنع أي خالفبت في اآل اء  ين  ،ية الوالئيةخب نتالنبخب من التمثيل في اللجنة اال

 .قد سكت المش   عن مبهية األعضبء اإلضبفيين الذين يعينهم وزي  العدل . و اللجنة
  مهام اللجنة النتاابية الولئية ازدواجية -2
والتي تتعدد مهبم اللجنة االنتخب ية الوالئية،  بلمقب نة مع اللجنة االنتخب ية ال لدية،  

 .2 (بأ( ومهبم قضبئية ) تأخذ شكلين، مهبم إدا ية )
  :المهام اإلدارية للجنة النتاابية الولئية -أ

، ت كيز وتجميع النتبئج النهبئية التي سجلتهبو   معبينة ،تختص اللجنة اإلدا ية الوالئية
تعت   لذلك  .1ية ال لدية، وتوزيع مقبعد المجبلس الشع ية الوالئيةنتخب أ سلتهب اللجبن االو 

مستوى آخ  إلحصبء و  ية ال لديةنتخب ية الوالئية د جة أعلى من الل جنة االنتخب الل جنة اال
 .نتبئج التصويت على مستوى الدائ ة االنتحب ية

( سبعة 48) أ  عينو  خالل ثمبنينأشغبلهب  ية الوالئيةنتخب اللجنة اال يجب أن تنهي
 بلنس ة إلنتخب بت المجبلس الشع ية ال لدية و  قت ا الا اختتبممن سبعة   تداء  ا ،على األكث 

أعضبء  نتخببال  بلنس ة قت ا اال الختتبم( سبعة الموالية 72س عين )و  اثنينخالل و  2الوالئية
كمب تفصل في طل بت الت شيح  .4بت  ئيس الجمهو يةوانتخب  3المجلس الشع ي الوطني

 .5بت مجلس األمةبنتخب المتعلقة  
  :القضائية للجنة النتاابية الولئيةالمهام  –ب

المتعلقة و   عمليبت التصويت ةالمتعلق بتاالحتجبج ية الوالئية فينتخب ت ت اللجنة اال
 . 6الوالئيةو  بت المجبلس الشع يةبنتخب  

                                                 

-12من القبنون العضوي  قم  153، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  156المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01

من القبنون العضوي  قم  155نظبم اإلنتخب بت،  والمبدة ، المتعلق  10 – 16من القبنون العضوي  158المبدة  - 2
 ، م جعبن سب قبن .01–12

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10 – 16من القبنون العضوي  159المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16من القبنون العضوي  160المبدة  - 4
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16بنون العضوي من الق 115المبدة  - 5
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16من القبنون العضوي  170المبدة  - 6
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من ط ف ، أن يكون مدونب في محض  مكتب التصويت االحتجبجيشت ط في و 
لم يكن المش   دقيقب  .1المكتب الذي صوت فيهفي ، و الذي قبم  عملية التصويت، و النبخب

ففي م كز التصويت يعد محض  واحد ، االحتجبجحينمب حدد نو  المحض  الذي يدون فيه 
في محض  مكتب التصويت  احتجبجه ينمب أشب  أن النبخب يدون  ،2وهو محض  الف ز

كمب خفض  .كفكبن األجد   بلمش   تحديد المحض  تحديدا دقيقب  مب ال يد  مجبال للش
 ،3 بالحتجبجمن تب يخ إخطب هب   تداء  ا ،( أيبم5إلى خمسة ) االحتجبجآجبل الفصل في 
مجبل  التسب وهي آجبل قصي ة نظ ا  ،4االحتجبج استالم( من تب يخ 10 عدمب كبنت عش ة )

التي تتعدد فيهب و  يةنتخب الذي يشمل كل الدائ ة اال، و ية الوالئيةنتخب اللجنة اال اختصبص
تب يخ الت ليغ فبكتفى  بلنص ، و لم يحدد  دقة الفئبت التي ي لغ  هب الق ا . و كبتب التصويتم

لذلك نتسبءل على الوسيلة التي تسمح  إعالم  .« ...تبلغ قراراتها فوراو  ... » : على أن
في . و ية الوالئيةنتخب  ق ا  اللجنة اال ، مكتب التصويت احتجبجبالذي ح   و  النبخب المعني

 عدمب تنبسى ذلك  ،ية الوالئيةنتخب ب ل حدد اآلجبل القبنونية للطعن في ق ا ات اللجنة االالمق
، من تب يخ ت ليغهب  تداء  ا ،( أيبم3التي ال تتعدى ثالثة )، و 01–12  قم في القبنون العضوي

( أيبم 5التي ت ث في أجل أقصبه خمسة )و  ذلك أمبم المحكمة اإلدا ية المختصة إقليميبو 
 .5غي  قب ل ألي طعن حكم 

الوالئية في أداء و  ية ال لديةنتخب  عض اللجبن اال عدم كفبءةلقد أكد المجلس الدستو ي 
 عيوب شب ت محبض  الف ز نظ ا لوجود عدة أخطبء في تسجيل عد إكتشبفه لعدة  مهبمهب،

 .6حسبب عدد األصوات المع   عنهبو 
 

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16من القبنون العضوي  170المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16من القبنون العضوي  51المبدة  - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.10 – 16من القبنون العضوي  170/3المبدة  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جع نفسه.01–12من القبنون العضوي  قم  165/3المبدة  - 4
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.04–12من القبنون العضوي  قم  170/4المبدة  - 5
  اجع على س يل المثبل:  - 6

 .32عدد ،  2012مبيو  26المؤ خة في  ، ج   ج ج،2012مبيو  24، المؤ خ في 12/ق. م. د/08ق ا   قم  -
 .32عدد  ، 2012مبيو  26المؤ خة في  ، ج   ج ج،2012مبيو  24، المؤ خ في 12/ق. م. د/09ق ا   قم  -
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  الفرع الثاني
 : بة النتااباتمحدودية دور اللجان الوطنية لرقا

جهبز خبص لل قب ة على العملية  1995منذ سنة  النظبم القبنوني الجزائ يستحدث ا
ثم تسمية  2012"اللجنة" إلى غبية سنة  ية على المستوى الوطني، أخذ تسميةنتخب اال

بمال لتحديد الم بدئ الذي خصص فصال كو  2016لسنة التعديل الدستو ي  موجب  "الهيئة"
 بت". نتخب الهيئة العليب المستقلة لالالتي تحكم "

بت" عن "اللجبن نتخب يختلف النظبم القبنوني الذي يحكم "الهيئة العليب المستقلة لال
 ف  ضإال أن ذلك لم ي ،سواء من حيث التشكيلة أو الصالحيبت ،"نتخب بتالوطنية ل قب ة اال
دم جدية القواعد القبنونية التي وع ،(أولأعضبئهب ) استقالليةنظ ا لنس ية  ،عليهب دو ا فعبال

 .(نيااثتحكم م بش ة مهبمهب )
  :الهيئة العليا المستقلة لرقابة النتاابات استقلليةنسبية  - أول

ف عد  ،يةنتخب أعطى المؤسس الجزائ ي مفهومب جديدا لمتطل بت الحيبد في العملية اال
ية كأسبس نتخب دخلة في العملية االم دأ ال قب ة المت بدلة  ين جميع األط اف المت اعتمدأن 

ال حتة ثم ال قب ة القضبئية  ،19951 بت منذنتخب لتحقيق حيبد الجهبز الوطني لإلش اف لال

                                                 

من ممثلين عن المت شحين الحز يين ، األح ا ، و السلطة التنفيذية مع تغليب  2012تشكلت اللجبن ال قب ية ق ل عبم  -  1
 :تشكيلة هذه األخي ة ،  اجع 

التش يعية،  لم اق ة االنتخب بت المستقلة الوطنية  بللجنة يتعلق ،1997 مب س 6 في مؤ خ 58-97 قم   ئبسي م سوم  -
 .12عدد  ،1997ب س م 6ج   ج ج، 

  كبت محمد ، النظبم القبنوني لعضو ال  لمبن د اسة مقب نة لكل من الجزائ  ومص  و ف نسب و  عض األنظمة األخ ى  -
، 2012، إنتخبب و تعيين ثم حقوق وواج بت عضو ال  لمبن ، الجزء األول ، د يوان المط وعبت الجبمعية الجزائ  ، 

 . 59ص 
 .12نشبء اللجنة الوطنية المستقلة لم اق ة االنتخب بت التش يعية، ج   ج ج، عدد األ ضية المتضمنة إ -
ال ئبسية، ج  االنتخب بت لم اق ة المستقلة الوطنية  بللجنة يتعلق ،1999ينبي  04 في مؤ خ 01-99 قم   ئبسي م سوم -

 . 1، عدد  1999ينبي   6 ج ج، المؤ خة في 
، 1999ينبي   6الوطنية المستقلة لم اق ة االنتخب بت ال ئبسية، ج   ج ج، المؤ خة في األ ضية المتضمنة إنشبء اللجنة  -

 . 1عدد 
التش يعية ل  لم اق ة االنتخب بت وطنية سيبسية لجنة يحدث ،2002أف يل  15 في ، مؤ خ 129-02 قم   ئبسي م سوم  -

 .26، عدد 2002مبي  30 ، مؤ خة ف2002أ  يل  16،ج  ج ج، مؤ خة في  2002مبيو  30



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 248 

إ عبد الهيئة ال قب ية عن  2016لسنة ق   في التعديل الدستو ي  1على العملية اإلنتخب ية 
الهيئة أعضبء تعيين وحدهب حق  كل الفبعلين في العملية االنتخب ية، فمنح السلطة التنفيذية

 . العليب ل قب ة االنتخب بت
-16ينف د  ئيس الجمهو ية ط قب ألحكبم المبدة  تعيين جميع أعضبء الهيئة قبنون إذ 

المتضمن التعديل الدستو ي األخي ، ومن  ينهم ال ئيس وسلطته في ذلك تقدي ية مطلقة،  01
تضمن حيبد هؤالء األعضبء تجبه السلطة احت ام  عض الش وط والتي ال  وجوب  بستثنبء

 التنفيذية. 
تنحص  تلك الش وط المتعلقة في تلك المتعلقة  تعيين الكفبءات المستقلة ضمن 

أعضبء الهيئة العليب  عنوان الكفبءات المستقلة ضمن المجتمع المدني  عد  المجتمع المدني
                                                                                                                                                         

، يحدث لجنة سيبسية وطنية لم اق ة االنتخب بت للمجبلس 2002غشت  24مؤ خ في  272-02م سوم  ئبسي  قم  -
 .58م، عدد 2002غشت سنة  25، ج   ج ج، مؤ خة في 2002أكتو   سنة  10الشع ية ال لدية والوالئية لـ 

 8ث لجنة سيبسية وطنية لم اق ة االنتخب بت ال ئبسية لـ، يحد2004ف  اي  سنة  7مؤ خ في  20–04م سوم  ئبسي  قم   -
 .08م، عدد  2004ف  اي  سنة  8، ج   ج ج ، المؤ خة في 2004أ  يل سنة 

، يحدث لجنة سيبسية وطنية لم اق ة االنتخب بت 2007أ  يل سنة  17مؤ خ في  115–07الم سوم ال ئبسي  قم  -
 .25م، عدد  2007أ  يل سنة  18لمؤ خة في ، ج   ج ج، ا2007مبيو سنة  17التش يعية لـ

 . 12، عدد 1997مب س  6، ج   ج ج، المؤ خة في  1997مب س  6، مؤ خ في  58-97 قم  ال ئبسي الم سوم  -
 30التش يعية  لم اق ة االنتخب بت وطنية سيبسية لجنة يحدث ،2002أف يل  15 في مؤ خ 129-02 قم   ئبسي م سوم  -

 .26،عدد  2002أف يل  16المؤ خة في  ، ج   ج ج،2002مبي 
 8، يحدث لجنة سيبسية وطنية لم اق ة االنتخب بت ال ئبسية لـ2004ف  اي  سنة  7مؤ خ في ل  20–04م سوم  ئبسي  قم 
 .08م، عدد  2004ف  اي  سنة  8، ج   ج ج ، المؤ خة في 2004أ  يل سنة 

 بت،  اجع: حول نشبط اللجنة الوطنية لإلش اف على االنتخب  -  1
ع د العزيز نوي ي، النظبم القبنوني للجنة الوطنية لإلش اف على االنتخب بت، ملتقى وطني حول قبنون االنتخب بت  -

 - 84، السيمب ص ص 88 - 76، ص ص 1945مبي  8، جبمعة 2013مب س  4و 3الجزائ ي واقع وآفبق، 
87. 

  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.، المتعلق 01–12من القبنون العضوي  قم  168المبدة   -
، يتضمن تعيين أعضبء اللجنة الوطنية لإلش اف على  2012ف  اي   11، مؤ خ في   69 – 12م سوم  ئبسي  قم  -

 . 06، عدد  2012ف  اي   12، ج   ج ج ، المؤ خة في  2012االنتخب بت التش يعية لسنة 
تضمن إستدعبء الهيئة اإلنتخب ية إلنتخبب أعضبء ، ي 2012غشت  31مؤ خ في  321 – 12م سوم  ئبسي  قم 

 . 48، عدد  2012س تم    2المجبلس الشع ية ال لدية و الوالئية ، ج   ج ج ، المؤ خة في 
، ج   ج 2012النظبم الداخلي للجنة الوطنية لإلش اف على إنتخب بت أعضبء المجبلس الشع ية ال لدية و الوالئية لسنة  -

  . 56،  قم 2012أكتو    11ج ، المؤ خة في 
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التي تحدد تشكيلة اللجنة و  االجتمبعيو  االقتصبديالمجلس  ط ف لجنة خبصة ي أسه اقت اح
من  ين الذين  ،1سي هب وكيفيبت الت شيح لعضوية الهيئة العليب عن ط يق التنظيمو  الخبصة
 :"التي تتمثل فيمب يليو  7المبدة  الش وط المنصوص عليهب قبنونب ص احة في استوفوا
 أن يكون ناابا. -
نحة سالبة للحرية، ولم جناية أو ج لرتكابأن ل يكون محكوما عليه بحكم نهائي  -

 الجنح غير العمدية. باستثناء اعتبارهيرد 
 أن ل يكون منتابا. -
 أن ل يكون منتميا لحزب سياسي. -
 أن ل يكون شاغل وظيفة عليا في الدولة. -

 ."2ومراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الوليات والجالية الوطنية في الاارج
 ، تعيين  ئيس الهيئة العليب ذو الصالحيبت المتميزةكمب ينف د كذلك  ئيس الجمهو ية 

 .األحزاب السيبسية ةاستشب   عد 
يتمتع  ئيس الجمهو ية  سلطة تقدي ية واسعة في تعيين  ئيس الهيئة العليب المستقلة 

عمال  نص المبدة الخبمسة من القبنون العضوي المتعلق  بلهيئة العليب . و 3بتنتخب ل قب ة اال
 :بتنتخب  ة االالمستقلة ل قب

ستشارة األحزاب ا بعد ،ترأس الهيئة العليا شاصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية »
 «. السياسية

ل ئيس الهيئة العليب عيين  ئيس الجمهو ية تفبلش طين الوحيدين اللذان قيدا سلطة 
هو أن يكون ال ئيس شخصية و  ش ط موضوعيالمستقلة ل قب ة اإلنتخب بت ، يتمثالن في 

 .ستشب ة األحزاب السيبسيةاوش ط شكلي وهو  ،طنيةو 
 ،الشخص شخصية وطنية اعت ب إذ لم ي ين القبنون معبيي   ،وهمب ش طبن غبمضبن

ولم يضمن ش وطب لحيبد تلك الشخصية الوطنية على خالف أعضبء الهيئة العليب المستقلة 
                                                 

غشت  25المؤ خ في ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، 11–16من  القبنون العضوي  قم  6المبدة  - 1
 50، عدد  2016غشت  28، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة لم اق ة اإلنتخب بت ، ج  ج ج ، المؤ خة في  2016سنة 

. 
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16قبنون العضوي  قم من  ال 8المبدة  - 2

 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  5المبدة  - 3
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وال منتمي  ،  حبليوال وزي ،فال مبنع من تعيين موظف سبمي سب ق ،بتنتخب ل قب ة اال
األحزاب السيبسية  استشب ةوال مت شحب. أمب الش ط الشكلي المتمثل في  ،ب السيبسيةزالألح

يستعصى تط يقه إذ أن القبنون لم ي ين  كمب أنه ،فهو مج د إج اء  وتيني شكلي ال غي 
ة الموافقة المس ق لم يشت ط  مب أنه ،في قى أنه مج د إج اء غي  مؤث  ،ط ق م بش ته

 .لألحزاب السيبسية
تتمثل خطو ة منح  ئيس الجمهو ية سلطة تعيين  ئيس الهيئة العليب المستقلة ل قب ة 

نظ ا للصالحيبت الواسعة التي يتمتع  ،الهيئة  بستقالليةالمسبس  احتمبليةبت، في نتخب اال
للهيئة العليب التي تتمثل  موجب القبنون العضوي المنظم ، و بتنتخب  هب  ئيس الهيئة العليب لال

ويتولى  هذه  ،تنسيق أعمبلهبو  اللجنة الدائمةو  بت في  ئبسة الهيئة العليب المجلسنتخب لال
 " :الصفة على الخصوص مب يأتي

تمثيل الهيئة العليا أمام ماتلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق  -
 الرسمي لها.

، بالتساوي بين القضاة تعيين نائبي رئيس من بين أعضاء اللجنة الدائمة -
 والكفاءات المستقلة.

تعيين أعضاء مداومات الهيئة العليا التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة،  -
 ومنسقيها من بينهم.

يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائباه، ويستالفه في حالة غيابه، أحدهما يعين  -
 لستالفهلدائمة أحد نائبي الرئيس من قبله، وفي حالة حدوث مانع له، تاتار اللجنة ا

 .1مؤقتا
 توقيع قرارات الهيئة العليا ويبلغها ويتابع تنفيذها، وياطر الجهات المعنية بشأنها. -

 .2إدارية دائمة تساعد أجهزة الهيئة العليا في أداء مهامها األمانةرئاسة 
 ."3تنفيذ مداولت اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا -

                                                 

 م جع سب ق. ،ستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، يتعلق  بلهيئة العليب الم11 - 16القبنون العضوي  من 28المبدة  - 1
 الم جع نفسه. ،، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت11 - 16القبنون العضوي  من 29المبدة  - 2
 الم جع نفسه. ،، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت11 - 16من القبنون العضوي  38المبدة  - 3
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المكلف بتنسيق نشاطاتها، والمرجح صوته في حالة  1تعيين رئيس المداومات "-
، إلى جانب تنفيذ مداولت المداومة بموجب 3و 2تساوي األصوات بين أعضاء المداومة

 .4طراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبةقرارات ويبلغها لأل
 ." 5عليا المستقلة للنتااباتإلى جانب صلحياته بموجب النظام الداالي للهيئة ال

أو  ئيسهب ال يخدم  ،أعضبء الهيئة النتقبءلذلك فأسلوب التعيين المعتمد سواء  بلنس ة 
نتخبب، ت ني أسلوب اال، و هست عبداوهو مب دفع معظم مؤسسي الدول إلى  ،6الهيئة استقاللية

 . 1نذك  على س يل المثبل الهيئة العليب المستقلة التونسيةو 
                                                 

اومبت م اق ة العمليبت االنتخب ية، في مجبل اختصبصهب،  منبس ة كل اقت ا  منذ انتشب هب إلى غبية إعالن تتولى المد - 1
النتبئج المؤقتة لالنتخب بت، وتتشكل من ثمبنية أعضبء  بلتسبوي  ين القضبة والكفبءات المستقلة، من ضمن المجتمع 

مداومة حسب حجم الدائ ة االنتخب ية في ظل احت ام التسبوي المدني، مع إمكبنية اللجنة الدائمة تعديل عدد أعضبء ال
  ين القضبة والكفبءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.

م جع ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت،  11 – 16القبنون العضوي ، 46 - 40 اجع المبدتين  - 
 سب ق.

 م جع سب ق.يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، ، 11 - 16القبنون العضوي من  42المبدة  - 2
على م جع سب ق ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت،  11 – 16القبنون العضوي من  45تنص المبدة  - 3

لة بحضور تبت المداومة في المسائل المطروحة عليها التي تدال ضمن مجال ااتصاصها بموجب مداو » : أن
 أغالبية أعضائها.

تتاذ قرارات المداومة باألغلبية المطلقة ألعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات، يرجح صوت الرئيس، 
 .« ( مع مراعاة التساوي2يمكن المداومة التداومل يوم القتراع، بعدد أعضاء ل يقل عن اثنين )

 م جع سب ق.تعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، ي، 11 - 16القبنون العضوي من  46المبدة  - 4
من النظبم الداخلي للهيئة العليب  38، 30، 28، 27، 25، 24، 23، 18،  17، 16، 15، 14، 12أنظ  المواد  - 5

 . 13، عدد 2017ف  اي   26المستقلة لم اق ة االنتخب بت، ج   ج ج ، المؤ خة في 
 هب  يتحلى أن يجب التي االلتزامبت من جملة االنتخب بت أد ج اق ة  لم المستقلة العليب للهيئة اخليالد النظبمعلمب أن  - 6

 في:  أسبسب األعضبء وتتمثل هؤالء
 التحفظ والحيبد والتج د. -
 العدالة واإلنصبف. م بدئ وفق النزيه  بلسلوك التحلي -
 الهيئة العليب. ية وحيبد وهي ة بستقالل يمس أن شأنه من سلوك أو تص ف  أي القيبم عدم -
 عليهب.  يطلعون التي المداوالت والمعلومبت س ية -
 العليب. الهيئة  ئيس لتعليمبت االجتمبعبت واالمتثبل االلتزام  حضو  -
إطب   في إال السيبسية والمت شحين، األحزاب التي تنظمهب الندوات والنشبطبت في المشب كة أو االلتزام  عدم الحضو  -

 قبنونب. المنصوص عليهب ال قب ية مهبمهم ب سةمم
 من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت، م جع سب ق. 7و 6 اجع المبدتين 
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 : القواعد القانونية التي تحكم مباشرة مهامها عدم جدية -ثانيا 
بت نتخب أسند المؤسس الجزائ ي للهيئة العليب المستقلة مهمة السه  على شفبفية اال

الهيئة النبخ ة حتى  استدعبءمنذ  ،ونزاهتهب االستفتبءالمحلية وكذا و  التش يعيةو  ال ئبسية
التعديل الدستو ي من  194/2ت ا  تنص المبدة قاإلعالن المؤقت على النتبئج المؤقتة لال

 التشريعيةو  ات الرئاسيةنتاابتسهر اللجنة العليا على شفافية ال  » :على أن 2016لسنة 
الهيئة الناابة حتى إعلن النتائج المؤقتة  استدعاءونزاهتها منذ  الستفتاءكذا و  المحليةو 
 .2« قتراعلل

 بتنتخب زائ ي قد منح الهيئة العليب المستقلة لالنستنتج من هذه المبدة أن المؤسس الج
 .يةنتخب عبمب لإلش اف على العملية اال اختصبصب
،  3بتنتخب صالحيبت الهيئة العليب المستقلة ل قب ة االمن المش   الجزائ ي  وسع

، لكنه لم يقم أي عالقة تد جية مع غي هب من الهيئبت (أم بش تهب )لوسبئل منحهب عدة ف
  ( وهو األم  الذي حد من فعلية تدخلهب في الميدان ال قب ي.ب)ال قب ية 

                                                                                                                                                         

 ، م جع سب ق2012ديسم    20، مؤ خ في  23القبنون األسبسي عدد الفصل السبدس من  - 1
 سب ق.، م جع 01-16من القبنون  قم  194/3المبدة  - 2
 :  خصوصب تتدخل الهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، ق ل ، و أثنبء و  عد اإلقت ا  ، أنظ  - 3 

 يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، ،11 – 16من القبنون العضوي القبنون العضوي  14، 13، 12المبدة   -
 م جع سب ق .

ال تتدخل في تقسيم الدوائ  أن صالحيبت اللجنة شبملة لكل العملية اإلنتخب ية،  يد أنهب  قد توحي المواد من أول وهلة -
المؤسس التونسي للهيئة العليب ل قب ة االنتخب بت ال ئبسية والتي تتولى إلى جبنب  همنح اختصبص واالنتخب ية، وه
 :لية "المهبم التب الممنوحة للهيئة العليب المستقلة لإلنتخب بت ، االختصبصبت

ية التي تضبط بأمر بعد أاذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصلح السياسي نتاابتقسيم الدوائر ال  اقتراح -
 الديمقراطي. والنتقال

إعداد رزنامة النتاابات، ضبط قائمة الناابين، ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،  -  
الترشحات للنتاابات، متابعة الحملت النتاابية والحرص على المساواة بين كل المترشحين والمترشحات، قبول مطالب 

تلقي الطعون والبت فيها وفقا ألحكام المرسوم   تنظيم حملت لتوضيح العملية النتاابية والحث على المشاركة فيها،
ظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات الملح اعتمادالمتعلق بانتااب المجلس الوطني التأسيسي، 

 "تقرير حول سير النتاابات اعتمادللنتاابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،  األوليةدولية، إعلن النتائج 
ة ، يتعلق  إحداث عليب مستقل2011أف يل  18، مؤ خ في 2011لسنة  27الفصل ال ا ع من الم سوم  قم  :أنظ   -

 لالنتخب بت،  م جع سب ق.
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 :مباشرة ضمانات أداء الهيئة العليا للنتاابات لمهامها وسائل -أ
على مستوى منح القبنون الهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت حق تشكيل مداومة   

عضبء،  بلتسبوي  ين القضبة ( أ08تتضمن ثمبنية )"، 1كل والية ومنطقة جغ افية  بلخب ج
 .2والكفبءات المستقلة

األـحزاب السيبسية المشب كة  تتلقى اللجنة الدائمة على مستوى المداومبت إخطب ات   
 .4،  ط يقة كتب ية أو  أي وسيلة قبنونية منبس ة3أو المت شحين أو كل نبخب ،بتنتخب في اال

من طلب أي معلومة أو سند  ال قب ية،أثنبء م بش ة مهبمهم  عضبء الهيئة العليبيحق أل
 .5أي جهة معينة

 و إخطب  استعمبلالمستقلة ل قب ة اإلنتخب بت صالحية  الهيئة العليبكمب منح القبنون 
 .6، لتدعيم نشبطهب ال قب ي وسبئل اإلعالم الوطنية السمعية ال ص ية

 :نعدام علقة رقابية تدرجية بين اللجان الرقابيةا - ب
تنظيم  ،بتنتخب المستقلة ل قب ة اال ال قب ي العبم للهيئة العليب الختصبصايقتضي منح 

 اختصبصبي نتخب المؤسسبت األخ ى التي منحهب التش يع االو  العالقة التي ت  ط  ين اللجبن
 .يةنتخب ال قب ة على العملية االو  اإلش اف ،في مجبل تنظيم

وال  ين الهيئة العليب  ،يةنتخب اال ين اللجبن  لم يقم المؤسس الجزائ ي  قب ة تد جية
 غم أنه منح لهب صالحيبت تدخل في  . ين المجلس الدستو يو  بتنتخب المستقلة ل قب ة اال

م بش ة مهبمهب مداومبت الهيئة المستقلة ل قب ة منذ  تقومإذ  ،نطبق مهبم المؤسسبت المذكو ة
طلب أي معلومة أو وثيقة ت اهب في هذا اإلطب  يمكنهب و  ، كل التحقيقبت الض و يةال قب ية 

 ،مكبنهبلكن ذلك ال يعن أن للهيئة صالحية ممب سة مهبم اللجبن ال قب ية المحلية . و 7مفيدة
عن ط يق ية نتخب السلطبت المكلفة  تسيي  العمليبت االتتولى  مقتضى القبنون توجيه إذ 

                                                                                                                                                         
 

 من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت، م جع سب ق. 40المبدة  - 1
 من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة لم اق ة االنتخب بت، م جع سب ق. 40المبدة  - 2
 قب ة االنتخب بت، الم جع نفسه.من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة ل   42المبدة  - 3
 من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت، الم جع نفسه. 43المبدة  - 4
 من النظبم الداخلي للهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت، الم جع نفسه. 44المبدة  - 5
 م جع سب ق. ،هيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بتيتعلق  بل، 11-16من القبنون العضوي  قم  24المبدة  - 6
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  43المبدة  - 7
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التي و  ،1يةنتخب يبت االكل مالحظة أو تقصي  أو نقص تتم معبينته في تنظيم العملإشعب هب  
يهب إتخبذ التدا ي  الض و ية على وجه الس عة، و إعالم الهيئة العليب المستقلة ل قب ة يتعين عل

تسخي  ف ، السلطة القضبئية اختصبصبت. كمب أن الهيئة ال تتدخل في 2اإلنتخب بت  هب كتب يب
و الذي يتولى  هذه الصفة  ،3النبئب العبم المختص إقليميب يتوقف على موافقةالقوة العمومية 

 .4وحده سلطة ال د  الجزائي
بت أن تتدخل في حبلة مخبلفة نتخب يحق للهيئة العليب المستقلة ل قب ة اال و  بلمقب ل

 على الع ائض تلقبئيب أو  نبء   ،بتنتخب أحكبم القبنون العضوي المتعلق  نظبم اال
حول العمليبت  القيبم  تق ي  عبم و 5هب المعني   إشعب  و لهب ،التي تخط   هب االحتجبجبتو 

التي تطل هب من أي مؤسسة معنية على وجه المعلومبت و  كل الوثبئقاإلنتخب بت  بإلستنبد ل
  .6اإللزام

دو  الوسيط  ين الهيئبت المتدخلة في العملية اإلنتخب ية، إذ  ،الهيئة العليب كمب تلعب
من ق ل كل األط اف المشب كة دم إليهب تؤهل إلخطب  أي مؤسسة معنية  بلع يضة التي تق

  .8،  عد د استهب و التأكد من تأسيسهب7بتنتخب في اال
مع   اق ة االنتخب بتمعليب المستقلة لي قى اإلشكبل الحقيقي المط وح في عالقة الهيئة ال

كما يسهر المجلس  » :182/2و ص يح المبدة  إذ أن المؤسس الجزائ ي .المجلس الدستو ي
ات نتاابال ، و رئيس الجمهورية ، وانتاابالستفتاءصحة عمليات  على الدستوري
، خول المؤسس الجزائ ي هنفس في الوقت، و « يعلن نتائج هذه العمليات، و التشريعية

مهمة سهر اللجنة العليا على شفافية »  :01–16  قم من القبنون 194/3 ص يح المبدة 
الهيئة  استدعاءمنذ  ،نزاهتهاو  الستفتاءكذا و  المحليةو  التشريعيةو  ات الرئاسيةنتاابال 

                                                 

 نفسه. ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع11–16من  القبنون العضوي  قم  18المبدة  - 1
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  22المبدة  -   
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  19المبدة  - 2
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16 من  القبنون العضوي  قم 21المبدة  - 3
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  23المبدة  - 4
 اإلنتخب بت، الم جع نفسه. ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة11–16من  القبنون العضوي  قم  20المبدة  - 5
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه. 11–16من  القبنون العضوي  قم  18المبدة  - 6
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16من  القبنون العضوي  قم  17المبدة  - 7
 ، يتعلق  بلهيئة العليب المستقلة ل قب ة اإلنتخب بت، الم جع نفسه.11–16القبنون العضوي  قم  من  16المبدة  - 8
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ف  ط دستو ية  ،وقد تن ه المجلس الدستو ي .«قتراع الناابة حتى إعلن النتائج المؤقتة لل
من القبنون العضوي المتعلق  بلهيئة العليب المستقلة  13من الفق ة األولى من المبدة  5المطة 

مطابقة الترتيبات الااصة بإيداع  »ة كبآلتي المح   ، و موضو  اإلخطب  بتنتخب ل قب ة اال
 عدم المسبس  « اتنتاابملفات الترشح ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام ال 

 : صالحيبت المجلس الدستو ي
من القانون  13من الفقرة األولى من المادة  5أن المطة  ،بالنتيجة اعتباراو » 
ساس بالصلحيات في المجالت المذكورة إذا لم تؤد إلى الم ،موضوع اإلاطار ،العضوي

الهيئات األارى المنصوص عليها في صلب هذا القانون و  أعله للمجلس الدستوري
س ق . 1« فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ ،العضوي

قبنون من ال  169المجلس الدستو ي تحفظب حول صيبغة المبدة للمجلس الدستو ي أن أ دى 
لكون المش   أسند للجنة مهمة اإلش اف على تنفيذ أحكبم القبنون  01-12  قم العضوي

دون أن يميز  ين ط يعة هذه  ،العضوي من تب يخ إيدا  الت شيحبت إلى نهبية العملية
أن السه  على صحة عمليبت  اعت ب ا( استفتبء ،محلية ،بت )تش يعية  ئبسيةنتخب اال

عالن نتبئجهب هي اختصبص و  بت التش يعيةنتخب االو  يس الجمهو ية ئ وانتخبب االستفتبء ا 
عليه علق و  من الدستو  163 مقتضى الفق ة الثبنية من المبدة  ،حص ي للمجلس الدستو ي

، المجلس الدستو ي دستو ية هذه المبدة  ش ط عدم المسبس  صالحيبت المجلس الدستو ي
العضوي  المنصوص عليهب في القبنون ،ئيةالهيئبت األخ ى القضبئية منهب وغي  القضبو 

 68-12  قم المبدة السب عة من الم سوم ال ئبسي وهو مب نجده منصوصب في .2بتنتخب لال
مع مراعاة الصلحيات الماولة  » سي  عمل اللجنة مستد كة لذلك  نصهبو  المحدد لتنظيم

في العملية  التشريع الساري المفعول للهيئات األارى المتدالةو  بموجب الدستور
 «. ية...نتاابال 

 

                                                 

، يتعلق  م اق ة مطب قة القبنون العضوي المتعلق 2016غشت سنة  11مؤ خ في  16/ . ق.  /م. د/03 أي  قم  - 1
 . 50م، عدد  2016غشت  28ة في  بلهيئة العليب المستقلة لم اق ة االنتخب بت للدستو ، ج   ج ج، المؤ خ

يتعلق  م اق ة مطب قة القبنون العضوي المتعلق  نظبم  2011ديسم    22مؤ خ في  11 03 أي  قم /د.م. / - 2
 . 1عدد  ، 2012جبنفي  14،  تب يخ 1االنتخب بت للدستو ، ج ج   ج، عدد
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  المطلب الثاني
 : السلطة القضائية في النزاعات النتاابية ااتصاصمحدودية 

تعت   ال قب ة القضبئية أهم أنوا  ال قب ة على عملية التصويت، حيث تتوقف عليهب 
التصويت غي  القبنوني،   بكتشبفنجبح ال قب ة السيبسية، فإن كبنت هذه األخي ة تسمح 

 فبل قب ة القضبئية تضمن تدقيق النتبئج االنتخب ية التي شب هب خ ق قبنوني. 
فعبلة للعملية االنتخب ية، أنهب جهة  ك قب ةتجد ال قب ة القضبئية اإلدا ية م    تصنيفهب 

إذ يفصل القبضي اإلدا ي في المنبزعة االنتخب ية  يسهل الوصول إليهب، 1حيبدية قضبئية
 .  2ت واسعة أثنبء م بش ة مهبمه س عة، ويتمتع  سلطب

تتسم  قب ة القبضي اإلدا ي على االنتخب بت في الجزائ  على غ ا  التش يعبت  
القضبئية، أنهب  قب ة  عدية، أي  عد إتمبم إج اء العمليبت  االزدواجيةالمقب نة التي تت نى 

 استئنبفص  تدخل القبضي االنتخب ي كقبضي تحيث يق .االنتخب ية في جميع م احلهب
النبخ ين، لذلك فأي  احتجبجبتللق ا ات الصبد ة عن اللجنة االنتخب ية الوالئية الفبصلة في 

أمبم اللجنة الوالئية االنتخب ية، يقلص ف ص تدخل القبضي  احتجبجعبئق أمبم النبخب لتقديم 
على اإلدا ي والتي هي قليلة  بلنظ  للصعو بت الكثي ة للطعن في ق ا  الهيئبت المش فة 

(، الفرع األولضيقب ) أمبم القضبء المنبزعة االنتخب يةمجبل والتي جعلت  العملية االنتخب ية
الذي  غم إتسب  مجبل إختصبصه إال أن عدم نفسه  بلنس ة للقبضي الجزائي ، و األم  و 

 .) الفرع الثاني(عقيمبتنظيم أث  التج يم على سالمة العملية اإلنتخب ية جعل من إختصبصه 
 ع األولالفر 

  :أمام القضاء المنازعة النتاابيةتضييق مجال 
 النقطة الفبصلة  ين م حلتين ع فتهمب ال قب ة القضبئية 2004فيف ي  7يعد تعديل 

  .19963الذي ك سه دستو  و  القضبئية االزدواجية نظبم  عد األخذ بت نتخب على اال

                                                 

ملتقى وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في ة ، م ا ط حسبن ، نطبق إختصبص القضبء اإلدا ي  بلمنبزعة اإلنتخب ي - 1
، ص  2010ديسم    09و  08يومي، ، كلية الحقوق و العلوم السيبسية، جبمعة جيجلالجزائ  الض و ات و اآلليبت ، 

 .  137 – 125ص  

2-MALIGNER (B),"La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle, op cit, p 4. 

 يعد تدخل القبضي اإلدا ي إج اءا فعبال لضمبن نزاهة العملية االنتخب ية  بلنظ  لخصبئص القضبء اإلدا ي،  اجع: - 3
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جميع م احلهب، تدخل القبضي  جعل النظبم القبنوني الذي يحكم المنبزعة االنتخب ية في
(، و قب ة عملية ثانيا(، و قب ة عملية الت شح )أولاإلدا ي في  قب ة القوائم االنتخب ية )

  يكبد يكون منعدمب.و ( محدودا جدا ثالثاالتصويت )
   :ضيق مجال رقابة القاضي اإلداري على القوائم النتاابية –أول 

زعبت التي تثب   شأن أعمبل الم اجعة للقوائم  بلمنب االختصبص انعقبدق   المش   
للمحبكم العبدية، أمب  عده  ،2004فيف ي  7التي تقوم  هب اللجبن اإلدا ية ال لدية ق ل تعديل 

للقضبء اإلدا ي وهذا القول يؤخذ  تحفظ أمبم التفسي ات الكثي ة التي  االختصبصتق   
حص  (، أاعبت القوائم االنتخب ية )تنظيم مسألة الجهة المختصة في الفصل في نز صبح ت 

على نفس  اإل قبء و ) ب( ، مجبل الطعن في صحة القوائم االنتخب ية على المواطن
دون التدقيق في ش وط  فع الدعوى القضبئية  ،اإلج اءات والمواعيد التي كبنت مق  ة سب قب

 .(ج)
 :القضائي الاتصاصغموض النص الموضح لجهة  -أ

الجهة المختصة في منبزعة القوائم المختصة،  ين القضبء العبدي ختلفت اآل اء حول ا
والقضبء اإلدا ي،  عدمب حذف المش   ص احة اإلشب ة إلى الجهة القضبئية المختصة، والتي 

فق ة المتعلقبن  /01-97  قم المعدل لألم  01-04  قم  مقتضى القبنون العضوي اعت  هب
 : قبنون اإلنتخب بت

 «. ...الجهة القضائية اإلدارية الماتصةبمجرد التصريح لدى يرفع هذا الطعن  »
، المتعلق  قبنون اإلنتخب بت  10-16  قم من القبنون العضوي 21المبدة  اكتفتفقد 

، المتعلق  قبنون اإلنتخب بت 01-12  قم من القبنون العضوي 22/3والمطب قة لنص المبدة 
 :على أن
 «. مة الماتصة إقليمياالمحكويقدم أما  ...... يسجل الطعن »

نص خبص في قبنون  النعدامنظ ا ، و لتحديد المحكمة اإلدا ية المختصة إقليميب
نأخذ  أحكبم القواعد العبمة المتضمنة في قبنون  ،بت حول الجهة المختصةنتخب اال

 .اإلج اءات المدنية واإلدا ية
                                                                                                                                                         

قبضي أنيس فيصل، دولة القبنون ودو  القبضي اإلدا ي في تك يسهب في الجزائ ، مذك ة لنيل شهبدة المبجستي ، كلية  -
 .154 - 150، ص ص 2010 - 2009، الحقوق، جبمعة منتو ي، قسنطينة
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فنحن أمبم نزا  ، و اإلدا ية لقبنون اإلج اءات المدنية 801 ،800تط يقب للمبدة و 
 ،والمواطن  افع الدعوى ،يةنتخب ط فه ال لدية التي تت ع لهب اللجنة اإلدا ية اال ،إدا ي

تأسيسب  ، هيئته المتمثلة في المحبكم اإلدا ية ،اإلدا ي لالختصبصنوعيب ينعقد  فبالختصبص
 أن ق ا ات اللجنة اإلدا ية ال لدية هي من ق ا ات ال لدية. على

 :ل الطعن في صحة القوائم النتاابية على المواطنحصر مجا -ب 
ت الصبد ة عن اللجبن اإلدا ية اي، حق ممب سة الطعن في الق ا  نتخب حص  المش   اال

 :ال لدية  شأن عملية التسجيل أو الشطب في
 1يةنتخب كل مواطن لم يتم إد اجه في القبئمة اال. 
  أو  شخص سجل  غي  حقكل مواطن مسجل في إحدى القوائم له أن يطلب شطب

 .2هبنفس طلب تسجيل شخص أغفل تسجيله في الدائ ة
ية، مق   لكل من الممثلين المعتمدين قبنونب نتخب  غم أن حق اإلطال  على القوائم اال 

 .بت نتخب لألحزاب السيبسية المشب كة في اال
  :صعوبات رفع الدعوى القضائية -ج 

ة النبخب الجزائ ي حقه في اإلطال  على كبنت الظ وف الداخلية عث ة أمبم ممب س
القبئمة االنتخب ية، ومن ثم صعو ة الطعن فيهب، زاد األم  حدة قص  ميعبد  فع الدعوى 

، إلى (2(، وصعو ة تأسيس الدعوى )1القضبئية ضد ق ا ات اللجنة اإلدا ية االنتخب ية )
( 3) إلدا ية االنتخب يةا عدم اختصبص القضبء الجزائ ي في ال قب ة على عمل اللجنةجبنب 

ممب يست عد كثي ة من المخبلفبت في عملية إعداد وم اجعة القوائم االنتخب ية من  قب ة 
 .القضبء
 :صعوبات إطلع النااب الجزائري على القائمة النتاابية -1

التي تعنيه  منبس ة كل  يةنتخب حق إطالعه على القبئمة اال ،يخول المش   للنبخب
 بتنتخب ب الممثلين المعتمدين قبنونب لألحزاب السيبسية المشب كة في اال، إلى جبن1م اجعة

 .2المت شحين األح ا و 

                                                 

 - 12من  القبنون العضوي  19المبدة  و المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 10–16من القبنون العضوي  قم  18المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،م جعبن سب قبن.01

 سه.الم جع نف ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،01-12من القبنون العضوي  قم  20المبدة  - 2



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 259 

توضع القائمة النتاابية بمناسبة كل انتااب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا "
لألحزاب السياسية المشاركة في النتاابات، والمترشحين األحرار، في البلدية التي تم 

ا بالنسبة لنتااب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، وفي بلديات الدائرة الترشح فيه
النتاابية التي تم الترشح فيها بالنسبة لنتااب أعضاء المجالس الشعبية الولئية 
وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفي جميع البلديات بالنسبة لنتااب رئيس 

    .3"الجمهورية
بتنظيم النتاابات بوضع اآلليات القانونية تحت تصرف تلزم السلطات المكلفة   "  

البيانات المتعلقة بالقوائم  استغللالهيئة العليا المستقلة لمراقبة النتاابات لتمكينها من 
 .4"النتاابية

بت، المدة التي يحق للنبخب التحصل نتخب لم يحدد المش   الجزائ ي ضمن قبنون اال
ية أو تب يخب لنهبية نتخب تى تب يخب محددا  بلذات لنش  القوائم االح ية والنتخب على القبئمة اال
  .فكل هذه التوا يخ سلطة تقدي ية لإلدا ة ،عملية الم اجعة

يحص  المش   الجزائ ي حق المواطن في اإلطال  على القبئمة التي تعينه فقط أي 
ية نتخب يشمل القوائم االالقبئمة ال لدية على العكس من المش   الف نسي الذي وسع هذا الحق ل

لكل ال لديبت المشكلة للمقبطعة التي تقب ل الوالية في التنظيم اإلدا ي الجزائ ي، و ذلك يكون 
 .5قلل دو ه فيهبو  يةنتخب في  قب ة م اجعة القوائم اال مشب كتهضيق دائ ة  قد

، 2011إلى 1992فيف ي  19لقد أث ت سل ب حبلة الطوا ئ التي شهدتهب الجزائ  منذ 
ف بلعودة للنظبم  ،بتنتخب خصوصب على ممب سة النبخب  قب ته على عملية التحضي  لال

من المست عد جدا أن القبنوني لحبلة الطوا ئ و الذي يمنح سلطبت واسعة للسلطة التنفيذية ف
                                                                                                                                                         

، يحدد كيفيبت وضع القبئمة االنتخب ية 2017ينبي  سنة  17، مؤ خ في 16–17من م سوم تنفيذي  قم  2المبدة  - 1
طال  النبخب عليهب، ج   ج ج، المؤ خة في  تحت تص ف المت شحين والهيئة العليب المستقلة لم اق ة االنتخب بت وا 

 .3، عدد م 2017ينبي   18
، 01 - 12من  القبنون العضوي  18، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10 – 16العضوي  من القبنون 22المبدة  -2

المتعلق  نظبم ،  07-97من األم   قم  21والمبدة  المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، 
 م اجع سب قة.  اإلنتخب بت،

 ب ق.، م جع س16–17م سوم التنفيذي  قم من ال 3المبدة  - 3
 ، م جع سب ق.16–17من الم سوم التنفيذي  قم  5/2المبدة  - 4

5 - Article 16-3 du code électorale français, op cit. 
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ويطعن فيهب، خبصة أن هذه الم حلة ع فت العزوف  ،يةنتخب يطلب المواطن القبئمة اال
من المؤكد أنه لن  نتخببفشخص ال يصوت في اال ،بتنتخب شب كة في االالسيبسي عن الم

 .1يةنتخب ي اقب عملية م اجعة القوائم اال
  :صعوبة تأسيس الدعوى -2

خالفب للقبعدة العبمة الوا دة في قبنون اإلج اءات المدنية واإلدا ية، فمن الش وط 
 .ية ال لديةنتخب اإلدا ية االأمبم اللجنة  االعت اضالتظلم أو  ،اإللزامية ل فع الدعوى

ويكون موضوعه اإلغفبل في  ،يةنتخب إلى  ئيس اللجنة اإلدا ية اال 2يقدم التظلم   
معلال وهو ش ط مستحدث  موجب القبنون و  يشت ط أن يكون الطلب مكتو ب .التسجيل
فع ئ إث بت طلب التسجيل أو  ،07-97  قم لم يكن موجودا في األم  ،01-12العضوي 

فهو لم يض ط آليبت  ،وهو أم  لم ينظمه المش   ،3ض هو ع ئ يتحمله صبحب الطلبال ف
 .أن الطلب يخص شخصب آخ  وليس النبخب نفسهو  وط ق إث بت صحة اإلدعبء خبصة

  :في االعت اضيتمثل موضو  ط قب للقبنون، و  
 .هبشطب شخص مسجل  غي  حق في الدائ ة نفس -
 .هبنفس تسجيل شخص مغفل في الدائ ة -
 ية غبل ب مب النتخب ية في مختلف الدول، أن القوائم االنتخب شهد مختلف التجب ب االت

أسمبء أشخبص ال يعت ف لهم   س ب تضمنهبيكون  فعدم دقتهب ، بلعكس ،تكون نبقصة
 :مؤقتب أو لأل د وذلك لألس بب التبلية ،، أو سقط الحق عنهم4نتخببالقبنون  بال

 القبنون اشت طهبفي الحبلة التي  ،لقبئيعدم قيبم اإلدا ة  بلتسجيل الت. 
 أو الوفبة ، بلشطب في حبلة تغيي  اإلقبمة عدم القيبم:  

                                                 

، 2002-2001سبعد حجوج، دو  اإلدا ة في العملية االنتخب ية، مذك ة مبجستي ، كلية الحقوق، جبمعة الجزائ ،  - 1
 .41-39ص ص 

، 01-12من القبنون العضوي  قم  19، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، المبدة 10 – 16العضوي من القبنون  18المبدة  - 2
 م جعبن سب قبن . المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،

يكون الطعن القضبئي مجبني واختيب ي وأن وتوا يخ ت ليغ ق ا ات التسجيل والشطب يجب أن تدون في سجل نبخ ي  - 3
 ال لدية.

- Article R 8/2 du code électorale français, op cit. 

4 - COMMES (F), La sécurité des systèmes de vote, op. cit, p 155. 
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 يةنتخب من القبئمة اال نتخببعدم شطب أسمبء المح ومين من ممب سة حق اال. 
إذا نبز  النبخب حق يتعلق  ه، أمب إذا كبن يطعن في حق نبخب  بتظلمالنبخب  فيقدم
 .ج اءين إلزاميين ل فع الدعوى القضبئية، كإاعت اضآخ  يقدم 
قفل و  عمليتب الم اجعة اختتبمأيبم الموالية إلعالن  10خالل أجل  االعت اضيقدم 
ية إذا كبنت الم اجعة عبدية، ويقلص هذا األجل إلى خمسة أيبم إذا كبنت نتخب القوائم اال
فمن المف وض  ،ي القضبئيةوهذا يتعب ض مع الم دأ العبم ل فع الدعبو  ،1استثنبئيةالم اجعة 

في  االحتجبج، تسهيال لمهمة صبحب 2يةنتخب أن تحسب اآلجبل من تب يخ نش  القوائم اال
 .س يع وم بش  على نحو يةنتخب في القبئمة اال اسمهالتأكد من تواجد أو عدم تواجد 

، وحدد أجال يجب 07-97  قم المش   الجزائ ي الذي كبن موجودا في األم  استد ك
أيبم لل ث فيهب، مب ي عد  3جنة اإلدا ية للفصل في التظلم أو الطلب، وهو أجل لال تحت مهأن 

 ،يةنتخب لكنه لم يشت ط أن يكون ق ا ات اللجنة اإلدا ية اال  نتخببضيب  الحقوق اال احتمبل
 ،مب يصعب على المواطن تفنيد دعواه أمبم القضبء ،اتخبذهبلم ينظم كيفية  ،مس  ة أو معللة

لم يحدد شكل الطعن  كمب أنه. 3هب ل فع الدعوىاحت اممع اآلجبل القصي ة الواجب  هذا
  القضبئي.
من   تداء  ا( كبملة 5المش   الجزائ ي آجبل  فع الدعوى، إلى خمسة أيبم ) قلص   

فت فع  ،أمب في حبلة عدم الت ليغ .5أيبم كبملة 8،  عدمب كبنت المدة هي 4تب يخ الت ليغ
أيبم  10،  عدمب كبن األجل هي 6االعت اض( أيبم من تب يخ 8ثمبنية ) لخالل أج الدعوى
 .كبملة

                                                 

 - 12من  القبنون العضوي  21، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  20/2المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01

 أيبم من تب يخ نش  الجدول التصحيحي. 10خب الف نسي إمكبنية الطعن خالل للنب - 2
- Article R- 8 du code électorale français, op cit. 

 م جع سب ق.المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ، 10–16من القبنون  قم  20المبدة  - 3
من  القبنون  22/1ب بت، والمقب لة للمبدة ، المتعلق  نظبم اإلنتخ10 – 16من القبنون العضوي  20/2المبدة  - 4

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.01 - 12العضوي 
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.07-97من األم    قم  25المبدة  - 5
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.01 - 12من  القبنون العضوي  22/2المبدة  - 6
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يتولى  ئيس المجلس الشع ي ال لدي أو  ئيس الممثلية الد لومبسية أو القنصلية ت ليغ 
لم يحدد المش    .1( أيبم3ية لكل األط اف المعنية خالل ثالثة )نتخب ق ا  اللجنة اإلدا ية اال

والتي تتمثل من المف وض في المواطن الذي أغفل  ،المعنية  بلت ليغ  دقة الجزائ ي األط اف
أو المواطن المشطوب في  ،10–10  قم من القبنون العضوي 18تسجيله  مفهوم المبدة 

في كل ، و يةنتخب ية أو المواطن المسجل  عد إغفبل تسجيله في القبئمة االنتخب القبئمة اال
  بستثنبء واستوجبخالف المش   الف نسي الذي حددهب  دقة   .يةنتخب الحبالت اإلدا ة اال

ت ليغ ق ا   فض التسجيل، أو ق ا ات الشطب للنبخب الذي كبن  ،ق ا ات المسجلين الجدد
في جميع الحبالت غي  تلك المتعلقة  ،يةنتخب محل شطب تلقبئي من ق ل اللجنة اإلدا ية اال

 نتيجة طعن ،اللجنة ق ا   شأنه تخذتالذي التسجيل في مكتب تصويت آخ  نبخب ا ، بلوفبة
لى مق  و  ذلك خالل يومين إلى المعني كتب يبو  ،2أثي  ضد عملية تسجيله طعن أمبم اللجنة ا 

يحمل تب يخ نش  و  أن يكون إشعب  الت ليغ مس  ب استوجبو ، إقبمته  معية مصبلح ال لدية
جبنفي في الحبالت العبدية  10يخ ية أو الجدول التصحيحي، ويوافق هذا التب  نتخب القوائم اال

كمب  ،3بت العبمةنتخب أو اليوم الخبمس الموالي لليوم األول من الشه  الثبني الذي يس ق اال
أيبم من  10يجب أن يعلم المعني في إشعب  الت ليغ  أنه يمكنه أن ينبز  ق ا  اللجنة خالل 

مع تسجيله في سجل ق ا ات  ،ةتب يخ نش  القبئمة أو الجدول أمبم المحكمة العبدية المختص
  .4اللجنة

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10 – 16/األخي ة من القبنون العضوي 20 المبدة - 1
2 - Article R81 DU CODE électorale français, op cit. 

 . 43سمبعين لع بدي، المنبزعبت االنتخب ية................، الم جع السب ق، ص  - 3
4 - Article R-8 du code électorale français : «La commission administrative tient un registre de 

toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission 

administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à 

l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de 

notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du 

tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de 

cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance,…/ 

conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette 

notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Il est procédé à ces 

mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative 

radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de 

vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant 

elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut 

présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, 

conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission 
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مقب نة  ضعيفة ضمبنبت علم النبخب  تسجيله أو شط ه في القبنون الجزائ ي نالحظ أن
 .  إج اءات تكفل ممب سته ، بلقبنون الف نسي، وهو مب يستدعي ض و ة حمبية حق التقبضي

  ة النتاابية:اإلداري عدم ااتصاص القضاء الجزائري في الرقابة على عمل اللجنة -3
عن منح  ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،01-12  قم قبنونالتنبزل المش   الجزائ ي في 

 ،إذا ت ين له وجود مخبلفة للقوانين السب ية المفعول ،الوالي حق م بش ة المتب عة القضبئية
 .يةنتخب اللجنة اإلدا ية االمهبم  قب ة قضبئية على  لذلك مبعدا أهلية النبخب، ال

 :ضيق مجال الرقابة القضائية على عملية الترشح-ثانيا
الشؤون العبمة، تحت  ئبسة الوالي  م اق ة تص يحبت الت شح و  تختص مدي ية التقنين

،  ينمب تختص الممثليبت 1بت أعضبء المجلس الشع ي الوطنيوانتخب  بت المحليةنتخب لال
أعضبء المجلس الشع ي  نتخببت ال م اق ة الت شحب ،الد لومبسية أو القنصلية حسب الحبلة

ية الوالئية  م اق ة نتخب اللجنة اال وتتولى ،الذين يمثلون الجبلية الجزائ ية في الخب ج ،الوطني
  .بت األعضبء المنتخ ين لمجلس األمةنتخب الت شحبت ال

أو  ئيس الممثلة الد لومبسية أو  2الت شيح من الوالي في حبلة صدو  ق ا   فضو 
غي  أن حظوظ القيبم  ذلك  ،يمكن  فع دعوى قضبئية أمبم القضبء اإلدا ي 3القنصلية

  .محدودة نظ ا لصعو بت تأسيس الدعوى
                                                                                                                                                         

administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux 

prévus à l'alinéa 2 du présent article ».  

، يحدد صالحيبت مصبلح التقنين والشؤون 1995س تم    6المؤ خ في  265–95 قم  من الم سوم التنفيذي 4المبدة  - 1
 .50، عدد 1995س تم    10العبمة واإلدا ة المحلية وقواعد تنظيمهب وعملهب، ج   ج ج ، المؤ خة في 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 – 16من القبنون العضوي  98و 78المبدتين  - 2
فنص ص احة على  ،2016استد ك المش   الجزائ ي الف اغ الذي كبن سبئدا في التش يعبت االنتخب ية ق ل سنة  لقد - 3

خضو  ق ا ات  فض الت شيح الصبد ة عن  ئيس الممثلية الد لومبسية أو القنصلية ل قب ة القضبء اإلدا ي  ص يح 
يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة » ص: والتي تن ،م جع سب ق 10–16من القبنون  قم  1/فق ة 98المبدة 

مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معلل تعليل قانونيا. يجب أن 
. وغي  أن ذلك ال يعن أن المش   الجزائ ي استثنبهب من ال قب ة القضبئية «يبلغ...يكون قرار الرفض قابل للطعن... 

ل ذلك، ولو أنه لم يش  كذلك إلى ذلك ص احة، فقد جبء النص عبمب ويخضع كل ق ا ات الت شيح الم فوضة ل قب ة ق 
المحكمة اإلدا ية المختصة وذلك دون تحديد نوعهب، وهو األم  الذي ال يست عد إمكبنية إخضب  ق ا ات الت شيح 

من القبنون العضوي  77القضبء اإلدا ي، ونستدل  بلمبدة  الصبد ة عن  ئيس الممثلية الد لومبسية أو القنصلية ل قب ة
معلل تعليل قانونيا واضحا. أي ترشيح أو قائمة مترشحين يكون رفض » ، م جع سب ق اآلتي نصهب: 01 – 12

 «. قابل للطعن أمام المحكمة اإلدارية... قرار الرفض... يكون هذا القراريبلغ 
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، ستوجب المشرع أن يكون قرار الرفض الصادر من الوالي معلال تعليال كافياا
بتداء ا) أيام كاملة 10أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطالن في أجل عشرة (، و صراحةو 

تبليغهم إال أنه لم يحدد بدقة طالبي الترشح الواجب . 1إيداع التصريح بالترشح خمن تاري
فلم يميز بين الرفض ، متعون بالنتيجة بحق الطعن في قرار الرفضالذين سيتو  بقرار الوالي،
فهل  ،تعلق برفض أحد مترشحي القائمة ذلك إذا ماو  الرفض الجزئي لها، و الكلي للقائمة

أو المترشح الذي أودع التصريح بالترشح شخصيا، أو  ،يمس التبليغ المترشح متصدر القائمة
أو  ،لمترشحين الموجودين في القائمة المرفوضةأحد مترشحي القائمة المرفوضة أو لكل ا
 .يةنتخابأو الحزب السياسي الذي قدم القائمة اال ،الموجودين في القائمة التي رفض أحدهم

بما أن وصل تسليم التصريح بالترشح يسلم لمتصدر القائمة و  ات،نتخاباال قانونوبالرجوع ل
غير أن  .لجزئي يكون لمتصدر القائمةلذلك فالتبليغ بقرار الرفض الكلي أو ا ،الذي أودعه

خصوصا بأحقية منازعة قائمة الترشح المرفوضة كليا أو  السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق
وعن مدى  ،جزئيا من طرف جميع أعضاء القائمة المعنية إلى جانب المبلغ بقرار الرفض

  .القضاء اإلداري الذي رفض ترشحه بصفة الطعن أمامو  يةنتخابتمتع أحد أعضاء القائمة اال
أمام المحكمة اإلدارية و  ويتم رفع الطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا،

ية نتخاببالجزائر العاصمة بالنسبة لقرار الرفض القابل للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر اال
  .2بالخارج

   :ضيق مجال الرقابة القضائية المحتملة على عملية التصويت  -ثالثا

للطعن في قرارات اللجنة  استثنائيابل  ،ي ليس أصليانتخابختصاص القاضي االاإن 
يقلص من  ،لذلك فأي تقليص لمجال االحتجاج ،حتجاجاتاالية الوالئية حول نتخاباال

  .سلطات القاضي اإلداري
)، كما أنه أ( ية الوالئية على الناخبين المصوتيننتخابأمام اللجنة اال حتجاجااليقتصر 

 (ج)، و غير منظم بإجراءات قضائية تستجيب لخصوصية النزاع )بلموضوع (محدد ا

                                                                                                                                                         
  .-نحن الذين سطرنا  -  
بلة المادتين ، والمقا 98/2، المتعلق بنظام اإلنتخابات، والمادة  10 -16من  القانون العضوي رقم  78/2المادة  - 1

  المتعلق بنظام اإلنتخابات، مرجعان سابقان. ، 01–12من القانون العضوي رقم  96/2و 77/2
  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  مرجع سابق.10 – 16من القانون العضوي  98/3المادة  -  2
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 :الطعن في صحة عملية التصويت على الناخبين المصوتين اقتصار -أ
يفرض مبدأ سهولة الوصول إلى القضاء اإلداري، فتح الطعن أمام عدد كبير من 

ولكل من أمضى على  ،يةنتخاباألشخاص، سواء بصفتهم ناخبين مسجلين في القوائم اال
ونفس الحق يجب  ،محليا أو وطنيا نتخابمهما كان نوع اال ،يةنتخابمحضر الفرز للعملية اال
المشرع الجزائري المترشحين، وخول الناخب المصوت  استبعد .1أن يتمتع به كل منتخب

من القانون العضوي  1/فقرة 170عملية التصويت، بمقتضى المادة  االعتراضوحده حق 
 ، دون الناخب غير01-12 رقم من القانون العضوي 165، وقبلها المادة 10–16رقم 

 المصوت أو المترشحين.
  :محدودية موضوع الطعن -ب

الطعن ضده أمام ف لذلكية الوالئية على عملية التصويت، نتخابقرار اللجنة اال يقتصر
  .القضاء اإلداري ال يتعدى عملية التصويت

أمام اللجنة  االحتجاجحصر المشرع الجزائري الطلبات التي يمكن تقديمها لصحة 
  . 2دون غيرها بمشروعية عمليات التصويت في األسباب المتعلقة ،ية الوالئيةنتخاباال

 ، ثم3ية الوالئية للطعننتخابأيام لدراسة اللجان اال 10منح المشرع الجزائري أجل 
  . 4) أيام5خمسة ( قلصها إلى

من اللجنة  فاستوجب ،015 – 12دارك المشرع الفراغ الذي ساد في القانون العضوي ت
االنتخابية الوالئية تبليغ المعني بقرارها فورا، غير أنه لم يحدد أجال للتبليغ، ولم يعتبر سكوت 

  اللجنة وعدم الرد رفضا ضمنيا يجيز للمعني رفع الدعوى القضائية.
  :القضائية خصوصية النزاع االنتخابيجراءات عدم مراعاة اإل  -ج

ية، على وجه نتخابي في النزاع المتعلق بالعملية االنتخابيجب أن يفصل القاضي اال
يجب و  ها في النزاعات اإلدارية األخرى،احترامالسرعة، في آجال خاصة، غير تلك الواجب 

                                                 
1 - MALIGNER (B), La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle, op.cit.... 

سالسل محند، النظام القانوني للمنازعات االنتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية  - 2
  .255 -254، ص ص 25/09/2012 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  مرجع سابق.المتعلق بنظام اإلنتخابات، ، 01–12من القانون العضوي رقم  165المادة  -  3
  ، المتعلق بنظام اإلنتخابات،  مرجع سابق.10 – 16من القانون العضوي  170/3المادة  -  4
  ات،  مرجع سابق.، المتعلق بنظام اإلنتخاب10 – 16من القانون العضوي  170/3المادة  -  5
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 .1تكون آجبال قصي ة، تفبديب للتشكيك في نتبئج التصويت لمدة طويلةأن 
لذلك تط ق  ،ينتخب لم يحدد المش   الجزائ ي إج اءات خبصة للفصل في الطعن اال

نتخب ية كبلتصويت، ، خبصة مبتعلق  إث بت الوقبئع اإل 2المعقدةو  عليه القواعد العبمة الطويلة
األم  لم يعف المش   الجزائ ي ص احة، سواء في ، إذ و إيدا  اإلحتجبج، التمثيل  محبمي

القبضي  01-16  قم أو القبنون العضوي 01-12  قم أو القبنون العضوي 07-97  قم
من إت ب  اإلج اءات العبمة المتعلقة  بلتحقيق في الدعوى اإلدا ية والفصل فيهب، المتضمنة 

ي م حلة تكون عليهب الدعوى و ذلك في أ، 3في قبنون اإلج اءات المدنية واإلدا ية
   اإلنتخب ية.

 بلنس ة ألث  حكم القبضي اإلدا ي في ق ا   ،بتنتخب ال نجد تنظيمب في قبنون اال كمب 
 .بتنتخب ية الوالئية على صحة االنتخب اللجنة اال

  الفرع الثاني
  :عدم جدوى إتساع نطاق التجريم في التشريع النتاابي

المعبقب عليهب في التش يع الجزائ ي ممب و  4 يةنتخب عملية االتتعدد الج ائم المخلة  بل
غي  أن القبضي اإلدا ي له وحده تحديد  ،(أول) القبضي الجزائي اختصبصيوسع من 

 .(ثانيامصي  عملية التصويت المقت نة  خ وقبت مج مة )
 
 
 

                                                 

1-MALIGNER (B), La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle, op.cit, p 8. 
 : لمزيد من التفبصيل حول تلك اإلج اءات  اجع -  2

عم  زودة ، اإلج اءات المدنية و اإلدا ية ، الط عة الثبنية ،  - ENCYCLOPEDIA EDITION 
COMMUNICATION . 579 – 59، ص ص  2015،  ن عكنون ،    

كبنت المنبزعبت المتعلقة  مش و عية عمليبت التصويت الخبصة  بالنتخب بت المحلية إلى غبية صدو  القبنون  قم  - 3
من  77/5المواد  ، يتضمن قبنون االنتخب بت معفبة ص احة من اإلج اءات العبمة للنزا  اإلدا ي،  ص يح89-13

 ، م جع سب ق.08-80من القبنون  قم  85/5، 24-67األم   قم 
 :لتع يف الج يمة اإلنتخب ية ، أنظ    -  4
،  2013ضيبء  ع د اهلل ع ود جب   األسدي ، ج ائم اإلنتخب بت ، الط عة الثبلثة ،  منشو ات زين الحقوقية ، ل نبن ،   -

 .  34ص 
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 :القاضي الجزائي ااتصاصمجال  اتساع -أول 
ومن أهمهب الج ائم المش   الجزائ ي،  اعت  هبلتي ، ا1تتعدد صو  األفعبل المج مة

( ، و ب( ، و الج ائم المتعلقة  بلقبئمين على عملية التصويت )أالمتعلقة  عملية التصويت )
 ( .جالج ائم المبسة  أصوات النبخ ين المدلى  هب )

 :الجرائم المتعلقة بعملية التصويت -أ
منهب الج ائم المتعلقة  بلتأثي  على إ ادة كثي ة هي الج ائم المبسة  عملية التصويت، 

(، أو اإلخالل  بنتظبم عملية التصويت 2(، أو ج ائم التصويت غي  المش و  )1النبخب )
(3.) 

 :الجرائم المؤثرة على إرادة النااب -1
 غ ض التصويت  ، تج يم كبفة صو  التأثي  المبدي والمعنوي ،هتم المش   الجزائ يا

  :ثل هذه الج ائمعلى نحو معين، وتتم
  حتيبلية أخ ىافت ائية أو منبو ات اج يمة استعمبل أخ ب  خبطئة أو إشبعبت، 

 .2على األصوات أو تحويلهبللحصول 
 ج يمة ال شوة االنتخب ية:  

حمبية سالمة إ ادة  في ،يةنتخب المصلحة التي تحميهب ج يمة ال شوة اال تتمثل
  .3عملية التصويت و بلتبلي صحة ،النبخ ين

التي  األفعبلسواء  ،يةنتخب األفعبل التي تشكل ج يمة ال شوة اال ،حدد المش   الجزائ ي

                                                 

ملتقى وطني حول إصالح النظبم اإلنتخب ي في ليبت القضبئية لحمبية العملية اإلنتخب ية ، عالء الدين عشي ، اآل - 1
ص ،  2010ديسم    09و  08يومي، ، كلية الحقوق و العلوم السيبسية، جبمعة جيجلالجزائ  الض و ات و اآلليبت ، 

 .  106 – 100ص  
، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والتي تقب لهب 01-12 قم من القبنون العضوي  218الحظنب وجود سوء ت جمة للمبدة  - 2

على أن:  218، إلى اللغة الع  ية، حيث نص السط  األول من المبدة 10 – 16من القبنون العضوي  205المبدة 
»  quiconque….. auras، في حين جبء النص الف نسي: «ب... حولهيعبقب كل من حصل على األصوات أو » 
»  des soufrages rnédétousurpris ou  لذلك ن ى أن ت جمة كلمة ،détourné اللغة الع  ية هي ، إلى

"تحويلهب" وليس حولهب، إذ أن كلمة حولهب تفقد المعنى للنص القبنوني، فبلمش   قصد معبق ة كل من يحصل على 
 األصوات أو تحويلهب وليس حولهب،  ط ق احتيبلية.

من القبنون العضوي  قم  224و المبدة يتعلق  قبنون اإلنتخب بت ، ،  10 - 16من القبنون العضوي  211المبدة  -  3
 م جعبن سب قبن .يتعلق  قبنون اإلنتخب بت ، ، 01 - 12
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والوعد  وظبئف عمومية  ،أو الوعد  تقديمهب ،يقوم  هب الم تشي وهي تقديم ه بت نقدا أو عينب
أو األفعبل التي يقوم  هب ال اشي وهي ق ول أو طلب نفس  ،أو خبصة أو  مزايب أخ ى خبصة

 .1 ت والوعوداله ب
وهي  عد  ،يةنتخب المش    دقة ووضوح الزمن الذي يعتد  ه لقيبم الج يمة اال حددكمب 

. قت ا إعالن اال لو ة قبنونب ق ظالمح األفعبل، إذ أنه ال ج يمة إال إذا وقعت قت ا اال إعالن
 211 الفق ة األولى من المبدة ،نص السط  ال ا ع وهو األم  الذي نستطيع أن نفهمه من

                   « قيامهم بالتصويتقصد التأثير على نااب أو عدة ناابين عند  ... » :المذكو ة أعاله
السلوك  اقت افهوقت نبخ ب أو مجموعة من النبخ ين،  الم تشي المش   أن يكون اشت ط

 يعت   المش    .تمتعه  هذه الصفة  عد تمبم السلوك استم ا اإلج امي، دون توقف، مع 
كل شخص حبول التأثي  على إ ادة النبخب م تشيب، أيب كبن مت شحب،  الم تشي  الجزائ ي

 .2ممثال عن المت شح، نبئ ب، موظفب عموميب، نبخ ب آخ 
 :جرائم التصويت غير المشروع -2

ي الجزائ ي، على جميع صو  التصويت الذي يتم مخبلفة نتخب يعبقب المش   اال
  :وهي ،يةنتخب المتعب ف عليهب في جميع القوانين اال نتخبب،ون االللقواعد المق  ة في كل قبن

 سقوط حق التصويت التصويت  غم  
   على قيد سب ق قبئم على غش التصويت  نبء. 
  التصويت  بنتحبل اسم أو صفة الغي. 
 .  التصويت المتك 
 ج يمة التصويت  عد سقوط حق التصويت: 

 :3تتمثل ش وط قيبم هذه الج يمة في

                                                 

من القبنون العضوي  قم  224و المبدة يتعلق  قبنون اإلنتخب بت ، ،  10 - 16من القبنون العضوي  211المبدة  - 1
 م جعبن سب قبن .بت ، يتعلق  قبنون اإلنتخب ، 01 - 12

من القبنون العضوي  قم  224و المبدة يتعلق  قبنون اإلنتخب بت ، ،  10 - 16من القبنون العضوي  211المبدة  - 2
 م جعبن سب قبن .يتعلق  قبنون اإلنتخب بت ، ، 01 - 12

، المتعلق 01-12ي  قم من القبنون العضو  214، المقب لة للمبدة 10-16من القبنون العضوي  قم  201المبدة  - 3
  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .
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بت  غم أنه نتخب يتمثل في قيبم النبخب  بإلدالء  صوته في اال :ال كن المبديتوف   -
 .يةنتخب فبقد لألهلية اال

وهو علم الجبني  أنه يدلي  صوته في االنتخب بت وأنه ال يحق  :ال كن المعنوي توف  -
 له ذلك ومع ذلك تتجه إ ادته نحو تحقيق ذلك.

  غش التصويت بناء على قيد سابق قائم علىجريمة: 
  :1هذه الج يمة ش وط قيبم تتمثل 

يتحقق النشبط اإلج امي،  إتمبم فعل التصويت مقت ن  :توف  ال كن المبدي -
 إحدى صو  الغش في التسجيل المحددة قبنونب، من ق ل من قبم  بلتصويت 

  :وهي
 التسجيل في أكث  من قبئمة انتخب ية تحت أسمبء أو صفبت مزيفة. 
 جيل حبلة من حبالت وفقدان األهليةالقيبم  إخفبء عند التس. 
 إتيبن هذا السلوك،  ،لكي تقوم الج يمة :صفبت نبخب مسجلو  أسمبء انتحبل 

هذا مب  ،يانتخب مقيد  بلفعل في جدول  ،أن ي دي الجبني  أيه  بسم نبخب آخ 
 .ية لنبخب آخ نتخب الجبني لل طبقة اال استخداميفت ض ل  مب 

 كن المعنوي  إدالء النبخب  صوته مع وجود علم يقوم ال :توف  ال كن المعنوي -
 .مع ذلك تتجه إ ادته للقيبم  هذا الفعلو  لديه  سقوط حقه في ذلك

  جريمة التصويت المتكرر: 
يقصد  بلتصويت المتك  ، أن يقوم الشخص  بإلدالء  صوته م تين أو أكث ، في 

 واحد. انتخبب
مبم النبخب فعل التصويت في أكث   إت ،2يتحقق السلوك اإلج امي في هذه الج ائم  

 .هبنفس بتنتخب إلى تك ا  التصويت في اال عمدأي ي ،يةانتخب من دائ ة 

                                                 

 ، م جعبن سب قبن . 01 - 12من القبنون العضوي   215، و المبدة 10 - 16من القبنون العضوي  202المبدة  - 1

ضوي من القبنون الع 215/1، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  10 -16من  القبنون العضوي  قم  202المبدة  - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01-12 قم 
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أن يكون الشخص الم تكب لهذا الفعل قد  ،يتطلب لقيبم ج يمة التصويت المتك  
، أو قيدا 2سواء كبن قيدا صحيحب ،1وهو نفس موقف المش   الف نسي ،استفبد من قيد متك  

و يفت ض أنه قدم شهبدة عدم   3أو صفبت مزيفة لى غش متعمد، تحت أسمبءم نيب ع
أو شهبدة شطب وهمب مخبلفتبن للحقيقة كون الحقيقة أنه مسجل و ليس غي   لتسجي
يتم دون االستفبدة من قيد  فإن التصويت المتك   التي ،إذن و مفهوم المخبلفة .4مسجل
 ال يشكل ج يمة التصويت المتك  . متك  
 :عملية التصويت بانتظامالجرائم المالة  -3

 .حمل األسلحة أو التواجد  هب داخل أمبكن التصويتسب في ج يمة بتتمثل أس
 ،سواء أكبن أ يضب أو نب يب ،في حيبزة السالح 5ال كن المبدي لهذه الج يمة يتمثل

واصفتهب الحقيقية، متى كبنت م األسلحةوقد يمتد التج يم ليشمل  ، صو ة واضحة أو مستت ة
 .توحي  أنهب سالحب حقيقيب

يجب أن يقوم الجبني  ، حيث لكي تقوم الج يمة ،لهذا السلوك اإلج امي نطبقب مكبنيب
 .قت ا  بلسلوك اإلج امي في أمبكن اال

 :الجرائم المتعلقة بالقائمين على عملية التصويت  -ب
ى عملية ج م المش   الجزائ ي المسبس  عملية التصويت من ط ف القبئمين عل

 . (2)  أو الم تك ة ضدهم (1) التصويت 
 :الجرائم المرتكبة من قبل القائمين على عملية التصويت -1

ئم على العملية عدة صو  تشكل عدة ج ائم يتب ع  هب القب ،حدد المش   الجزائ ي
 :في حبلة ا تكب هب ،يةنتخب اال

                                                 

1 - Article L93 du code électoral français, op.cit.  
من القبنون العضوي  قم  215، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  10–16من القبنون العضوي  قم  202المبدة  - 2

 ب قبن.، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن س01–12
من القبنون العضوي  قم  215، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  10–16من القبنون العضوي  قم  202المبدة  - 3

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، الم جعبن نفسهمب.01–12
ط عة األولى ، ( ،  ال 01 – 12 وقندو ة سليمبن ، ش ح األحكبم الجزائية في نظبم اإلنتخب بت ) القبنون العضوي  - 4

 . 37 – 36، ص ص 2014األلمعية للنش  و التوزيع ، قسنطينة ، 
 م جع سب ق .، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  10 – 16من القبنون العضوي  204المبدة  - 5
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 جريمة تزوير أصوات الناابين: 
أنهب   صوت النبخب ،القبئم على عملية التصويت كيف المش   الجزائ ي مسبس 
، مب يث ت خطو ة األفعبل المج مة المبسة  بلصوت الذي أدلى  ه النبخب والمتمثلة جنبية
 :في

 إنقبص أو زيبدة في أصوات النبخ ين في المحض . -
 تشويه األصوات. -
 .1تالوة اسم غي  االسم المسجل  -

  اإلالل بعملية التصويتجريمة: 
الصبد ة من ط ف القبئمين على العملية  ،مة اإلخالل  عملية التصويتج ي تكيف

 . 2جنبية ،يةنتخب اال
  : يلي فيمب 3تتمثل الش وط الض و ية لقيبم هذه الج يمة

من القبنون العضوي المتعلق  نظبم  210لم يحدد نص المبدة  :لركن الماديا -
، لذا يمكن القول  أن أي االنتخب بت، األفعبل التي تشكل إخالال  عملية التصويت

فعل من شأنه أن يع قل سي  عملية التصويت يعد نشبطب مبديب يشكل هذه الج يمة، 
 .ش ط أن يكون م تك هب من  ين أعضبء مكتب التصويت 

إضبفة إلى تواف  القصد الجنبئي العبم تتطلب هذه الج يمة القصد  :الركن المعنوي -
 .4مليبت االقت ا الجنبئي الخبص المتمثل في ع قلة سي  ع

 جريمة رفض المشاركة في العملية النتاابية: 

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.01-12من القبنون العضوي  قم  216المبدة  - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق. 10–16ون العضوي  قم من القبن 210المبدة  - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق .10–16من القبنون العضوي  210المبدة  - 3

 .183 ي ين أ و  ك  عم ، المسؤولية الجنبئية عن الج ائم االنتخب ية د اسة مقب نة، م جع سب ق، ص  - 4
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لق ا  التسخي  لتشكيل مكتب التصويت أو  االمتثبليعت   المش   الجزائ ي  فض   
على األقل  أيبم 10جنحة معبقب عليهب  بلح س من  ،يةانتخب  استشب ةلمشب كته في تنظيم 

 . 1ألف دينب ا جزائ يب200ين ألف دينب  إلى إلى شه ين على األكث  و غ امة مبلية من أ  ع
  :الجريمة المرتكبة في حق القائمين على العملية النتاابية-2

في حق القبئمين على عملية التصويت   تك هبا ش وط متب عة الشخص لج يمة تتمثل
 :2في

 التعدي ،التهديد ،يتمثل السلوك اإلج امي في هذه الج يمة في اإلهبنة :الركن المادي -
 .استعمبل أعمبل عنفو 
عملية  هذه الج يمة ذات قصد خبص هدفه تأخي  أو منع إج اء :الركن المعنوي -

  .3االنتخبب
  :الناابين المدلى بهابأصوات  الجرائم الماسة -ج

وج ائم اإلعالن عن  (1التي تمس  عملية ف ز أصوات النبخ ين ) تتمثل في الج ائم
 .(2النتبئج )
 :اابين المدلى بهاجرائم فرز أصوات الن - 1

التي تشكل هذه الج يمة، وتتوحد في محلهب في مسبسهب  االنتهبكبت تتعدد صو 
  : و تتعلق إمب ،ينتخب في الصندوق اال  صوت النبخب الذي أدخله

 ) أ(. بل طبقبت اإلنتخب ية  -
 )ب(.أو  صنبديق اإلقت ا   -
 :الجرائم التي تقع مباشرة على البطاقات النتاابية  -أ
" م بش ة أصوات النبخ ين منهب  ية وجود عدة تجبوزات تمسنتخب أث تت التجب ب اال 

التجبوزات التي تقع على مبديبت ال طبقة، مثل إنقبص ال طبقبت التي سجل عليهب  أي 
النبخب، أو القيبم  أفعبل ت طل ال طبقة االنتخب ية كوضع  طبقبت غي  صحيحة داخل 

                                                 

من القبنون  233، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمطب قة لنص المبدة 10-16ن العضوي  قم من القبنو  20 المبدة - 1
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  المتعلق  قبنون االنتخب بت، م جعبن سب قبن.01-12العضوي  قم 

 م جع سب ق .المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، ،  10 - 16من القبنون العضوي  208المبدة  -  2
 .183 ي ين أ و  ك  عم ، المسؤولية الجنبئية عن الج ائم االنتخب ية د اسة مقب نة، م جع سب ق، ص  - 3 
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، ومنهب التجبوزات التي تعد ذات 1 حشو صنبديق االقت ا صندوق االقت ا  أي مب يسمى 
طب ع معنوي، كتالوة اسم آخ  للمت شح أو القبئمة غي  الذي كبن مدونب أصال في ال طبقة 

 إدخبل قبئمة في ظ ف التصويت غي  التي  لذي يسبعد النبخباالنتخب ي، أو قيبم الغي  ا
ولم يش  إليه  نص  ،ج مه المش   الجزائ يهذا الفعل الذي لم ي  بستثنبءأ ادهب النبخب، 

ضمن التأثي  المبدي أو المعنوي التي تمس  المشب  إليهب ،قبنوني ف بقي األفعبل جميعب
، المتعلق 10–16  قم من القبنون العضوي 203، مج مة  ص يح المبدة نتخبب  طبقبت اال

   نظبم اإلنتخب بت .
 :جريمة اطف صناديق القتراع -ب

 :2مبيلي ط قيبم ج يمة خطف الصندوق فيتتمثل ش و 
صندوق  اختطبفيتمثل السلوك اإلج امي المشكل للج يمة في  :الركن المادي -

 .ق ل عملية الف ز قت ا اال
يكون الهدف منه  ،قصد جنبئي خبص ،يتطلب تحقيق ال كن المعنوي :الركن المعنوي -

 .3نتبئجهب، في مجموعهب والتشكيك في نتخببالتأثي  على صحة عملية اال
سنة في  20سنوات سجنب أو  10إلى  ،في تشديد العقو ة ،تظه  خطو ة هذه الج يمة

 .4حبلة القيبم  هب من ق ل مجموعة من األشخبص و عنف
 :عقم الرقابة القضائية الجزائية على العملية النتاابية -ثانيا 

العملية التي تمس  مصداقية  األفعبلالنص في القبنون على تج يم كل  ال يكف
والعمل  ،يةنتخب  ل ال د من تحديد أث  الج يمة إن وقعت على صحة العملية اال ،يةنتخب اال

اإلج اء المالئم لتصحيح المخبلفة التي ث ت   بتخبذ ،يةنتخب على إعبدة الشفبفية للعملية اال
 مفهوم آخ  تحديد أث  انعكبس الج يمة على  ،التي وقعت ا تكب هب من ط ف الجبني

 قت ا ،على نحو يعيد شفبفية عملية اال أو االنعكبس األث ، ومواجهة ذلك نتخبباقية االمصد
في معظم تش يعبت العبلم  ،ينتخب وهي مهمة يتقبسمهب كل من القبضي الجزائي والقبضي اال

                                                 

 .189 ي ين أ و  ك  عم ، المسؤولية الجنبئية عن الج ائم االنتخب ية د اسة مقب نة، م جع سب ق، ص  - 1
 بت، م جع سب ق .، المتعلق  قبنون االنتخب  01-16من القبنون العضوي  قم  209المبدة  - 2
 .199 ي ين أ و  ك  عم ، المسؤولية الجنبئية عن الج ائم االنتخب ية د اسة مقب نة، الم جع نفسه، ص  - 3
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 – 16من القبنون العضوي  209المبدة  - 4
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ي نتخب وهو مب يستدعي التنظيم الجيد للعالقة  ين القبضي اال ومنهب التش يع الجزائ ي،
 تحقيق ش طين يتوقف عليهمب نجبح حمبية العملية  ،يةنتخب واجهة الج يمة االوالجزائي في م

القبضي و  وهمب استقاللية كل من القبضي الجنبئي ،يةنتخب ية من الج يمة االنتخب اال
جل معبلجة العملية أمن  ،نوطة  ه قبنونبممنهمب من ممب سة المهبم ال كل ي،  تمكيننتخب اال
  . فيهب أفعبل مج مة ية التي ا تك تنتخب اال

إال أن دو  القبضي الجزائي  ،ي الجزائ ينتخب تسب  نطبق التج يم في التش يع االا غم 
وفي  ،(أبت )نتخب ي قى ضئيال في تق ي  المسؤولية الجزائية عن األفعبل الم تك ة أثنبء اال

ي، للتنظيم خب نتحبلة مب إذا حكم جزائيب فإن حجية الحكم الجزائي مفقودة أمبم القبضي اال
 انتخببالتص يح  إلغبء  فيي نتخب القبضي اال صعب تدخلغي  المحكم للعملية،  القبنوني

  (.بمب )
 :محدودية دور القضاء الجزائي-أ

أي  ،يةانتخب ي الذي تتحقق  ه ج ائم نتخب  مواجهة الغش اال ،يكلف القبضي الجزائي
 ،إلى شخص معين متهم  هب ،ج مة قبنونبللواقعة المبدية الم إث بت نس ة الوضع اإلج امي،

 .وتوقيع العقبب عليه
ية، ليست نتخب في مواجهة الج يمة اال إن محدودية دو  القضبء القبضي الجزائي

ع فت .يةنتخب  مسألة مط وحة فقط في الجزائ ، فقد ت جمتهب كذلك التج  ة الف نسية اال
حيث أن الكثي  من الج ائم التي تقع ال  ،بت في الجزائ  تنبقضب  ين النص والتط يقنتخب اال

ذلك لوجود عدة و  ،1لغيبب الص امة في تط يق النصوص ال دعية الجزائية ،يعبقب عليهب
  :القبضي الجزائي تدخل أمبمصعو بت تقف عبئقب 

 .يةنتخب عدم التحديد الدقيق الختصبص القبضي الجزائي في الج يمة اال -
 .2 طول إج اءات التقبضي الجزائية -
 .دم تخصيص إج اءات جزائية خبصة لمواجهة الج يمة االنتخب ية ع -
 .عدم وضوح صبحب الحق في  فع الدعوى -

                                                 

 .261، ص م جع سب قتش يع الجزائ ي، األحكبم الموضوعية للج ائم االنتخب ية في ال"د/ ق في إد يس،  - 1
2 - MALIGNER (B), "La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle", op.cit, 

p1. 
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ي على إحالة الملف بأكمله نتخابيجبر القاضي اال اتنتخابنص في قانون اال انعدام -
 القاضي الجزائي .إلى 
  :ضعف تنظيم أثر التجريم على سالمة العملية االنتخابية-ب

من  235والمطابقة لنص المادة  ،10-16 رقم من القانون العضوي 222تنص المادة 
ال يمكن بأي حال من  « :اتنتخابالمتعلقين بقانون اال 01- 12 رقم القانون العضوي

تطبيقا لهذا القانون  ،األحوال إذا صدر حكم باإلدانة من الجهة القضائية المختصة
المختصة صحته إال إذا ترتب على  الذي أثبتت السلطة اقتراع ، إبطال عمليةالعضوي

أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا ألحكام  نتخابالقرار القضائي أثر مباشر على نتائج اال 
  ». من هذا القانون العضوي 211المادة 

نشير أوال أن هذه المادة هي المادة الوحيدة التي نظمت أثر التجريم على نتائج 
  .ينتخابالجزائي أمام القاضي االمحددة حجية الحكم  ات،نتخاباال

ي، وضع قاعدة نتخابنفهم أن المشرع في تنظيمه لحجية الحكم الجزائي أمام القاضي اال
قبل اإلعالن عن  أي صدور الحكم الجزائي، في أي حال من األحوال، أن مفادهاعامة 

التي  قتراعال يبطل عملية اال قتراع،أو بعد إعالن عن صحة عملية اال قتراعصحة عملية اال
كل من القاضي الجزائي وقاضي  استقالليةوبالتالي  ،أثبتت السلطة المختصة صحته

بسلطة  يتمتع القاضي اإلداري .1ينتخابفي القيام بدوره في مواجهة الغش اال نتخاباال
في ثالث حاالت محددة  إال استثناءً ، رغم اإلدانة الجزائية نتخابفي الحكم بصحة اال تقديرية
 :وهي كالتالي قانونا
وهي حالة غامضة  :إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج االنتخاب -1

القرار القضائي مؤثرا بطريقة مباشرة  اعتبارلم يحدد فيها المشرع الجزائري معايير 
على نتائج االنتخاب، وال حتى الجهة القضائية المكلفة بالنظر في مدى تأثير الجريمة 

  .على نتائج االنتخاب
 لم يمنح المشرع القاضي اإلداري سلطة التدخل تلقائيا إللغاء اإلنتخاب من عدمه .    

                                                 
المحلية في الجزائر ، ملتقى وطني حول إصالح  ريم عبيد ، دور األجهزة الرقابية في الحد من الجرائم اإلنتخابية  -  1

 ،2010ديسمبر  9- 8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، ، اآللياتالضرورات و  ،النظام اإلنتخابي في الجزائر
  . 167، سيما  ص 168 - 158ص ص  
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 .إذا كبنت العقو ة الصبد ة متعلقة  ج يمة ال شوة -2
إلغبء القبضي االنتخب ي الجزائ ي لالنتخب بت المعلن عن صحتهب نتيجة  يعت   

 إستق ا  طي  من ط ف القبضي الجزائي، مسبس خ ا تكب هبج يمة انتخب ية ث ت 
، لتنبسي المش   االنتخب ي تحديد أجل خبص لتقبدم الدعوى المؤسسبت المنتخ ة
لقواعد العبمة لتقبدم للج ائم فإن الم كز القبنوني ل و  بلعودةالجنبئية االنتخب ية، 

للمنتخب المحلي مهدد دائم  بإللغبء طيلة عهدته االنتخب ية، أو خالل مدة معينة قد 
ت المتخذة من امدى صحة الق ا  فمب ، على األقلهدته االنتخب ية تصل إلى نصف ع

 بلم اكز  في هذه الحبلة مب مصي هل ستلغى و و جبن ه خالل مدة ممب سة عهدته، 
، أو ستكون صحيحة وهذا غي  ات الملغبةمحل الق ا   الذي كبنوا القبنونية لألشخبص

 .؟ جبئز قبنونب لعيب في السلطة
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 المبحث الثاني 
 : دية الدور الرقابي للمجلس الدستوريمحدو 

ط حت مسألة ط يعة المجلس الدستو ي الجزائ ي عدة تسبؤالت منذ تك يسه في دستو  
ذلك ألن الص غة ، و يةنتخب تزداد أهمية عند تنبوله كهيئة  قب ية على العملية االو  ،1989

السيبسية على  اتلالعت ب  السيبسية للمجلس الدستو ي يمكن أن تؤدي إلى تغليب أعضبئه 
 .القبنونية االعت ب اتحسبب 

حبول المؤسس الجزائ ي تعزيز اإلستقاللية العضوية للمجلس الدستو ي عن ط يق  
( ، موازاة مع جدية إختصبصبته المطلب األولإحداث توازن في تشكيلة المجلس الدستو ي ) 

 ختصبصه في الجزائ  )التي يتمتع  هب من المف وض ، لوال إفالت العديد منهب من مجبل إ
 ( .المطلب الثاني

 المطلب األول 
   :ضعف ضمانات حياد المجلس الدستوري

ات األسبسية   أحد الم    ،2016لسنة كبنت التشكيلة السبئدة ق ل التعديل الدستو ي 
السيبسيين على  يبننتيجة لطغ ،ط يعته السيبسية للتأكيد على إليهب غبل ية الفقهبء استندالتي 
وهي نقطة تن ه إليهب المؤسس الجزائ ي . نيين في تشكيلة المجلس الدستو ي الجزائ يالقبنو 

فعمد إلى تصحيح التفبوت العددي في تمثيل السلطبت  ،2016 سنةفي التعديل الدستو ي ل
 ،التي ت قى محدودة، و المجلس الستقالليةذلك تدعيمب ، و (الفرع األولالثالثة كمب ونوعب )

 .(الفرع الثانياألعضبء ) استقالليةبنبت خبصة أمبم نس ية ضم
 الفرع األول 

  :محاولة إعادة توازن تشكيلة المجلس الدستوري
تحقيق مسبواة   إلى 2016لسنة عمد المؤسس الجزائ ي من خالل التعديل الدستو ي 

 عد أن كبنوا تسعة  ،عضوا 12ف فع عدد األعضبء إلى  ،عددية في تمثيل السلطبت الثالثة
منهم ثمبنية أعضبء منتخ ين منبصفة  ين  ،1963في دستو   س عة أعضبءو ، أعضبء
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أ  عة أعضبء معينين من ط ف  ئيس الجمهو ية من ، و السلطة القضبئيةو  السلطة التش يعية
  . 1نبئب  ئيس المجلسو   ينهم  ئيس المجلس

 ي المؤسس ألول م ة منذ تك يس النظبم ال قب ي  واسطة المجلس الدستو  استوجبكمب 
 حضو  أسبتذة التعليم العبلي  غ ة في تح ي  المجلس الدستو ي من ط يعته السيبسية،

الذي لم يضمنه المؤسس الجزائ ي تحققه و  تحقيق حيبد أعضبئهو  ت عيته للسلطة التنفيذيةو 
 ل ي ت ط  بلنظبم القبنوني  ،، غي  أن ذلك ال يتحقق  مج د حضو  القبنونييناالستقاللمنذ 

ويف ض تفعيل م دأ تكبفؤ الف ص للتق ي   ين  ،(أولهؤالء القبنونيين ) تقبءالنالمعتمد 
السلطبت الثالثة عن ط يق ضمبن التوازن  ين ممثلي السلطبت الثالثة المشكلة للمجلس 

، وهو الش ط الذي غيب في النظبم القبنوني الجزائ ي نتيجة إنف اد  ئيس الدستو ي الجزائ ي
 (. ثانيا) المجلس الدستو ي  الجمهو ية في تعيين  ئيس

 :حضور القانونيين ضمن تشكيلة المجلس الدستوري مسألة -أول 
، لذلك فمن بت" هي مهمة في عمق القبنونانتخب إن مهمة المجلس الدستو ي "كقبضي 

 .2الض و ي ضمبن الكفبءة القبنونية في أعضبئه
المجلس الدستو ي شت ط المؤسس ألول م ة منذ تك يس النظبم ال قب ي  واسطة ا

 :أعضبء المجلس الدستو ي وهمب انتخببش طين لتعيين أو 
 .همانتخب  لوغ سن أ  عين سنة كبملة يوم تعيينهم أو  -
في و  ( سنة على األقل في التعليم العبلي15) التمتع  خ  ة مهنية مدتهب خمس عش ة -

يب أو لدى مجلس الدولة أو في مهنة محبم لدى المحكمة العل ،أو في القضبء ،العلوم القبنونية
 .أو في وظيفة عليب في الدولة

قبن عنص  الكفبءة الذي تتطل ه نجبح عملية قمن الواضح أن هذين الش طين سيح
 .بتنتخب على اال ال قب ة

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.01-16من القبنون  قم  183المبدة  - 1
 ،2013، 1، العدد مجلة المجلس الدستو يقبضي انتخب بت"،  يهوب، مسعود شيهوب، "المجلس الدستو ي:مسعود ش - 2

 .92، ص  110 - 88ص ص 
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لم يكمن في  ،غي  أن المشكل الحقيقي الذي كبن يط ح في مؤسسة المجلس الدستو ي
األعضبء المعينين من ق ل  ئيس الجمهو ية  امتبزفقد  ،كفبءة أعضبء المجلس الدستو ي

 لعضوية المجلس الدستو ي،  تكوين علمي متخصص نذك  منهم:
 .وزي  عبدل سب ق ، د المبلك  ن ح يلسع السيد:
 .دكتو  وأستبذ في القبنون ،سعيد  والشعي  السيد:
ية معت ف له  حنكته في الميدان القبنوني لدى األجهزة القضبئ ،محمد  جبوي السيد:

 .1 الدولية
 .م اد مدلسي ال ئيس الحبلي للمجلس الدستو ي، وزي  خب جية أس ق :السيد

األعضبء أي  صيغة أخ ى في موضوعية الق ا  ال قب ي للمجلس  استقاللية  ل في
فقد كبن النقبش يدو ا دومب حول ط يعة المجلس الدستو ي هل هو هيئة سيبسية  ،الدستو ي

 .أو هيئة قبنونية
يتكون المجلس الدستوري  » :على أن 01–16  قم من القبنون 183/1بدة تنص الم

( أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعين رئيس 4أربعة ) ،( عضوا12عشر ) اثنتيمن 
( ينتابهما مجلس 2) اثنانو ، ( ينتابهما المجلس الشعبي الوطني2ثنان )ا، و الجمهورية

 .« ...( ينتابهما مجلس الدولة2) اثنانو ، تنتابهما المحكمة العليا (2) اثنانو ، األمة
التمتع بابرة  –...  » :على أن 01-16  قم من القبنون 184/2وتنص المبدة 

في العلوم  2وأ  ( سنة على األقل في التعليم العالي15مهنية مدتها امس عشرة )
أو أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة  ،القانونية

 . « وظيفة عليا في الدولةفي 
 : مب، وه مسألة أسبسيتين للنقبش بنتط حوعلى هذا النحو، فبلمبدتين أعاله،  
 ط يعة سلطة السلطبت الثالث في تعيين أو إنتخبب الحقوقيين ) أ( . -
 المعبيي  الواجب توف هب في القبنونيين لتدعيم إستقاللية المجلس الدستو ي ) ب(. -

                                                 

...ويعين رئيس الجمهورية الثلث اآلار من أعضاء مجلس األمة من « :1996من دستو  3/ 101تنص المبدة  - 1
  » ة والثقافية والمهنية والقتصادية والجتماعية...بين الشاصيات والكفاءات الوطنية في المجالت العلمي

 .129، ص2006لعبم  شيدة، المجلس الدستو ي الجزائ ي، دا  الفج  للنش  والتوزيع، القبه ة، مص ،
 نحن الذين سط نب. - 2
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 :ين أو إنتااب الحقوقيين من طرف السلطات الثلث، سلطة تقديرية سلطة تعي -أ
ومية أن م، المتضمن قبنون الوظيفة الع031-06  قم من األم  10تع ف المبدة 

منبصب نوعية للتأطي  ذات طب ع هيكلي أو وظيفي، وتسمح  ضمبن  أنهبالمنبصب العليب 
الوظبئف  15المبدة  أمباإلدا ات العمومية التكفل  بلنشبطبت اإلدا ية والتقنية في المؤسسبت و 

ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وا عداد  "العليب أنهمب
 ."وتنفيذ السياسات العمومية

هم أو تعيينهم في المجلس الدستو ي انتخب  بلعودة إلى قبئمة األعضبء اللذين يمكن 
 ،أي تب عين عضويب ل ئيس الجمهو ية ،سوم  ئبسينجد أن غبل يتهم معينين  م   ،الجزائ ي
ال يمنع أ دا من وجود تمثيل  نتخببكمب أن أسلوب اال .شبغلي الوظبئف العليب، و كبلقضبة

 3/1السلطة التش يعية من   بسمأك   لصبلح  ئيس الجمهو ية، فقد يكون الممثلين المنتخ ين 
عضو من  48 معدل  ،مجلس األمةاألعضبء الذين يتدخل  ئيس الجمهو ية  تعيينهم في 

ظف إلى  ،2مصبلح السلطة التنفيذية ، أومن  ين األعضبء الذين يدعمون3عضوا 144 ين 
األعضبء الممثلين للسلطة  انتقبءأن  ئيس الجمهو ية يتدخل  صفة غي  م بش ة في  ذلك

ب يتحكم في التي  واسطتهو  الدستو ي نظ ا للوسبئل الهبمة التي يملكهب القضبئية في المجلس
 السلطة القضبئية خبصة على الصعيد العضوي ومن أهمهب:

دا ة مسب هم المهني.و  تعيين القضبة -  ا 
 نتخببفأسلوب اال . ئبسة المجلس األعلى للقضبء الذي يمثل الجهة التأدي ية للقضبة -
ن  أعضبء المجلس  النتقبء مزا لتحقيق العدالة والديمق اطية، فإنه ضمن كآلية  اعت       وا 
ستو ي الجزائ ي تمثيال أك   ل ئيس الجمهو ية قبئد السلطة التنفيذية على حسبب السلطتين الد

القضبئية، و بلتبلي ال وجود لتمثيل متوازن لجميع السلطبت داخل المجلس و  التش يعية
هؤالء األعضبء، لكن هذا ال يعني  تبتب  استقالليةالدستو ي، والذي كبن لحد  عيد سيضمن 

أعضبء المجلس الدستو ي الجزائ ي، إذ ي قى هذا العنص  قليل األهمية  استقالليةعدم 

                                                 

مؤ خة ، يتضمن القبنون األسبسي للوظيفة العمومية ، ج   ج ج ، ال 2006يوليو  15، مؤ خ في  03 – 06أم   - 1
 . 46، عدد  2006يوليو  16في 

، مذك ة مبجستي ، كلية 1996مزيبني لونبس، انتفبء السيبدة التش يعية لل  لمبن في ظل الدستو  الجزائ ي لسنة  - 2
 ومب  عدهب. 45، ص 2011الحقوق، جبمعة مولود معم ي، تيزي وزو، 
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هؤالء األعضبء، فإن تدخل  ئيس الجمهو ية  صفة م بش ة وغي   استقالليةلد اسة مدى 
م بش ة أثنبء اختيب  أعضبء المجلس الدستو ي، ال يؤكد أن هؤالء األعضبء سيخضعون 

أحد األعضبء إلحدى السلطبت  انصيب تمبلية ال ي عد اح وفي نفس الوقتحتمب إل ادته، 
 الثالثة. و مب أن أغل ية أعضبء المجلس الدستو ي تب عين عضويب للمجلس الدستو ي،

قيبس الحيبدية معيب  المحبمبة مهنة ح ة مستقلة،   بعت ب فبألسبتذة الجبمعيين والمحبمين 
ي يتطل هب تحقيق مصداقية أي والشفبفية للمجلس الدستو ي الجزائ ي، وهي أهم المعبيي  الت

 مؤسسة كبنت.
تضمين أسبتذة القبنون والمحبمين ضمن تشكيلة المجلس الدستو ي غي  مضمونب إن 

المؤسسة القضبئية أنهب  ف بعت ب قبنونب، فهو تص ف اختيب ي من ط ف السلطبت الثالثة، 
لوكبنوا كذلك  تختب  قضبة فحضو  القضبة مضمون، ويمكن أن يكونوا دكبت ة أم ال، وحتى

فمنهجية القضبة ومنهجية التعليم العبلي مختلفتين و بلتبلي فقد ال تحقق إيجب يبت تعيين 
محو  شك ولو أننب السلطة القضبئية  خبصة و أن استقالليةاألسبتذة الجبمعيين والمحبمين، 

س ال يمكن الجزم  بلمواالة ، فيعت   تص ف قبنوني صحيح، إذا لم تتضمن تشكيلة المجل
المؤسس الجزائ ي من خالل لذلك نستنتج أن الدستو ي أسبتذة التعليم العبلي أو المحبمين. 

فقط ولوج أعضبء ال يتمتعون  بلكفبءة العلمية ضمن  إست عد ،2016التعديل الدستو ي لسنة 
 غم عدم  1996تشكيلة المجلس الدستو ي الجزائ ي، وهو مب كبن معموال  ه في ظل دستو  

 دستو يب.النص عليه 
فت ة دستو ية أستبذا في التعليم  11ضمنت تشكيلة المجلس الدستو ي الجزائ ي خالل ت

سيبسي  1995 - 1989 ن ح يلس  ئيس المجلس الدستو ي  كالعبلي على األقل ع د المبل
د لومبسي شغل عدة وظبئف عليب في الدولة، أحمد مطبطلة أستبذا جبمعي، محمد ع د 

الخ  ة  ألنالمطلوب هو أستبذ في العلوم القبنونية أو المحبمي، الوهبب  خشي. غي  أن 
 . 1ش ط ض و ي للقضبء الدستو ي  القبنونية

وجودهم يمنع خ ق القبنون،  تفسي  إال أن  غم عدم تمتع األسبتذة  بلخ  ة القضبئية 
تعزيز  الحلول، وتوحيد ال ؤية حول القبنون الدستو ي، واقت احالقبنون وتحديد مواضع النقص 

                                                 

ة األولى، دا  الجبمعية للد اسبت والنش  والتوزيع،  وسيون هن ي، المجلس الدستو ي،ت جمة د/محمد وظفة، الط ع - 1
 .13، ص2001ل نبن، 
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اللغة القبنونية، األدلة القبنونية، التفسي  القبنوني الصحيح، وتدعيم المجلس الدستو ي  منطق 
 قبنوني صحيح.

  :معايير إنتااب أو تعيين الحقوقيين في المجلس الدستوري  -ب 
ال يمكن أن نحكم م بش ة على نجبعة الش ط في تحويل المجلس الدستو ي لهيئة 

تط يقه، فقد يكون تعيين األسبتذة و  ف على التنظيم القبنوني لهذا الش طق ل الوقو  ،قبنونية
 .1ليس  صفتهم أسبتذة قبنونو  لنشبطهم السيبسي لكسب ثقة ال ئيس استم ا ية الجبمعيين
المعينون  ،2اإلحدى عش  أستبذا جبمعيب انتقبءأن معبيي   ،أث تت التج  ة في ف نسبفقد 

، وصداقتهم كبن على أسبس نشبطهم السيبسي ،1959ذ ضمن تشكيلة المجلس الدستو ي من
فنظبم الجمهو ية الخبمسة ع ف تأثي  الجن ال  ،ال خ  تهم القبنونية مع السلطة التنفيذية،

Degaulle  المجلس  إنشبءعلى مؤسسبت الدستو ية خبصة خالل السنوات األولى من
،  Marcel walineK Robert badinterالدستو ي فيمب تعلق خبصة  تعيين األستبذ 

walin akhinter René coty. وهو وضع غي  مستع د في النظبم السيبسي الجزائ ي، 
 ،على مدة عملهم  بلمجلس يكبفئونفقد أث تت التج  ة العملية أن أعضبء المجلس الدستو ي 

 عد نهبية عهدته  ،في منصب سفي  مفوض  بلهند 3"السعيد  والشعي "حيث عين السيد 
 ى عيدا أن يكون هذا الط ح صحيحب أو خبطئب، فمج د العودة إل .4س دستو يك ئيس مجل

 .ال ل لة التي أحدثهب هذا التعيين سيسيء إلى سمعة المجلس الدستو ي الجزائ ي
 األسبتذة الجبمعيين انتقبء معبيي   2016لسنة تتعلق معبيي  نجبح التعديل الدستو ي 

عدم  اشت اطض و ة  و ،النزاهةو  مقدمتهب الكفبءة فيو  التي يجب أن تكون معبيي  موضوعيةو 
عن السيبسية قصد تمكينهم  لال تعبدصلة األسبتذة  بلسبسة أو على األقل تحديد مدة أقدمية 

 .من عضوية المجلس الدستو ي
كمنتخ ين وطنيين أو  ،تتمثل الصلة السيبسية لألسبتذة الجبمعيين في خ  تهم السيبسية

الف نسيين  لألسبتذةتجسد كذلك النشبط السيبسي ، و ي ي غ ف سيبسيةمحليين أو تعيينهم كمد
                                                 

1 - CASTERA (P), Les professeurs de droit membres du conseil constitutionnel, thèse présenté pour 

obtenir le grade de docteur de l’université de bordeaux, université de bordeaux, 04 décembre 

2015, p 219. 

2 - CASTERA (P), Les professeurs de droit membres du conseil constitutionnel, Idem, p 19. 

 .135العبم  شيدة، المجلس الدستو ي الجزائ ي، م جع سب ق، ص - 3
 .47جمبم عزيز، عدم فعلية ال قب ة على دستو ية القوانين في الجزائ ، م جع سب ق، ص  - 4
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مع فتهم القبنونية لخدمة السيبسة مثل  بستخدام أعضبء المجلس الدستو ي الف نسي 
1François luchaire  للمسبئل الدستو ية خبصة المتعلقة  بلمنبطق مب اخ ي  الذي كبن 

سيبسية سمحت له  بلعضوية في المجلس  وهو م كز سمح له  إنشبء عالقبت ،و اء ال حب 
 .الدستو ي الجزائ ي

فمهمب كبن القبنوني ينتمي  ،لكن ذلك ال يعني عدم جدوى حضو  األسبتذة الجبمعيين
خبصة وأنهب تنش  في  ،ق ا  معب ض للدستو  فمن غي  المؤكد أنه سيتخذ، إلى جهة سيبسية
ي ت جيح المنطق القبنوني للمجلس  بلعكس فحضو  القبنوني يسبعد ف، و الج ائد ال سمية

تط يق الم بدئ الدستو ية دون خلفية  نحوتصحيح المسب  للمجلس الدستو ي ، و الدستو ي
سيبسية، فال يخفى لنب أن التشكيلة النموذجية للمجلس الدستو ي التي تمكنه من ممب سة 

 ين  جبل القبنون   قب ته على العملية االنتخب ية في أحسن صو ة هي التشكيلة التي تجمع مب
و جبل السيبسة، والتي تضم المختصين في القبنون والسيمب القبنون الدستو ي والقبنون 

حتى  االنتخب ي والقبنون الدولي، إضبفة إلى المحبمين، وقضبة مجلس الدولة، وال  لمبنيين و
 . 2الوز اء السب قين  حكم خ  تهم في تسيي  شؤون الدولة 

قبنونية من شأنه أن يخلق توازنب و  التعليم العبلي  ط يقة سيبسيةأسبتذة  بختيب ف لذلك
 Robert badinterفقد كبن الغ ض من تعيين  ،كفبءةو  في تشكيلة المجلس الدستو ي

في ال حث عن توازن سيبسي في وظبئف  François mitterand الق يب من ال ئيس
فتعيينه في أعقبب ضعف  ،يالسلطة عن ط يق تحقيق توازن وعقلنة نشبط المجلس الدستو  

سبعد  ئيس الدولة في ممب سة حقه في  1986بت التش يعية نتخب ية في االنتخب الحصيلة اال
 Jeanمن بلنس ة لتعيين كل  هنفس واألم  ،على تنفيذ أي قوانين ال تخدمه االعت اض

claude Colliard , Laurent fabius   3 2013سنة  فيو Nicole belloubet.  
 
 

                                                 

1 - CASTERA (P), Les professeurs de droit membres du conseil constitutionnel, op.cit, p 234. 

2 - FAVOREU ( L ) , GAIA ( P ) , GHEVONTIAN ( R ) , MESTRE ( J – L ) , PFERSMANN ( O ) , 

ROUX ( A ) , SCOFFONI ( G) ,  droit constitutionnel , 18 édition , DALLOZ , paris , 2016 . p 

332 . 

3 -  CASTERA (P), Les professeurs de droit membres du conseil constitutionnel, op.cit, p 246 – 247. 
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نفراد رئيس الجمهورية بسلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري ذو المركز ا - ثانيا
 :المتميز

ة عددية أثنبء امسبو  2016في التعديل الدستو ي لسنة   غم تك يس المؤسس الجزائ ي
تنظيم تمثيل السلطبت الثالث في المجلس الدستو ي، إذ أص حت كل سلطة ممثلة  أ  عة 

 ثمبنية أعضبء منتخ ين منبصفة  ين السلطة التش يعية عضوا، منهم 12 أعضبء من مجمو 
 . قي غي  عبدل السلطة القضبئية إال أن تمثيل السلطبت الثالثةو 

 تعيين  ئيس المجلس الدستو ي امتيبزمنح المؤسس الجزائ ي  ئيس الجمهو ية منف دا 
أل  عة ذو الم كز المتميز  كل سلطة تقدي ية من  ين األعضبء ا 1نبئب  ئيس المجلسو 

خالفب ل ئيس الجمهو ية الف نسي الذي  المخول له قبنونب تسميتهم لعضوية المجلس الدستو ي،
أو من  ،سواء المعنيين من ط فه يختب   ئيس المجلس الدستو ي من  ين األعضبء التسعة،

الذي يتمتع  صالحيبت و  ،19632في دستو   مثلمب كبن معموال  ه 3ط ف غ فتي ال  لمبن
وهو األم  الذي يدعم الم كز التمثيلي  ،له يتحكم في ق ا ات المجلس الدستو يواسعة تجع

السلطة و  طتين التش يعيةلعلى حسبب الس ،للسلطة التنفيذية ممثلة في  ئيس الجمهو ية
  .القضبئية

ينف د  ئيس المجلس الدستو ي  مجموعة من الصالحيبت تضفي على م كزه صفة 
 :اآلخ ينالتميز  بلمقب نة مع األعضبء 

عداد  4إذ يقوم  ئيس المجلس الدستو ي  تعيين العضو المق   المكلف  بلتحقيق وا 
 .مش و  ال أي أو الق ا  

يتولى المق   التحقيق في ملفبت الت شح ط قب لألحكبم الدستو ية والتش يعية ذات 
 أن يطلب إحضب  أي وثيقة م ت طةو  أن يستمع إلى أي شخص  هذه الصفة هويمكن 2الصلة

                                                 

 ، م جع سب ق.01-16  قم من القبنون 183المبدة  - 1
، عدد 2016مبيو سنة  11ج   ج ج، المؤ خة في  من النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي، 28المبدة  - 2

، المحدد لقواعد 2012أف يل  16من النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي، المؤ خ في  25. والمبدة 29
 . 26، عدد  2012مبيو  03عمل المجلس الدستو ي ، ج   ج ج، المؤ خة في 
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بت إلى المجلس الدستو ي خالل األجل الذي حدده القبنون العضوي نتخب  عمليبت اال
  .1للفصل في التنبز  ،بتنتخب المتعلق  نظبم اال

 ،ي من تب يخ تكليفه  بلملفنتخب المق   وظيفة أسبسية في تهيئة ملف الطعن اال يؤدي
 .إلى حين إعداد مش و  الق ا 

وله أن يعين موظف يكلف  2آلم   ص ف الميزانيةيعت    ئيس المجلس الدستو ي ا
لى جبنب هذه الصالحيبت الواسعة   بلتسيي  المبلي والمحبس بتي في المجلس الدستو ي، وا 

 ،3األصواتالتي يمب سهب  ئيس المجلس الدستو ي، فصوته ذو طب ع م جع في حبلة تسبوي 
 ولى للمجلس الدستو ي،و ذلك يكون  ئيس المجلس الدستو ي هو الشخصية المحو ية األ

 أهمية السلطة المخولة ل ئيس الجمهو ية.   بلنتيجة تظه 
 ئيس المجلس  انتقبءالسلطبت الثالثة في عملية  اشت اكلذلك يقتضي المنطق 

جميع األعضبء،  غم أن هنبك من يعت   أن تعيين  ئيس  انتقبءفي  الشت اكهبالدستو ي 
 ،4أم   ديهي، كونه حبئز على ش عية أقوى ية،المجلس الدستو ي من ط ف  ئيس الجمهو  

لكن في جميع األحوال، يعت   تعيين  ئيس المجلس الدستو ي من ق ل  ئيس الجمهو ية 
  سط لهيمنته. همسبسب  بلمسبواة في تمثيل السلطبت الثالثة وفي الوقت نفس

لقبنوني أعضبء المجلس الدستو ي ال د في ال حث في النظبم ا استقالليةمدى  الكتشبف
هم داخل المجلس الدستو ي  مب يوف ه من حمبية تجبه السلطبت التي تالذي يحكم وظيف

 )الف   الثبني(. اختب تهم
 

                                                 

محدد لقواعد عمل المجلس من النظبم ال 12النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي، والمبدة  من 37المبدة  - 1
 ، م جعبن سب قبن .2012الدستو ي لعبم 

، يتعلق  بلقواعد الخبصة  تنظيم 2016يوليو سنة  16مؤ خ في  201–16من الم سوم ال ئبسي  قم  15المبدة  - 2
 .43م، عدد  2016يوليو سنة  17المجلس الدستو ي، ج   ج ج، المؤ خة في 

ل ئيس المؤسس الجزائ ي حق ت جيح  01–16من القبنون  قم  2/فق ة 183لمبدة منح المؤسس الجزائ ي  موجب ا - 3
ق ل التعديل الدستو ي األخي ، إال أن النظبم الداخلي المحدد لقواعد  1996و 1989صوته، خالفب لموقفه في دستو  

لملغى  جحتب صوت من النظبم الداخلي ا 17/3وق له المبدة  16/3عمل المجلس الدستو ي الجزائ ي. حسب المبدة 
  ال ئيس في حبلة تسبوي األصوات.

، 1990، 13 قم  م ج   ق إس،كحلولة محمد، "الم اق ة الدستو ية في الجزائ  في إطب  عمل المجلس الدستو ي"،  - 4
 .666 - 650ص ص 
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  الفرع الثاني
  :أعضاء المجلس الدستوري استقلليةنسبية ضمانات  
 استقالليةعلى  على دستو ية القوانين أحد واضعي أسس ال قب ة kelsenح ص كلسن 

، وتجسيدا 1لنجبح الهيئة ال قب ية في مهمتهب لحمبية الدستو  جلس الدستو ي،أعضبء الم
النظبم القبنوني الذي يحكم أعضبء المجلس الدستو ي الجزائ ي مجموعة من لذلك، ك س 

التنظيمية المتضمنة في النظبم الداخلي لقواعد عمل المجلس و  (،أولالضمبنبت الدستو ية )
 (.ثانياأعضبء المجلس الدستو ي ) وحيبد الستقالليةالدستو ي 
 :أعضاء المجلس الدستوري لستقلليةالضمانات الدستورية  -أول 
 1989أعضبء المجلس الدستو ي سواء في دستو  استقالليةدعم المؤسس الجزائ ي   

  بلنص على ثالث ضمبنبت أسبسية وهي: 1996دستو   أو
 .غي  متجددةمحددة و عضوية أعضبء المجلس الدستو ي  ضويةع -أ

 م دأ التنبفي  ين الوظبئف. -ب
 المجلس الدستو ي  تنظيم قواعد عمله. اختصبص -ج
يتفق معظم  :غير متجددةو  محددةعضوية أعضاء المجلس الدستوري  ضويةع -أ
األعضبء عن  استقالليةال بحثين أن مدة العضوية تشكل محو ا أسبسيب في تدعيم و  األسبتذة

أي سلطة أي ب كبنت عمومب، فكلمب طبلت مدة العضوية و  خصوصب، ختيب السلطة صبح ة اال
 .2األعضبء أك   استقاللوكبنت غي  قب لة للتجديد، كبن 

كمب جعلهب  ،(1حدد المؤسس الجزائ ي مدة والية أعضبء المجلس الدستو ي الجزائ ي )
 ( .3، مع التجديد النصفي لنصف األعضبء )(2غي  متجددة )

 :المجلس الدستوري محددةمدة ولية أعضاء  -1
، قبم  تحديدهب في دستو  1963 عدمب أغفل المؤسس تنظيم مدة العضوية في دستو  

 نظي تهب ل قية و  ( سنوات ل ئيس المجلس الدستو ي،06)  ستة ،1996 دستو و  1989

                                                 

ق، جبمعة مولود مذك ة مبجستي  كلية الحقو  جمبم عزيز، عدم فعلية ال قب ة على دستو ية القوانين في الجزائ ، - 1
 .10، ص  2012معم ي، تيزي وزو، 

مذك ة مبجستي  ، كلية الحقوق، جبمعة الجزائ ،  لمهدي إ  اهيم، المجبلس الدستو ية في دول المغ ب الع  ي،  - 2
 .34، ص 2009-2010
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وفي جميع األحوال ال يمكن تجديد الوالية  ،األعضبء مع تجديد نصنفهم كل ثالث سنوات
وهي مدة  .011-16  قم قبنونال( سنوات  موجب 08إلى )ي فعهب ميع األعضبء، ل بلنس ة ج

أي كبنت ال تتجبوز  2016أطول  بلمقب نة مع مب كبن معموال  ه ق ل التعدي الدستو ي لعبم 
 ، بلمقب نة مع المدة المحددة في دول أخ ى 3مدة قصي ةو  2( سنوات كبملة06الست )

أمب في ألمبنيب  ،إس بنيب ،ضف إلى إيطبليبأسنوات،  09ـ كبلتش يع الف نسي الذي حددهب 
إن قص  مدة والية أعضبء المجلس الدستو ي الجزائ ي  .4سنة 12فتصل مدة العضوية إلى 

تجعله غي  م تبح من النبحية النفسية، المبدية، المهنية، إذ يطمح للتعيين في أي منصب 
ق ا اته للسلطة المعنية و   ائهآة ينحبز في  بلنتيج، و داخل المجلس 5مهمته انتهبءعبلي  عد 

التعيين في  أن سلطة خبصة وأو المنتخ ة، فيؤث  على مصداقية أعمبل المجلس الدستو ي. 
 . 6الوظبئف العليب للدولة، محتك ة من ط ف  ئيس الجمهو ية

 مدة ولية أعضاء المجلس الدستوري غير متجددة: -2
 :16/01  قم قبنونالمن  3/فق ة 183تنص المبدة 

يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة » 
 .« ( سنوات8مدتها ثماني )

حسنب،  بلنص على عدم تجديد العضوية في المجلس  عمل المؤسس الجزائ ي
 الدستو ي الجزائ ي.

لطة الجزائ ي للس عضو المجلس الدستو ي انصيب  احتمبلي عد نظبم العهدة الواحدة 
 .8كمب يضمن أداء العمل ال قب ي على أكمل وجه ،7 غ ة في عهدة جديدة ،المعينة والمنتخ ة

 

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.01-16من القبنون  قم  5و/ 183/4المبدة  - 1
 .1989من دستو   4و/ 154/3والمبدة  1996من دستو  3و/ 164/2ة المبد - 2
 .257ص  م جع سب ق، العبم  شيدة، المجلس الدستو ي الجزائ ي، - 3
 .24ص  م جع سب ق، وسيون هن ي، المجلس الدستو ي،  - 4
 .34ص م جع سب ق، لمهدي إ  اهيم، المجبلس الدستو ية في دول المغ ب الع  ي،  - 5
 ، م جع سب ق.1996من دستو   78 المبدة - 6
 .47جمبم عزيز، عدم فعلية ال قب ة على دستو ية القوانين في الجزائ ، م جع سب ق، ص  - 7
 .132العبم  شيدة، المجلس الدستو ي الجزائ ي، م جع سب ق، ص - 8
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 :التجديد النصفي ألعضاء المجلس الدستوري -3
من  1641و 154وسب قب المبدتين  ،01–16  قم من القبنون 183/4ط قب للمبدة 

 ث سنوات.يجددون كل ثال ،عدد األعضبء 1\2فإن نصف  ، 1996و 1989دستو ي 
 امتدتحيث  ،( سنوات07مددت والية التشكيلة األولى للمجلس الدستو ي إلى س عة )

إذ جددت  ،والية تشكيلة المجلس الدستو ي الثبنية اختص ت. 1996إلى  1989من سنة 
 . 1998أف يل  02عهدة  ئيسهب في 

وهو السيد  1995مب س  27مددت عهدة  ئيس المجلس الدستو ي المعين في 
  2001حيث كبنت يجب أن تنتهي قبنونيب في مب س  ،2002إلى أف يل  ،"الشعي  سعيد و "

 . غم إلحبح المنتهية واليته ، ئيس جديد اختيب  س ب تأخ   ئيس الجمهو ية في 
كون م كزه  ،عضو المجلس الدستو ي اطمئنبنالشك أن هذه التجبوزات ستؤث  على 

عمل   بلنتيجة التشكيك في مصداقيةو  ال قب يمب سيؤث  سل ب على عمله  ،القبنوني مهدد
 المجلس الدستو ي.

أعضبء المجلس الدستو ي أو تعيينهم  انتخبب مج د  مبدأ التنافي بين الوظائف: -ب
 .2يتوقفون عن ممب سة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخ ى
وظيفة أخ ى  أيةو  منع المؤسس الجزائ ي الجمع  ين وظيفة عضو المجلس الدستو ي

 . 3وهذا الحظ  يسمى م دأ التنبفي  ين الوظبئف

أعضبء المجلس  2012النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي منذ سنة  ألزم
قطع أي صلة مع أي حزب سيبسي طيلة عهدتهم ط قب  ،تعيينهم هم أوانتخب الدستو ي، فو  

خالفب للنظبم المحدد لقواعد عمل  ،4 من القبنون المتعلق  بألحزاب السيبسية 10للمبدة 
                                                 

ص المح    بللغة  بللغة الف نسية أوضح وأصوب تع ي ا، عن الن 1996من دستو   164/4لقد كبن نص المبدة  - 1
الع  ية في مسألة عدم مسبس التجديد الجزئي   ئيس المجلس الدستو ي، حيث نجد النص مح  ا على الشكل التبلي 

… les autres membres… » «   :يحدد نصف عدد أعضبء » في حين جبء النص الع  ي على الشكل التبلي
»  نصهب:  164ك  بليقين في الفق ة الثبنية من المبدة وعمومب يكون المؤسس قد قطع الش » المجلس الدستو ي... 

 .)نحن من سط نب( »( سنوات 06مدتها ستة ) لفترة واحدةيعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ... 
، والمبدة 1989من دستو   154/2والمبدة  1996من دستو   164/2، 01–16من القبنون  قم  183/3المبدة  - 2

 .ةجع سب قا، م  06-16القبنون  قم  من 3/فق ة 183
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  77/2المبدة  - 3
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  77/2المبدة  - 4
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أعضبء المجلس الدستو ي  انتمبءالذي سكت عند مسألة  2000المجلس الدستو ي لسنة 
 .لحزب سيبسي

الفك ية، إذا و   بلمقب ل يسمح ألعضبء المجلس الدستو ي المشب كة في األنشطة العلمية
 أي تأثي  على إستقالليته وال يكون لهب ،كبن لهذه المشب كة عالقة  مهبم المجلس الدستو ي

للمجلس  كمب يسمح ،3يكون  نبءا على ت خيص من  ئيس المجلس الدستو يو  نزاهته،و 
 .4الدستو ي أن ينظم ندوات أو ملتقيبت أو أي نشبط علمي أو فك ي آخ  له صلة  مهبمه

ولم يتول  2005أن عين أحد األعضبء كوزي  للخب جية في أول مبي و  حدث ،عمليب
 .20055س تم    26هو ية تعيين خلفه إال في  ئيس الجم

  :الدستوري بتنظيم قواعد عمله المجلس ااتصاص -ج
 قبنونالفق ة أخي ة من  189ط قب للمبدة  اختصبصهي بش  المجلس الدستو ي الجزائ ي        
 1989من دستو   157المبدة و  1996من دستو   167/2ق لهب المبدة ، و 01-16  قم

 . 1 إزاء السلطبت العبمة استقالليتهمب يكفل  ،لتي يضعهبوفقب للقواعد ا
إال أن  ،المجلس الدستو ي  وضع قواعد عمله اختصبص غم النص في الدستو  على 
السيد  ئيس الجمهو ية، الذي فوض في ، ممثلة االختصبصالسلطة التنفيذية تدخلت في هذا 

عبلج مواضيع  به م سومب  ئبسيمن خالل إصدا   ،نفسه تحديد قواعد عمل المجلس الدستو ي
الحظنب أن المجلس الدستو ي الجزائ ي لم يست جع . سي  عمل ذات الهيئةو  ت ت ط  تنظيم

الملغى،  2000يونيو  28في  لنفسه سلطته الدستو ية لمب وضع نظبمه المحدد لقواعد عمله
  قم ل ئبسيعلى الم سوم ا استندإذ  ،2012مبيو  03وكذا نظبمه المحدد لقواعد عمله في 

إلى م سوم غي   استند. فيكون المجلس الدستو ي قد 2ألنظمتهفي  نبئه القبنوني  89-143
 دستو ي أثنبء وضع قواعد عمله، وهو الجهة المكلفة  حمبية الدستو  من أية خ وقبت.

 
 

                                                 

 6ج ج، المؤ خة في  ، ج  ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي2000يونيو سنة  28 اجع: النظبم المؤ خ في  - 1
 ، المعدل والمتمم.48، عدد 2000غشت سنة 

، يتعلق  بلقواعد الخبصة  تنظيم المجلس الدستو ي والقبنون 1989أوت  7، مؤ خ في 143-89م سوم  ئبسي  قم  -
 ، المعدل والمتمم.32، عدد 1989غشت  7المؤ خة في ج ج ،    األسبسي ل عض موظفيه، ج

 .54م فعلية ال قب ة على دستو ية القوانين في الجزائ ، م جع سب ق، صجمبم عزيز، عد - 2
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 :إلستقللية أعضاء المجلس الدستوري الضمانات التنظيمية - ثانيا
حدد  أعضبء المجلس الدستو ي، الستقالليةالمق  ة  إلى جبنب الضمبنبت الدستو ية

ل المجلس الدستو ي متب عة 1)المجلس الدستو ي أعضبء النظبم الداخلي واج بت  (، وخو 
(، في حين أغفل تنظيم الجبنب المبدي 3وتولي هيكلته اإلدا ية ) ،(2) أعضبئه تأدي يب

 (.4) ألعضبئه
 :واجبات أعضاء المجلس الدستوري - 1  
يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يمارسوا وظيفتهم بنزاهة وحياد، وأن .. . »

أي موقف علني في أي قضية تاضع  اتااذن يحفظوا سرية المداولت وأن يمتنعوا ع
كما يجب  .)الفقرة األايرة( من الدستور 183المجلس الدستوري طبقا للمادة  لاتصاص

 .1« أن يلتزموا بواجب التحفظ
المؤسس الجزائ ي وسع من واج بت عضو المجلس الدستو ي مقب نة  بلنظبم أن  نالحظ

واجب التحفظ  توسيع  يمأعبد تنظ، و 2012المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي لعبم 
 المجلس الدستو ي اكتفىأين  2000صو ه مقب نة  بلنظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم 

يب إ داء أي  أي الذي يف ض تجن، و المتعددة التحفظ  إد اج صو تين فقط من صو  واجب
فتبوى تتعلق  قضبيب ومسبئل ت قى إمكبنيبت ع ضهب على المجلس واستشب ات و علني 

والح ص على عدم إتيبن سلوك جدي   أن يؤول على أنه يشكل موقف  ،الدستو ي قبئمة
وهي  ،يعد عضوا فيهب إيجب ي أو سل ي تجبه إحدى تلك المسبئل التي تختص  هب الهيئة التي

 . 1عضو المجلس الدستو ي وتضمن حيبده استقالليةصو  تدعم 
 :نظام المتابعة التأديبية ألعضاء المجلس الدستوري - 2

يتب ع  ،المنتخ ة في مواقف عضو المجلس الدستو ي تفبديب لتحكم السلطة المعنية أو
 اءات معقدة تفبديب لوضع  إج   ،الشخص المخل  واج بته من ط ف المجلس الدستو ي نفسه

                                                 

من النظبم المحدد  59والمطب قة للمبدة  2016من النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي لعبم  76المبدة  - 1
 ، م جعبن سب قبن .2012لقواعد عمل المجلس الدستو ي لسنة 
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حضو  جميع أعضبء المجلس في جلسة   بشت اطذلك و  حد لعضوية المعني  سهولة،
 .1في قضيته قصد الفصل ،العضو المعني  بستثنبءالتأديب 
 :للمجلس الدستوري التنظيم اإلداري الداالي - 3
ح اإلدا ية أهمية أية مؤسسة مب، تقبس  أهمية م افقهب اإلدا ية، تتولى المصبل إن  
مهمة التسيي  اإلدا ي للمجلس الدستو ي، ولم تسند المهمة لمصبلح إدا ية  ، بختالفهب

 المجلس الدستو ي الجزائ ي. استقالليةخب جية حفبظب على 
 :من 2هيبكل المجلس الدستو يو  تتشكل أجهزةو  
 أمبنة عبمة: 

 ئيس و   حوثو  اسبتمدي  د   ،يسي  األمبنة العبمة، أمين عبم يسبعده في أداء مهبمه
يضطلع األمين العبم تحت . و 4االتصبلو  مكتب ال  يدو  3تلحق  هب مصلحة الض طو  د اسبت

مدي ية اإلدا ة ، و األ شيفو  سلطة  ئيس المجلس الدستو ي  تنشيط أعمبل مدي ية الوثبئق
 .5م اق تهبو  تنسيقهبو  العبمة
 6ديوان. 
 7ال حوث الدستو يةو  م كز للد اسبت. 
 1و 8األ شيفو  بئقمدي ية للوث . 

                                                 

من النظبم الداخلي للمجلس  63 والمبدة 2016للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم من النظبم الداخلي  80المبدة  - 1
 ، م جع سب ق.2016من النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي لعبم  80، والمبدة 2012الدستو ي لعبم 

المؤ خ  143-89، يعدل ويتمم الم سوم ال ئبسي  قم 2002مبيو سنة  16مؤ خ في  157-02م سوم  ئبسي  قم  - 2
والمتعلق  بلقواعد الخبصة  تنظيم المجلس الدستو ي والقبنون األسبسي ل عض موظفيه، ج  1989غشت سنة  7في 

 .36، عدد 2002مبيو  19  ج ج ، المؤ خة في 
 ، م جع سب ق.201–16من م سوم  ئبسي  قم  7المبدة  - 2
 ، م جع سب ق.2017ف  اي  سنة  28في  مق   مؤ خ 5للتع ف على مهبم مصلحة الض ط  اجع: المبدة  - 3
 ، م جع سب ق.2017ف  اي  سنة  28من مق   مؤ خ في  3المبدة  - 4
 ، م جع سب ق.2017ف  اي  سنة  28من مق   مؤ خ في  4المبدة  - 5
 ، م جع سب ق.2017ف  اي  سنة  28مق   مؤ خ في من  6المبدة  - 6
 ، م جع سب ق.2017نة ف  اي  س 28مق   مؤ خ في من  7المبدة  -  7
 حدد التنظيم الهيكلي لمدي ية الوثبئق واإل شيف  مقتضى: - 8

 2، يحدد تنظيم هيبكل المجلس الدستو ي في مكبتب، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مب س سنة  2مق   مؤ خ في  -
 ، م جع سب ق.21، عدد 2017أ  يل سنة 
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 2مدي ية لإلدا ة العبمة. 
 :عدم تنظيم الجانب المادي ألعضاء المجلس الدستوري الجزائري - 4

النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي ال نجد و  من خالل تمعننب في نص الدستو 
 . تنظيمب للجبنب المبلي ألعضبء المجلس الدستو ي الجزائ ي

لمبدي لألعضبء أم  أسبسي لتفبدي أي تأثي  أو إغ اء ألعضبء يعت   تنظيم الجبنب ا
 وكذا إ عبدهم عن كل الضغوطبت ،حيبدهمو  المجلس الدستو ي الجزائ ي حفبظب على نزاهتهم

، فيجب أن يد ج ضمن التنظيم الخبص  بلمجلس الدستو ي الستقالليتهم بلنتيجة دعمب قويب و 
ال  لمبن، و  ة مع تلك المق  ة ألعضبء الحكومةونحن ن ى وجوب  فعهب  بلمقب ن ،الجزائ ي

 .الذهبب لوظيفة أخ ىو  في المجلس تفبديب ل غ ة ت ك العضوية
 حكم المسؤولية الملقبة و  وفي األخي  ندعو المؤسس، ثم أعضبء المجلس الدستو ي

ي عث في نفسهم الطمأنينة، و  تحديد م كزهم المبلي  مب يضمن لهم  احة العيش ،على عبتقهم
 ب سيسبعدهم على أداء الوظيفة ال قب ية على أكمل وجه.مم

ال د من تحسين ت كي ته  ،لكي يمب س المجلس الدستو ي مهمته ال قب ية  فعبلية ونجبعة
الوظيفية للوصول إلى عضويته و  المعبيي  العلميةو  عن ط يق وضع مجموعة من الش وط

  . نةمثلمب معمول  ه في العديد من األنظمة الدستو ية المقب
 المطلب الثاني 

  : في العملية النتاابية مجال تدال المجلس الدستوري انحصار
لذلك فم كزه ليس كم كز  ،يعت   المجلس الدستو ي الهيئة المكلفة  حمبية الدستو  

لذلك يجب أن  ،عمال  م دأ الفصل  ين السلطبت ،أسمى منهب  ل ،يةنتخب لجبن ال قب ة اال
الفرع ) فقطغي  أنه منح مهبمب إدا ية  ،يةنتخب عبمب على العملية اال  قب يب اختصبصبيحوز 
الفرع )الضيقة المجبلبت الوطنية نتخب إلى جبنب مهمة الفصل في نزاعبت اال ،(األول
 . (الثاني
 

                                                                                                                                                         

 ، م جع سب ق.2017ف  اي  سنة  28من مق   مؤ خ في  10المبدة  - 1
، يحدد التنظيم الداخلي ألجهزة المجلس الدستو ي وهيبكله، ج   ج ج، مؤ خة 2017ف  اي  سنة  28مق   مؤ خ في  - 2

 . 21م، عدد  2017أف يل سنة  2في 
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 الفرع األول
  :ية الاتصاصات اإلدارية للمجلس الدستوريدمحدو 

 قب ة الحسب بت المبلية للحملة ، و (أوليتولى المجلس الدستو ي د اسة ملفبت الت شح )
 .(ثانياية ال ئبسية )نتخب اال

 :ات الترشحدراسة ملف - أول
لدى األمبنة  ، ئيس الجمهو ية من ق ل المت شح نتخببتود  تص يحبت الت شح ال   

لم ي ين النظبم الداخلي للمجلس  .1إيبهب  وصل استالمهبالعبمة للمجلس الدستو ي التي تث ت 
وخبصة إن يكتب في الوصل كل المستندات الم فقة  ، ي الجزائ ي محتويبت الوصلالدستو 

أن تنظيم مثل هذه ال يبنبت تعت   ضمبنة حقيقية للمت شح في حبلة   بعت ب  ، ملف الت شيح
 .ضيب  الملف أو جزء منه

 (،ب) حول ملفبت الت شح يتخذ المجلس الدستو ي ق ا ا ،(أ عد د اسة هذه الملفبت )و 
 .(ج)  يبن أسس التي إستند إليهب المجلس الدستو ي ل فض الت شيحبت مع

  :إجراءات دراسة ملفات الترشيح -أ
ملفبت الت شح قصد منح  د اسة 2أيبم 10يتولى المجلس الدستو ي خالل أجل 

 .يةنتخب المت شحين أجال كبفيب ل دء حملتهم اال
من  التوقيعبت الف دية  قضبة اكتتبب استمب اتيستعين المجلس الدستو ي عند د اسة 

 أحد متعبملي اإلعالم اآللي الذي يتكفل  بلجبنب الحسب ي ، و المحكمة العليبو  مجلس الدولة
 .3لعملية ال قب ة 

التوقيعبت الف دية على  اكتتبب استمب اتيعتمد المجلس الدستو ي الجزائ ي في د اسة 
التوقيعبت،  ود أي نقبئص في قوائمعدم وجالم اق ة اليدوية  غ ض التأكد من و  المعبينة

نتخبب توقيعه أو عدم  لوغ مبنح التوقيع للسن القبنوني لالو  كغيبب توثيق الضب ط العمومي
كمب يلجأ إلى الم اق ة المعلومبتية للتأكد من أن النبخب أو المنتخب لم يمنح  وغي  ذلك،

                                                 

 م جع سب ق. ،2016عبم  من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي 28المبدة  - 1
من القبنون العضوي  قم  138، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  141المبدة  - 2

 م جعبن سب قبن .المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ، 01–12
 ، م جع سب ق .2012من النظبم المحدد لقواعد المجلس الدستو ي لسنة  25المبدة  - 3
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توقيع  الستمب اتالمت شح في حبل إيدا  ، و توقيعه ألكث  من مت شح مثلمب يشت طه القبنون
صحيحة  استمب ة 600منتخ ين ونبخ ين في آن واحد يكتفي المجلس الدستو ي  م اق ة 

النبخ ين إذا لم ت لغ النصبب  استمب اتال يقوم المجلس الدستو ي  م اق ة  .1لمنتخ ين
دنى القبنوني كمب ال يقوم  بلم اق ة المعلومبتية إذا لم يتحصل المت شح على الحد األ، القبنوني

منتخ ين في آن و  توقيع لنبخ ين استمب اتفي حبلة إيدا  مت شح . و 2المطلوب للتوقيعبت 
 .3منتخ ينلصحيحة ل استمب ة 600 اقب المجلس الدستو ي  ،واحد

 :قرار المجلس الدستوري حول ملفات الترشيح - ب
لمجلس الدستو ي يمكن ل ، عد المداولة، و إلى العضو المق   واالستمب  ، عد التحقيق

إلى مدى توف  الش وط القبنونية  استنبداذلك ، و أن يصد  ق ا   ق ول الت شيح أو  فضه
ويتولى  عد ذلك ت تيب  .بت ال ئبسيةنتخب الموضوعية في ملف طبلب الت شح لالو  الشكلية

طبلب الت شح المق ولين ضمن قبئمة المت شحين لالنتخب بت ال ئبسية  موجب ق ا  يتضمن 
 ةيب أسمبئهم حسب الح وف الهجبئية وذلك تك يسب لم دأ الحيبد والذين سيكتس ون صفت ت

لى  المت شح  عد اإلعالن عن قبئمة المت شحين، ثم ي لغ ق ا  ق ول الت شيح إلى المعنيين، وا 
 .4يتكفل  نش ه في الج يدة ال سميةو  األمين العبم للحكومةو  السلطبت المعنية

 ، وك وح نو  الدين :1995بت ال ئبسية لعبم نتخب بلنس ة لال   ت ت قبئمة الت شيح   
 .5محفوظ نحنبح ،سعدي سعيد ،ز وال اليمين

                                                 

ج   ، منشو  في 2004س الدستو ي خالل  ئبسيبت الكشف التفصيلي الكتتبب التوقيعبت الف دية المودعة لدى المجل - 1
 . 13، عدد 2004مب س  07الصبد  في  ج ج،

 ، م جع سب ق.04/ ق. م. د /  16ق ا   قم  - 2
ملحق يتضمن كشفب تفصيليب الستمب ات اكتتبب التوقيعبت الف دية، المودعة لدى كتب ة ض ط المجلس الدستو ي قصد  - 3

 .14م، عدد  2009مب س سنة  4مهو ية، ج   ج ج، المؤ خة في الت شح لالنتخبب ل ئبسة الج
 ، م جع سب ق.2016من نظبم المجلس الدستو ي لسنة  31المبدة  - 4
، ج   ج ج ، ، يتضمن تحديد قبئمة المت شحين النتخبب  ئيس الجمهو ية1995أكتو   سنة  14ق ا  مؤ خ في  - 5

  . 60، عدد  1995أكتو    15المؤ خة في 
، يتضمن ط يقة ت تيب المت شحين النتخبب  ئيس 1999ف  اي  سنة  25مؤ خ في  99/ق. م. د/02ا   قم ق   -

 . 16، عدد  1999مب س  13، ج   ج ج، المؤ خة في الجمهو ية
، يحدد ط يقة ت تيب المت شحين النتخبب  ئيس 2004ف  اي  سنة  24مؤ خ في  04/ق. م. د/06ق ا   قم  -

 . 13، عدد  2004مب س  7في  ، المؤ خةالجمهو ية
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 :و تب أيضب المت شحين كبلتبلي
 .الحسينو  السيد آيت أحمد محند -
 . وتفليقة ع د العزيز -
 .حم وش مولود -
 .خطيب يوسف -
 .سعد جبب اهلل ع د اهلل -
 .سيفي مقداد -
 .1طبلب إ  اهيمي أحمد -
 :كبلتبلي 2004بت ال ئبسية لعبم نتخب ددت قبئمة الت شيح لالوح
 .السيد  ن فليس علي -
 . وتفليقة ع د العزيز -
 .حنون اللويزة -
 .  بعين علي فوزي -
 .سعد جبب اهلل ع د اهلل -
 .2سعدي السعيد -
 :كبلتبلي 2009بت ال ئبسية لسنة نتخب وحددت قبئمة الت شيحبت لال 

 . وتفليقة ع د العزيز
 .سىتواتي مو 

 .حنون لويزة
 .محند أوسعيد  لعيد
  .3يونسي محمد جهيد

                                                 

، يتضمن تحديد قبئمة المت شحين النتخبب  ئيس الجمهو ية، 1999مب س سنة  11/ق. م. د/ مؤ خ في 03ق ا   قم  - 1
 . 16، عدد 1999مب س  13ج   ج ج، المؤ خة في 

يس الجمهو ية، ج   ، يحدد قبئمة المت شحين النتخبب  ئ2004مب س سنة  1مؤ خ في  04/ق. م. د/16ق ا   قم  - 2
 . 13، عدد  2004مب س  7ج ج، المؤ خة في 

، يحدد قبئمة المت شحين النتخب بت  ئبسة الجمهو ية، ج   2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/14ق ا   قم  - 3
 . 14، عدد 2009مب س  4ج ج، المؤ خة في 
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كشف  ي فق ق ا  إعالن قبئمة الت شيح  .يتولى ت ليغ ق ا   فض الت شح للمعنيين
التوقيعبت الف دية المودعة لدى المجلس الدستو ي قصد الت شح  الستمب اتتفصيلي 

 .1ل ئبسة الجمهو ية نتخببلال
 ،نهبئي غي  قب ل ألي طعنو  لملف في شكل ق ا  ف ديل يكون ق ا  ال فض أو الق ول

وهو مب أكد عليه المجلس الدستو ي  ،إلى الطب ع النهبئي لق ا ات المجلس الدستو ي استنبدا
 -97المتمم لألم  العضوي  قم و  خالل  قب ته على دستو ية القبنون العضوي المعدل نفسه
من هذا  4/  25أين قبم  إلغبء المبدة  2004الصبد  سنة  ،بتنتخب المتضمن قبنون اال 07

التي كبنت تنص على أن و  07-97مك   من األم   قم  158القبنون التي عدلت المبدة 
ذلك على أسبس عدم و  ،« ضد قرار الرفض احتجاجكل مترشح له الحق في تقديم »

للطعن غي  قب لة و  حيث أشب  المجلس الدستو ي إلى أن ق ا اته نهبئية ،مطب قتهب للدستو 
 بلتبلي فإنه ال مجبل للطعن في ق ا اته ، و مثلمب هو منصوص عليه في نظبمه الداخلي

 . 2بت ال ئبسية نظ ا لحجيتهبنتخب المتضمنة  فض ملفبت الت شح لال
إن عدم منح حق الطعن في ق ا   فض الت شح الصبد  من المجلس الدستو ي 

ني العبلمي حول المعبيي  الدولية "اإلعالن ال  لمب يتعب ض مع مب تم النص عليه ضمن
النزيهة" الذي صبدق عليه مجلس اإلتحبد ال  لمبني الدولي  بإلجمب  في و  بت الح ةنتخب لال

كل شاص منع من حق الترشح يملك حق الطعن  » ،1994مب س  26 ب يس  تب يخ 
لثبنية من مع المبدة ا ، و3« فعالةو  إلعادة النظر في القرار وتصحيح الاطأ بطريقة سريعة

الذي تعد ، و الذي يعت ف  بلحق في طعن مفيد ،السيبسيةو  الميثبق الدولي للحقوق المدنية
التي  ية المقب نةنتخب العديد من القوانين اال خالف ىعل .4الجزائ  من الدول المصبدقة عليه

المص ي اللذان منحى المت شحين حق و  منحت المت شحين هذا الحق، كبلقبنون التونسي

                                                 

 ، م جع سب ق.04/ق. م. د/16ق ا   قم  - 1
، يتعلق  م اق ة مطب قة القبنون العضوي المعدل 2004فيف ي  5المؤ خ في  04-01ستو ي  قم  أي المجلس الد - 2

 11المتضمن القبنون العضوي المتعلق  نظبم االنتخب بت للدستو ، ج   ج ج، المؤ خة في  07-97والمتمم لألم  
 . 19، ص 09، عدد 2004فيف ي 

، سنة 29، عدد مجلة الفك  ال  لمبني، "ية لالنتخب بت الح ة والنزيهةإعالن ال  لمبن العبلمي حول المعبيي  الدول" - 3
 .224، ص 2012

 www.democracy-reporting.org.2007تق ي  المنظمة الدولية لنش  التقب ي  حول الديمق اطية لسنة  - 4
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سبعة من تب يخ اإلخطب   ق ا   48ن في صحة ق ا ات  فض الت شيحبت خالل مدة الطع
 . 1ال فض
 :إليها المجلس الدستوري لرفض الترشيحات استنداألسس التي  - ج
ذلك ، و عت   المجلس الدستو ي أن تعليل ق ا ات  فض الت شيح غي  مطب قة للدستو ا

المتضمن  ،07-97  قم المتمم لألم و  لمعدل منبس ة  قب ته على دستو ية القبنون العضوي ا
عبارة معلل تعليل  »أن  اعت  حيث  2004الصبد  سنة  ،بتنتخب القبنون العضوي لال

» من هذا األم  والمح  ة كبآلتي  25الوا دة في الفق ة الثبنية من المبدة «  قانونياو  كافيا
ال تعليال كبفيب لو ية معيفصل المجلس الدستو ي في صحة الت شيحبت لمنصب  ئيس الجمه

أيبم كبملة من تب يخ الت شيح إيدا  التص يح  بلت شح غي   10وقبنونيب في أجل أقصبه 
ستو ي ألزمه  بلتعليل في حبلة واحدة فقط، والتي هي د"مطب قة للدستو " ألن " المؤسس ال

 .  2من الدستو  176المنصوص عليهب في المبدة 

 استيفبءطل بت الت شيح إلى عدم  لدستو ي لمعظما ت جع معظم أس بب  فض المجلس
نظ ا لعدم تحصل المت شح على النصبب القبنوني المحدد قبنونب  ، ش ط التوقيعبت

أو لم و ، 4غي  مستوفية للش وط القبنونية،3غي  صحيحة الستمب اتللتوقيعبت،  س ب إيدا  

                                                 

من  47و 46 ية، والفصلين ، المتعلق  تنظيم االنتخب بت ال ئبسية المص2005، لسنة 174من القبنون  قم  16المبدة  - 1
 .2014،  تونس، لسنة واالستفتبءالقبنون األسبسي المتعلق  بالنتخب بت 

- Article 7 du décret n 2001 – 213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n 62-1292 du 6 

novembre 1962 relative à l’élection du président de la république au suffrage universel, modifié, 

JORF n 58 du 9 mars 2001. 
، 07-97، يتعلق  م اق ة مطب قة القبنون العضوي المعدل والمتمم لألم   قم 01.04 أي المجلس الدستو ي  قم  - 2

 م جع سب ق .
و ية، ج   ، يتضمن  فض ت شح لالنتخبب ل ئبسة الجمه2004مب س سنة  1مؤ خ في  04/ق. م. د/12ق ا   قم  - 3

 .13، عدد 2004مب س سنة  7ج ج، المؤ خة في 
، يتضمن  فض الت شح لالنتخبب ل ئبسة الجمهو ية، ج   ج 2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/03ق ا   قم  -

 .14، عدد  2009مب س سنة  4ج، المؤ خة في 
ح لالنتخبب ل ئبسة الجمهو ية، ج   ، يتضمن  فض ت ش2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/08ق ا   قم  - 4

 . 14، عدد  2009مب س  4ج ج، المؤ خة في 
، يتضمن  فض ت شيح النتخب بت  ئبسة الجمهو ية، ج   ج ج، 2009مب س سنة  2/ق. م. د/مؤ خ في 11ق ا   قم  -

 . 14، عدد  2009مب س  4المؤ خة في 
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م  لوغ المت شح الحد أو عد،1الواليبت المحددة قبنونبفي عدد  االستمب اتيتحصل على 
  .3توقيعبت تذك  استمب ةأي  أو عدم تقديم، 2األدنى من التوقيعبت المطلو ة قبنونب

بت ال ئبسية نتخب المجلس الدستو ي منذ اال عمد ،نظ ا لكث ة ق ا ات  فض الت شيحبت
إلى إصدا   يبنبت يذك  فيهب المت شحين وممثليهم على مستوى مكبتب  2009لسنة 

مع  ،السبعةو  آخ  أجل لذلك  بليومو  الشكلية لعملية الطعنو  بلش وط الموضوعيةالتصويت  
أو عن ط يق موقع   يده  ، قم الفبكس إلى عنوانه إلزامية إ سبل الطعون  واسطة

 .4اإللكت وني
 :عقم الرقابة المالية على النتاابات الوطنية - ثانيا

مة المترشحين للنتاابات يتولى المترشحين لنتااب رئيس الجمهورية أو قائ"

                                                                                                                                                         

، يتضمن  فض ت شيح 2009مب س سنة  2الموافق ل  1430  يع األول عبم  5/ق. م. د/مؤ خ في 12ق ا   قم  -
 . 14، عدد  2009مب س  4ج   ج ج، المؤ خة في النتخب بت ل ئبسة الجمهو ية، 

ج    ، يتضمن  فض ت شيح النتخب بت  ئبسة الجمهو ية،2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/08ق ا   قم  - 1
  . 14، عدد  2009مب س  4ج ج، المؤ خة في 

ج   ، يتضمن  فض ت شيح النتخب بت  ئبسة الجمهو ية، 2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ ق. م. د / 07ق ا   قم  -
 . 14، عدد  2009مب س  4ج ج، المؤ خة في 

، ج   ج ج، ، يتضمن  فض ت شيح ل ئبسة الجمهو ية2004مؤ خ في أول مب س سنة  04/ق. م. د/14ق ا   قم  -
 . 13عدد  ، 2004مب س  7المؤ خة في 

ج   ج ج، المؤ خة في  ،، يتضمن  فض ت شيح ل ئبسة الجمهو ية2004مب س  1مؤ خ في  04/ق. م. د/15ق ا   قم  -
 13، عدد  2004مب س  7

، ج   ، يتضمن  فض ت شح النتخب بت ل ئبسة الجمهو ية2014مب س سنة  13مؤ خ في  14/ق. م. د/05ق ا   قم  - 2
 . 14، عدد 2014مب س  16ج ج، المؤ خة في 

ج   ج ، ، يتضمن  فض ت شيح النتخب بت ل ئبسة الجمهو ية2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/03ق ا   قم  -
 . 14، عدد  2009مب س  4ج، المؤ خة في 

ج   ، ، يتضمن  فض ت شيح النتخب بت  ئبسة الجمهو ية2009مب س سنة  2مؤ خ في  09/ق. م. د/13ق ا   قم  - 3
 . 14، عدد  2009مب س  4لمؤ خة في ج ج، ا

 وهو األم  الذي يغلب ف ضية جهل المت شحين للقواعد اإلج ائية الخبصة   فع الطعون:
صالح النظبم االنتخب ي، حكم دستو ي أم محكمة انتخب ية؟"،  - المجلة مختب ي ع د الك يم، "المجلس الدستو ي وا 

 .96، السيمب ص 111 - 84 ، ص ص2013، 2عدد  األكبديمية لل حث القبنوني،
على  2014أف يل  14، و يبن 2009أف يل  07 يبن المجلس الدستو ي الصبد  في على س يل المثبل ،  انظ   - 4

 موقعه ال سمي.
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 .1"التشريعية إيداع حساب مالي للحملة النتاابية لدى مصالح المجلس الدستوري
 بلتأكد من توف    ئيس الجمهو يةية لنتخب المجلس الدستو ي حسبب الحملة اال  اقبي

 ،في مقدمة تلك الش وط الشكلية. و عية المحددة قبنونبو الش وط الموضو  الش وط الشكلية
من تب يخ  أيبم ية خالل األجل المحدد قبنونب وهو ثالثةنتخب أكد من تقديم حسبب الحملة االالت

بت المجلس نتخب الشه ين التبليين  بلنس ة الو  2بت ال ئبسيةنتخب نش  النتبئج النهبئية لال
أنه معد ومختوم وموقع من المحبسب الخ ي  أو المحبسب المعتمد إلى و  3الشع ي الوطني

 ت الم   ة قبنونبايحدد ط يعة ومصد  اإلي اد 5، وأنه جبء متضمنب جدوال4لدستو يالمجلس ا
مصب يف متنوعة و  الط بعة ،النفقبت حسب ط يعتهب سواء مب تعلق  مصب يف النقل و

  .تص يح  بلنفقبت عند اإلقتضبء ،مثل الفواتي  6مدعمة  وثبئق ث وتية
ي المحدد للحملة نتخب بسية السقف االبت ال ئنتخب كمب ي اقب عدم تجبوز المت شح لال

 . 7يةنتخب اال
ي الجزائ ي حيث نتخب في القبنون اال بية منحب تصبعدينتخب ع ف سقف النفقبت اال

كحد  ،ماليين دينب  في الدو  الثبني 10، وماليين دينب  في الدو  األول 08تضبعف من 
 20، وب  في الدو  األولمليون دين 15إلى  13-89بت  قم نتخب أقصى ط قب لقبنون اال

 ،07-97بت  قم نتخب ط قب للقبنون العضوي لال ،كحد أقصى ،مليون دينب  في الدو  الثبني
 80مليون دينب  في الدو  األول، و 60، 01–12 بت  قمنتخب لي لغ في القبنون العضوي لال

 120و، مليون دينب  في الدو  األول 100مليون دينب  في الدو  الثبني كحد أقصى، ف
 .8بت ال ئبسيةنتخب مليون دينب  في الدو  الثبني  بلنس ة لال

                                                 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  196/1المبدة  - 1
 ، م جع سب ق.10-16م من القبنون العضوي  ق 42/1المبدة  - 2
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  58المبدة  - 3
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  44المبدة  - 4
مبيو  4تب يخ  يبن حول ش وط وكيفيبت تقديم حسب بت الحملة االنتخب ية الخبصة  بالنتخب بت التش يعية التي ج ت   - 5

2017. 
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم  43المبدة  - 6
، يتعلق  حسبب الحملة االنتخب ية للمت شح 2014س تم   سنة  17مؤ خ في الموافق  14/ق. م. د/118ق ا   قم  - 7

 .75م، عدد  2014س تم   سنة  28مؤ خة في ع د العزيز  وتفليقة المنتخب  ئيسب للجمهو ية، ج   ج ج، ال
 م جع سب ق.المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ، 10-16من القبنون العضوي  قم  192المبدة  - 8



 ي في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقينتخابقصور النظام اال                                 -الباب الثاني  

 300 

المش   على الشخص المخبلف لقواعد التمويل المحددة  وضعهيقتص  الجزاء الذي 
أن   بلنظ  إلى ،جزاء سطحي وهو ،1التعويضبت المحددة قبنونب  قبنونب في عدم تلقي م بلغ

كمب أنه جزاء غي   اد  نظ ا  ،ات الدولةالمت شحين عبدة مب يعتمدون كليب على مسبعد
 . 2، وغي  إلزامييةنتخب غي  مؤث  في شفبفية العملية اال ،لسطحيته

على المت شح الذي لم يود  حسب ه المبلي خالل الفت ة   تب المش   الف نسي جزاء
ة لمخبلفة جسيمة لألحكبم المبلية الحمل ا تكب هالذي ث ت  على المت شح، و المحددة قبنونب

ية، إذ يمكن للمجلس الدستو ي الف نسي  عد إخطب ه من ط ف اللجنة الوطنية نتخب اال
عدم أهلية المت شح خالل مدة ثالث  إعالن 3التمويلي السيبسيو  يةنتخب لحسب بت الحملة اال

بت الذي لم يود  حسب ه المبلي خالل األجل نتخب  بلنس ة لجميع اال األكث  4على سنوات
ال و  إذا كبن المت شح المعلن منتخ ب هانتخب يقوم  إلغبء ، و L 52-12دة المحدد في المب ا 
 . 5المعني مستقيال  قوة القبنون يعت   المت شح

 %(10ب عش ة ) بت ال ئبسيةنتخب م لغ التعويضبت الجزافية  بلنس ة لال حدد المش  
 %20بوي تقل أو تس، و من النفقبت المص وفة حقيقة ضمن الحد األقصى المحدد قبنونب

، من األصوات المع  ة عنهب %(20المت شحون على نس ة تفوق عش ين )عندمب يح ز 
من  % بلنس ة للمت شح الذي تحصل على أكث  من عش ين  %(30ت فع إلى ثالثين )و 

من النفقبت المص وفة حقيقة  %(25عش ين )و   نس ة خمسة. و 6األصوات المع  ة عنهب
بت التش يعية التي نتخب  بلنس ة لقوائم المت شحين لال ضمن الحد األقصى المحدد قبنونب

                                                 

 ، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  5/  196المبدة  - 1
في الحقوق ، كلية الحقوق ، جبمعة  مؤنس زايدي ، النظبم القبنوني لإلنتخبب في الجزائ  ، أط وحة دكتو اه علوم  -  2

 . 408،  ص  2017 - 2016، - 1 -الجزائ  

المتعلق  55 – 90التمويل السيبسي  مقتضى القبنون  قم نية لحسب بت الحملة اإلنتخب ية و استحدثت اللجنة الوط -  3
 :  ،  اجع على س يل المثبل هبمهببسية ، وحول آليبت م بش ة م تحديد المصب يف اإلنتخب ية وتوشيع تمويل النشبطبت السي

- c n cc f p , neuviéme rapport d’activité , 2005 – 2006 , les journaux officiels , France , 2006 , pp 9- 

39 . 

بلف نسي لعدم أهلية المت شح من سنة إلى سنتين وذلك حسب جسبمة الخطأ  تت اوح المدة التي ق  هب المجلس الدستو   - 4
 تكب.الم  

- Malinger (B), "Le conseil constitutionnel, juge des opérations er des fiances électorales", nouveaux 

cahiers du conseil constitutionnel, n 41, Octobre 2013, pp 1-48, notamment p 19. 

5 - Article L0136 – 1 du code électorale de français, op.cit. 

 ، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  193لمبدة ا - 6
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، وهي م بلغ منخفضة 1صوات المع   عنهبعلى األقل من األ %(20أح زت عش ين )
 .2تم النص عليه سب قب  بلمقب نة مع مب

بت انتخب ية للمت شح ع د العزيز  وتفليقة الفبئز  أ  عة نتخب  لغت نفقبت الحملة اال
 : 2014إلى  1999 ئبسية متتبلية من 

 14.999.948.45  1999دينب  جزائ ي في  ئبسيبت. 
 14.998.278.90  2004دينب  جزائ ي في  ئبسيبت. 
 14.997.132.59  20143دينب  جزائ ي في  ئبسيبت. 

التحقق من المسبواة المبلية من خالل  يةنتخب قد يضمن الجدول المحدد للنفقبت اال
تهم، لكنه ال يضمن أ دا تحقق التحقق من الشفبفية في ادتحديد مصبد  إي او  تسقيف نفقبتهم

أي  النعدامذلك ، و يةنتخب وحسب بتهم المبلية خالل الحملة اال ،المعبمالت المبلية للمت شحين
إج اء قبنوني يسمح للمجلس الدستو ي أو أي هيئة  سمية أخ ى  بلتدخل أثنبء أو ق ل الحملة 

 . 4مثال ا  مبهو منصوص عليه في التش يع التونسيعلى غ  ، ية ل قب ة مبليتهبنتخب اال
                                                 

 ، م جع سب ق.10-16من القبنون العضوي  قم  195المبدة  - 1
 205، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، والمبدة  07-97من األم   قم  187، والمبدة 13-89من قبنون  قم  137المبدة  - 2

 الم اجع السب قة.نتخب بت،، المتعلق  نظبم اإل01-12من القبنون العضوي  قم 
، يتعلق  حسبب الحملة االنتخب ية للمت شح "ع د 1999أكتو    27المؤ خ في  06/99ق ا  المجلس الدستو ي  قم  - 3

 .78، عدد 1999نوفم    07ج ج، المؤ خة في  ، ج  1999العزيز  وتفليقة" المنتخب  ئيسب للجمهو ية لسنة 
، ج   ج ج، 2004، الخبص  حسبب   ب ب لسنة 2004أوت  24المؤ خ في  02/04ق ا  المجلس الدستو ي  قم  -

 . 55،عدد  2004س تم    01المؤ خة في 
، ج 2009، الخبص  حسبب نفس المت شح لسنة 2009س تم    27المؤ خ في  09–17ق ا  المجلس الدستو ي  قم  -

 . 59، عدد 2009أكتو    14  ج ج، المؤ خة في 
، ج 2014، الخبص  حسبب نفس المت شح لسنة 2014س تم    17المؤ خ في  118/14ستو ي  قم ق ا  المجلس الد -

 . 57، عدد  2014س تم    28  ج ج ، المؤ خة في
 :ـألزم المش   التونسي كل قبئمة مت شحة أو حزب   - 4 
 تصرف منه جميع المصاريف. فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ الماصصة للحملة، -
الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المال المودعة بالحساب  ةلهيئة بمعرفمد ا -

 القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب. باسمالبنكي الوحيد 
نجازها إة حسب تاريخ لمسك سجل مرقم وماتوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداايل والنفقات بصفة متسلس -

 ير مع التنصيص على مرجع وثيقة للثبات.دون شطب أو تغي
 مسك قائمة في التظاهرات واألنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة. -
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المش   الجزائ ي  كمب لم يمنح .ية  أجلنتخب لم تقيد عملية نش  حسبب الحملة اال
 .يةنتخب المت شحين حق الطعن في صحة ق ا ات الفصل في حسب بت الحملة اال

والذي ي قى حسبب مبليتهب  1فال يتعد  قب ة المجلس الدستو ي على الحملة االنتخب ية
  حد ذاته قبص ا.

 الفرع الثاني
 : ضعف المجال الرقابي على صحة عمليات التصويت للنتاابات الوطنية

، ينظ  المجلس الدستو ي في جوه  الطعون التي يتلقبهب حول النتبئج المؤقتة
يعلن نتبئج هذه العمليبت ، و (أولبت التش يعية )نتخب اال، و  ئيس الجمهو ية  بتبانتخو 

                                                                                                                                                         

على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة  بالعتمادإعداد قائمة تأليفية للمداايل والمصاريف النتاابية 
 " . بأو المترشح أو الممثل القانوني للحز 

يتعلق  بالنتخب بت واالستفتبء، ال ائد  2014مبي  26مؤ خ في  2014لسنة  16من قبنون أسبسي عدد  83الفصل  -
  .2014مبي  27ال سمي للجمهو ية التونسية، 

كث  من قبئمة مت شحة في االنتخب بت التش يعية أن يمسك حسب ية تأليفية جبمعة أكل حزب سيبسي يقدم  كمب ألزم
القبئمة المت شحة أو  التزامضمن م اق ة ، و قوائم الت شحليبت المنجزة في مختلف الدوائ  االنتخب ية التي يقدم فيهب لكل العم

المت شح أو الحزب،  قواعد تمويل الحملة االنتخب ية من ط ف الهيئة العليب ل قب ة االنتخب بت، ال نك الم كزي التونسي 
 ..ومحكمة المحبس بت ووزا ة المبلية

يتعلق  2014مبي  26مؤ خ في  2014لسنة  16من قبنون أسبسي عدد ، 93،  91، 90، 89، 84 أنظ  الفصول -
 واالستفتبء التونسي، م جع سب ق.  بالنتخب بت

- KACZOROWSKI (N), Financement des partis politiques : le cas de la Tunisie, colloque 

international organisé le 3 Décembre 2013, hôtel AFRICA, faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales, université de CARTHAGE, à Tunis ,  pp 73 -79, notamment pp 77 etc.  
 

 :"عدة خ وقبت أهمهب 2009شهدت الحملة االنتخب ية لالنتخب بت ال ئبسية لعبم  - 1
 لتدعيم الرئيس المترشح.ضغط الولة على رؤساء البلديات  -
 تقديم الدعاية للرئيس المرشح في اإلذاعات. -
 استعمال وسائل عمومية للدعاية للرئيس المرشح. -
 استعمال وسائل عمومية للدعاية للرئيس المرشح. -
 دعوة بعض األئمة للتصويت لصالح الرئيس المرشح ودعوة البعض اآلار لصالح المرشح علي بن فليس. -
 ."ة مرشح من إمكانية الدولة وعدم استفادة آارين منها لسيما وسائل النقل، المعلقات، أماكن النشاطاتاستفاد -
د اسة في تحليل  -من خالل الصحبفة الجزائ ية الخبصة  2009 اجع: لحسن  زاق، الحملة االنتخب ية ل ئبسيبت  -

المبجستي  في علوم اإلعالم واالتصبل، كلية  ، مذك ة مكملة لنيل شهبدة-مضمون صحيفتي الخ   والش وق اليومي 
 . 94، ص 2010 - 2009جبمعة منتو ي، قسنطينة،  العلوم اإلنسبنية واالجتمبعية،
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  .(انياث)
 :ضيق نطاق الطعون النتاابية - أول

النصوص ، و النظبم الداخلي للمجلس الدستو يو  بتنتخب لم تتوحد نصوص قبنون اال
حيث يطلق عليه مصطلح  ،ينتخب مصطلح موحد خبص  بلطعن اال استخدامالتنظيمية في 

  .1فضال عن مصطلح الطعن في حد ذاته ،اعت اضفي نصوص أخ ى مصطلح ، و احتجبج
القبنوني الوحيد الذي قد يمكن المجلس الدستو ي من  قب ة نزاهة  االختصبصيتمثل 
 بلعودة . و يةنتخب ية  مفهومهب الضيق في صالحية الفصل في الطعون االنتخب العملية اال

 غم  ،(أية نجد أن المش   أقصى النبخب من  فع أي طعن )نتخب للنظبم القبنوني للطعون اال
ية نتخب تو ي أث ت  غ ة في ضمبن تدخل فعبل في ال قب ة على العملية االأن المجلس الدس

تنتهي  إصدا   ،(ب) 2فق إج اءات قضبئيةو  يةنتخب من خالل الفصل في الطعون اال
 . (ج ي )المجلس الدستو ي ق ا ا فبصال في النزا  االنتخب

  : محدودية أطراف الطعن -أ
صويت إلى كل من المت شح وممثله منح المش   حق الطعن في صحة عملية الت

 خالف المش   الف نسي الذي منح هذا الحق  .االستفتبءات  بستثنبء، 3القبنوني دون النبخ ين

                                                 

، إلى مصطلح الطعون، 2000من النظبم المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي المؤ خ سنة  31تشي  المبدة  - 1
من النظبم  29و 28بت، األم  الذي ينط ق على نصي المبدتين إلى مصطلح االحتجبج 32و بلمقب ل تشي  المبدة 

 .2012المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو ي المؤ خ سنة 
مجلة ال حوث والد اسبت القبنونية قلو مجمبج ليلية، "المجلس الدستو ي قبضي منبزعبت االنتخب بت التش يعية"،  - 2

 .214 – 199، ص ص 2017، عدد العبش ، جبنفي والسيبسية
دوايسية ك يمة ، المجلس الدستو ي و اإلنتخب بت ال ئبسية ، مذك ة لنيل شهبدة المبجستي  ، كلية الحقوق ، جبمعة  -

 . 42الجزائ  ، ص 
على أسبس  1999و 1995 فض المجلس الدستو ي الطعون التي تقدم  هب النبخ ون خالل االنتخب بت ال ئبسية لسنة  - 3

 ن.عدم امتالكهم صفة الطبع
، يتعلق  نتبئج انتخبب  ئيس الجمهو ية، ج   ج 1995نوفم    23انظ  إعالن المجلس الدستو ي المؤ خ في  -

يتعلق  نتبئج  1999أف يل  20المؤ خ في  99-01، واإلعالن  قم  72، عدد 1995نوفم    26ج، المؤ خة في 
 .03ص  ،29د ، عد1999أف يل  21 المؤ خة في  ج   ج ج، انتخبب  ئيس الجمهو ية،

، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق، والمبدة 10 – 16من القبنون العضوي  172والمبدة  171 اجع المبدة  -
، المتعلق  07-97على خالف األم   قم  13-89، وقد كبن القبنون االنتخب ي 01- 12من القبنون العضوي  167
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مالحظتهم  عندللنبخ ين من خالل إد اج طعونهم في المحض  الموجود  مكتب التصويت 
الذين يحق و  ينالمت شحو  إلى جبنب ممثلي الدولة قت ا ،حدوث تجبوزات خالل قيبمهم  بال

إشعب  المجلس الدستو ي حول الخ وقبت  قت ا سبعة من غلق اال 48 لهم خالل أجل
، ية  بلنس ة لممثلي الدولةنتخب في الدوائ  اال التي شهدتهب عمليبت التصويت القبنونية

  .1لمجمل عمليبت التصويت  بلنس ة للمت شحينو 
ل من المت شحين أو من يمثلهم ذلك تمبشيب مع حص  حق  قب ة عمليبت التصويت لكو 

، من  ينهم مت شحين أو قوائم مت شحين في مكتب التصويت الواحد 2(5في حدود خمسة )
 3الف ز  صفتهم مالحظين و  مؤهلين قبنونب لحضو  عمليبت التصويت (2ثنين )اممثلين 

 ممثلو   معدل ممثل واحد في كل م كز تصويت ثب ت ، بلنس ة لمكبتب التصويت المتنقلة
على أن ال يكون لمت شح أو قبئمة مت شحين أكث  من ، و واحد في كل مكتب تصويت ثب ت

  .4ممثل واحد في مكتب التصويت
إال فيمب تعلق  حقهم في القيبم  ،أمب النبخ ين فال حق لهم في م اق ة عمليبت التصويت 

، ت ددهو  المش   وهنب يظه  لنب جليب تنبقض  ؤية .5 عملية الف ز في المكتب الذي سجلوا فيه
نظ ا لعدم أحقيتهم في كتب ة مالحظتهم في محض   ،عدم جدوى منح ذلك الحق للنبخ ينو 

فقد حص  المش   حق تسجيل ، ف ز األصوات التب ع للمكتب الذي قبموا  ه  عملية الف ز
تعداد األصوات ، و ف ز األو اق، و المنبزعبت المتعلقة  سي  عمليبت التصويتو  المالحظبت

بفب حذلك يعت   إج، و 7ستفتبءإال فيمب تعلق  عملية اال 6لمت شح أو ممثله المؤهل قبنونبعلى ا

                                                                                                                                                         

ب في أن ينبز  في مش وعية عمليبت التصويت، وذلك ط قب ألحكبم  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق، يمنح الحق للنبخ
 منه. 117المبدة 

1 - Article 30 du décret n 2001–213 du 8 Mars 2001, portant application de la loi n 62-1292 du 6 

novembre 1962 relative a l’élection du président de la république au suffrage universel, modifié 

par le décret n 2002 -243 du 21 janvier 2002, JORF 23 février 2002 et le décret n 2016-1819 du 

22 décembre 2016, jorf 23 décembre 2016. 
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 – 16من القبنون العضوي  166المبدة  - 2
 م جع نفسه.المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ، 10 -16ن العضوي من القبنو  3/  167المبدة  - 3
 . جع نفسه، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  10 – 16من القبنون العضوي  2/  167المبدة  - 4
 .م جع نفسه، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  10 -16من القبنون  2وفق ة  1/ فق ة  49المبدة  - 5
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 -16وي من القبنون العض 168المبدة  - 6
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 -16من القبنون العضوي  172المبدة  -7
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إليه المش   الف نسي فنص  انت هوهو مب  ،لدو ه ال قب ي الفعبل است عبداو  في حق النبخب
ية طوال مدة نتخب ص احة على حق النبخب في الوصول إلى محبض  ف ز العمليبت اال

 .1إج ائهب
 :ات قضائية للفصل في الطعونإجراء - ب

ية أمبم المجلس نتخب نونية الممنوحة للفصل في الطعون االب غم قص  اآلجبل الق
وتتسم  بلطب ع الوجبهي  (2)  إال أن إج اءات الفصل في الطعون كتب ية ،(1الدستو ي )

، 2يوهو مب يضفي عليهب الطب ع القضبئ ،(4يقوم فيهب المجلس الدستو ي  بلتحقيق )، و (3)
  .(5جليب في هيكلة الق ا ات الصبد ة عن المجلس الدستو ي )ذلك  يظه و 

 :قصر آجال الطعون النتاابية  -1
إلعالن النتبئج لتقديم  ( الموالية48أ  عين سبعة )و  منح المش   الجزائ ي أجل ثمبني

لمجلس بت انتخب أيبم  بلنس ة ال 5يمتد إلى أجل أقصبه  ،3بت التش يعيةنتخب طعن في اال
( سبعة الممنوحة 72وس عون ) اثنبنمدة  االعت ب  نظ الشع ي الوطني إذا مب أخذنب  

 فض المجلس الدستو ي الطعون و  ،4 يعيةتشبت النتخب للمجلس الدستو ي إلعالن نتبئج اال
بت التش يعية التي ج ت  تب يخ نتخب ية  منبس ة االنتخب المقدمة ق ل اإلعالن في النتبئج اال

 .5شكال نظ ا لعدم قبنونيتهب 1997و يوني 5
ه ليقدم انتخب على  اعت ضيشع  المجلس الدستو ي المت شح المعلن منتخ ب الذي 

هذا  انقضبءو عد  .6من تب يخ الت ليغ  تداء  ا ،( أيبم4مالحظبت كتب ية خالل أجل أ  عة )
جب الممنوحة ل فع  ينمب ال تتعدى المدة الوا .7( أيبم3األجل يفصل في الطعن خالل ثالثة )

( سبعة  مب أن الطبعن 24مدة أ  ع وعش ين ) االستفتبءو  بت ال ئبسيةنتخب طعن في اال
                                                 

1 - Article 30 / 1, du décret n 2001 – 213 du 8 mars 2001, op cit. 

ملتقى وطني حول قبنون و ال  لمبن، إليبس جوادي، دو  المجلس الدستو ي ال قب ة على صحة انتخبب عض - 2
 .213، سيمب ص 222 - 210، جبمعة قبلمة، ص ص 2013مب س  4و 3االنتخب بت الجزائ ي واقع وآفبق، 

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10 – 16من القبنون العضوي  171المبدة  - 3
 اإلنتخب بت،  م جع سب ق.، المتعلق  نظبم 10 – 16من القبنون العضوي  101المبدة  -4
، 02، مجلة أحكبم الفقه الدستو ي الجزائ ي،  قم 1997يونيو  17ال يبن الصحفي للمجلس الدستو ي المؤ خ في  - 5

 .47، ص 1997
 م جع سب ق.المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  ، 10-16من القبنون العضوي  قم  171/2المبدة  - 6
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت،  م جع سب ق.10-16ي  قم من القبنون العضو  171/3المبدة  - 7
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ا  سبله إلى المجلس و  مج   على تدوين طعنه في المحض  الموجود  مكتب التصويت
 .مستندات لتأسيس طعنهو  من وثبئق   اهينالو  وهي مدة قصي ة جدا لجمع األدلة .الدستو ي

لكل الطعون المودعة لديه خالل  يفس  لحد  عيد  فض المجلس الدستو ي وهو مب قد
طعنب  94طعنب  192 معدل  2014 ،2009 ،2004 ،1999بت ال ئبسية لسنة نتخب اال

 .20141خالل  ئبسيبت 
 بت ال ئبسيةنتخب لم يحدد النظبم الداخلي أي أجل للفصل في الطعون المتعلقة  بال

 .االستفتبءاتو 
 :كتابيةإجراءات  -2

 ،بتنتخب بت التش يعية أو الحزب السيبسي المشب ك في هذه االنتخب ي فع المت شح لال
 .2عت اضه على صحة عمليبت التصويت في شكل ع يضةا

 :ويجب أن تتضمن ع يضة الطعن ال يبنبت التبلية
وكذا المجلس الشع ي ال لدي أو الوالئي  ،التوقيع ،العنوان ،المهنة ،اللقب ،االسم -1

 .بت مجلس األمةنتخب ي ينتمي إليه الطبعن  بلنس ة الالذ
تسمية الحزب/وعنوان مق ه/صفة مود  الطعن الذي يجب أن يث ت التفويض  -2

 .تعلق األم   حزب سيبسي إذا مب ،الممنوح إيبه
 .المؤيدة لهو  الوثبئق الم فقةو  الوسبئل المدعمة للطعنو  ع ض الموضو  -3

 .3ألط اف المطعون ضدهمويجب تقديم ع يضة الطعن  حسب عدد ا
 أو الطعن كمب سمبه المجلس الدستو ي ،كمب سمبه المش   االحتجبجكمب يشت ط في 

 أن يحتوي على االستفتبءالنبخب في حبلة ، و الذي يدونه المت شح أو ممثله المؤهل قبنونبو 
 .4الوسبئل التي ت    الطعن، و ع ض الوقبئع ،العنوان، و االسم ،باللق

                                                 

، يتضمن نتبئج انتخبب  ئيس الجمهو ية، 2004أف يل  12المؤ خ في  04/04انظ  إعالن المجلس الدستو ي  قم  -1
 م جع سب ق.

 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جع سب ق.10-16/ن القبنون العضوي  قم  171المبدة  - 2
 ، الم جع نفسه.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  50المبدة  - 3
 .نفسه، الم جع 2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم  63المبدة  - 4
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التي يوقعهب أصحب هب و  بت ال ئبسيةنتخب وي الطعون المتعلقة  بالكمب يجب أن تحت
الوسبئل التي ت    و  وعلى ع ض الوقبئع ،الصفةو  العنوانو  االسمو  قبنونب على اللقب

 .1الطعن
 :الطابع الوجاهي للمنازعة النتاابية -3

م ه ليقدانتخب عت ض على االذي و  ي لغ المجلس الدستو ي المت شح المعلن منتخ ب
 .2من تب يخ الت ليغ ا تداءمالحظبت كتب ية خالل أجل أ  عة أيبم 

  :التحقيق في الطعون النتاابية  -4
لد اسة كل  3يعين  ئيس المجلس الدستو ي من  ين أعضبء المجلس مق  ا أو أكث 

أن يستمع  ويمكن للمق   .4مش و  ق ا  عنهو  تقديم تق ي و  بت ال ئبسيةنتخب طعن متعلق  بال
إلى المجلس  بتنتخب أن يطلب إحضب  أي وثيقة م ت طة  عمليبت اال، و أي شخص إلى

محبض  الف ز لمكبتب التصويت محل الطعن قت ا ، و ومنهب صنبديق اال ،5الدستو ي
ويوز   ئيس المجلس الدستو ي الطعون على  .يةنتخب ومختلف الوثبئق المتعلقة  بلعملية اال

 .6أعضبء المجلس المق  ين
 :قرارات المجلس الدستوري هيكلة-5
  :ال يبنبت التبلية عند وضعه آل ائه وق ا اتهو  يحت م المجلس الدستو ي الش وط 

تب يخ ذك  تب يخ إيدا  الع يضة، الحزب المود ، ممثله، و عد اإلطال  على  ذك 
شعب  المطعون ضده واإلطال  على المالحظبت الكتب ية للمطعون ضده  .ملف الطعن وا 

،  بلطعنأي أو الق ا  الصبد  عن المجلس الدستو ي، تأشي ات متعلقة يتضمن ال  
المواد الدستو ية التي يتأسس عليه اإلخطب ، تب يخ و قم تسجيل  سبلة اإلخطب   بألمبنة 

  الطعن.العبمة للمجلس وموضو  

                                                 

 ، الم جع نفسه.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم  35المبدة  - 1
، 2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  51 ، والمبدة10-16  قم من القبنون العضوي 171/2المبدة  - 2

 م جع سب ق.
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي لعبم  64المبدة  - 3
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم  36المبدة  - 4
 ، م جع سب ق.2016لي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم من النظبم الداخ 37المبدة  - 5
 ، م جع سب ق.2016من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي الجزائ ي لعبم  51/1المبدة  - 6
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التي  وهي مجموعة من الحيثيبت والتعليالت،  بالعت ب اتتت ع التأشي ات م بش ة  
 مجلس الدستو ي من خاللهب األس بب التي أسس عليهب آ اءه أو ق ا اته.يوضح ال
 :مضمون القرار الصادر عن المجلس الدستوري  -ج 
عبدة صيبغة محض  إأو   ،(1) نتخببللمجلس الدستو ي أن يصد  ق ا ا  إلغبء اال 

عالن المت شح المنتخب قبنونب )و  النتبئج المعد  يح  س ق التصو  (، أو ق ول الطعن شكال2ا 
وت دد المجلس الدستو ي في الفصل في الخ وقبت المتعلقة  سي  عمليبت  ،(3الفصل )
 .(4) التصويت
 :منيصدر المجلس الدستوري قرارا بإلغاء النتااب إذا تأكد - 1

وجود فب ق  ين عدد األظ فة وهي مجمو  عدد األو اق الملغبة وعدد األصوات المع   
عبدة  بباالنتخيصد  ق ا ا  إلغبء ف 1عنهب، و ين عدد النبخ ين  م كز التصويت المعني وا 
وكذا محض   المعني ل لدية التب عة لهب مكتب التصويتل األصواتصيبغة محض  إحصبء 

 .ت كيز النتبئج للدائ ة االنتخب ية 
يقوم المجلس الدستوري بتصحيح نتائج القتراع بإعادة صياغة محضر  - 2

علن الم  :إذا تبين له ترشح المنتاب قانوناالنتائج المعد وا 
عدم تطب ق  عض النتبئج المدونة في محبض  الف ز مع تلك المدونة في محبض  

األصوات التي تحصلت عليهب قبئمة  أو وجود أخطبء في حسببو  اإلحصبء ال لدي
 .2الطبعن
 عدم تطب ق  ين  عض المحبض . -
 .1حدى ال لديبتوجود أخطبء في تدوين نتبئج مكبتب التصويت التب عة إل -

                                                 

 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18/ق. م. د/ مؤ خ في 10ق ا   قم  - 1
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18ؤ خ في م 17/ق. م. د/01ق ا   قم  - 2

 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو  18مؤ خ في  17/ق. م. د/04ق ا   قم  -
 .34د ، عد2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في  ،،2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/05ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/08ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/ 11ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج ج، المؤ خة في ، ج   2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/15ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو  18مؤ خ في  17/ق. م. د/16ق ا   قم  -
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 س ق الفصل في الطعن  2يقرر المجلس الدستوري قبول الطعن شكل والتصريح -3
وذلك إذا كبنت الوقبئع التي يثي هب  3في موضوعه مع اإلشب ة إلى  قم الق ا  الذي فصل فيه

ة الطبعن والمتعلقة  نتبئج العملية االنتخب ي على مستوى ال لديبت التب عة للدائ ة االنتخب ي
 ذلك على نتبئج االنتخب بت التش يعية كبنت موضو  طعن أودعه مت شح آخ . وانعكبس
تردد المجلس الدستوري في الفصل في الاروقات المتعلقة بسير عمليات  - 4

 :التصويت
.. . » :على أن 2016من التعديل الدستو ي لسنة  / الفق ة الثبنية 182تنص المبدة   

، رئيس الجمهورية ، وانتاابالستفتاءعلى صحة عمليات كما يسهر المجلس الدستوري 
من القبنون  171تنص المبدة ، و « ....يعلن نتائج هذه العمليات، و ات التشريعيةنتاابال و 

ات التشريعية أو حزب سياسي مشارك نتاابلكل مترشح لل  »على أن  10 -16العضوي 
وتنص المبدة  ،..".التصويتالحق في اإلعتراض على صحة عمليات  ،اتنتاابفي هذه ال 

يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل  »:على أن  10-16  قم من القبنون العضوي 172
أن يطعن في صحة  الستفتاءألي نااب في حالة و  ات الرئاسيةنتاابقانونا في حالة ال 
 .« عمليات التصويت

 الوطنية بقبتاالستحقالدستو ي في ال قب ة على  االختصبصو بلتبلي فبلمش   حد من 
في  قب ة  اختصبصه ينمب حد المجلس الدستو ي من  ،أقص ه في عمليبت التصويتو 

إذ تنص  ،االستفتبءإال فيمب تعلق  عمليبت  يةنتخب قص هب في النتبئج االأو  عمليبت التصويت
ينظر المجلس الدستوري في  »من النظبم الداخلي للمجلس الدستو ي على أن  34المبدة 

 49المبدة و  ،« ...ات الرئاسيةنتاابن التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة لل جوهر الطعو

                                                                                                                                                         

  .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في  ،2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/03ق ا   قم  - 1
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في ، 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/02ق ا   قم 

 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في  ،2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/02ق ا   قم  - 2
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/13ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7، ج   ج ج، المؤ خة في 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق.م. د/14ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في ، 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/06ق ا   قم  - 
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في ، 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/17ق ا   قم  -
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في  ،2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/02ق ا   قم  - 3
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ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون حول نتائج  » : تنص على أن همن النظبم نفس
 ينمب تنص المبدة  «. ...أعضاء المجلس الشعبي الوطنيو  أعضاء مجلس األمة انتااب

 المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويتيفصل  »: على أن همن النظبم نفس 65
 اجتهبداتهذلك مب ت ينه ، و « ...المنازعات المرتبطة بها في حدود اآلجال المنصوص عليهاو 

الذي منح و  ذلك يعود إلى تنبقض موقف المش  . و يةنتخب  منبس ة الفصل في النزاعبت اال
 ي ومن جهة أخ ى من جهة صالحية الفصل في صحة عمليبت التصويت للمجلس الدستو 

 في الق ا  على النتبئج االنتخب ية. اتخبذهسلطة حص  
لم يش  المجلس الدستو ي ولم يفصل ولم ينبقش المخبلفبت التي شهدتهب عمليبت 
التصويت والتي كبنت محل طعن ويتعلق األم  في تضخيم نس ة المشب كة في االنتخب بت 

كمب لم  ،1ية للعمل لصبلح الحزب الفبئزوالضغط على مؤط ي المكبتب والم اكز االنتخب 
ينبقش الوجوه التي أثب هب الطبعن والمتعلقة  سي  عمليبت التصويت وهي غلق مكبتب 
التصويت على السبعة الثبنية وض ط  ئيس م كز المجلس الجديد  أحد الواليبت وهو يقوم 

 :2م كز التصويت من ط ف مت شح واقتحبم حشو الصنبديق 
ية على مستوى نتاابالمتعلقة بالنتائج ال و  لوقائع التي يثيرها الطاعنعتبارا أن اا» 

 كانت موضوع الطعن أودعه المترشح... ...ية المديةنتاابالبلديات التابعة للدائرة ال 
أن المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر و  ...2017مايو  10بتاريخ 

المشب  إليه في منطوق ودة إلى ذلك الق ا  األخي   بلعو  ،«.. .17د / .م .ق / 07تحت رقم 
المتعلقة  سي  عمليبت و  ال نجد أن الطبعن قد ذك  تلك الخ وقبت ق ا  المجلس الدستو ي،

في ع يضة الدعوى الم فوعة  تأسيس طعنه على وجود نقص في عدد  اكتفىالتصويت، فقد 
 بلتبلي و  ،3يع المقبعداألصوات التي تحصلت عليهب ج هة التح ي  الوطني وطلب توز 

ية لم تكن محل فصل من ط ف المجلس نتخب فبلخ وقبت المتعلقة  سي  العملية اال
ية على حد تع ي  المجلس نتخب كمب أنهب ال تعد من ق يل المسبس  بلنتبئج اال ،الدستو ي

                                                 

 ، م جع سب ق.2017مبيو سنة  18 مؤ خ في 17/ق. م. د/02ق ا   قم  - 1
 ، م جع سب ق.2017نة مبيو س 18مؤ خ في  17/ق. م. د/06ق ا   قم  - 2
، 2017مبيو سنة  18مؤ خ في  17/ق. م. د/06ق ا   قم ، 2017مبيو سنة  18/ق. م. د/ مؤ خ في 07ق ا   قم  - 3

 م جعبن سب قبن .
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ى عل يةنتاابالمتعلقة بالنتائج ال و  الوقائع التي يثيرها الطاعنأن  اعتبارا» الدستو ي 
...كانت موضوع الطعن أودعه .ية المديةنتاابمستوى البلديات التابعة للدائرة ال 

أن المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن و  ...2017مايو  10بتاريخ  ...المترشح
 بلتبلي نصل إلى نتيجة أن المجلس و   ،«.. .17د/ .م ./ق07بقراره الصادر تحت رقم 

ة الفصل في أوجه الطعن المتعلقة  سي  عمليبت  ط يقة غي  م بش   است عدالدستو ي 
ية كبنت نتخب ن أوجه الطعن المتعلقة  نتبئج العمليبت االأعلى التذكي   اقتص و  ،التصويت

كمب نبقش المجلس الدستو ي  .نجده  بلفعل عند العودة للق ا  موضو  ق ا  فصل فيه وهو مب
ي  سديد لعدم وجود دليل أو الوجه غ اعت  و ، خ وقبت تحمل وصفب جزائيبو  تجبوزات

وح هنب فلو أقبم الطبعن دليال على وجود   والسؤال المط .1محبض   سمية تث ت إدعبءاته
هل سيحيل  ،الخ وقبت التي تحمل طب عب جزائيب كيف سيكون موقف المجلس الدستو ي

ث بت صحةو  في هذه الحبلة هل سينتظ  أن يفصل القضبء في المسألةو  التجبوزات للقضبء  ا 
وقو  الخ ق الجزائي ثم يفصل المجلس الدستو ي في أث  الجزاء على صحة العملية 

ال يكتف  .بت التش يعيةنتخب أجبل اإلعالن النهبئي لنتبئج اال  بلنتيجة تتأخ و  يةنتخب اال
 قب ة القبئمة محل الطعن  ل يمتد إلى تصحيح جميع األخطبء و   تصحيح المجلس الدستو ي
 ثم عبد ونبقش الخ وقبت التي  فعهب أحد الطبعنين .2ب في القوائم األخ ىالمبدية التي الحظه

متصد  قبئمة ح كة  ،التي  فعهب السيد نشبد  ا ح، و المتعلقة  سي  عمليبت التصويتو 
محبض  الف ز  استالماإلصالح الوطني ومن  ينهب عدم تمكين م اق ي وممثلي حز ه من 

 اق ي حزب الطبعن من القيبم  مهبمهم  بلم كز ية ومنع منتخب على مستوى المكبتب اال
وهو مب استدعى إخطب  الهيئة العليب المستقلة لم اق ة  قت ا وحشو صنبديق اال ينتخب اال
 بإلضبفة إلى ت بين عدد األصوات  ،لكن  عد الف اغ من عملية التزوي  ،بتنتخب اال

 » :3ديبت المعنيةالمتحصل عليهب من ط ف الحزب الطبعن في محبض  اإلحصبء لل ل
جاء في عريضة الطاعن يعتبر مجرد إدعاءات لم تعزز بأي أدلة  أن مجمل ما اعتبارا
 بلتبلي و  ،«.. .كما أن التباين المسجل في المحاضر المذكورة غير مؤسس ،إثبات

                                                 

 ، م جع سب ق.  17/ق. م. د/03ق ا   قم  - 1
 ، م جع سب ق. 17/ق. م. د/05ق ا   قم  - 2
 .34، عدد 2017يونيو سنة  7ج   ج ج، المؤ خة في ، 2017بيو سنة م 18مؤ خ في  17/ق. م. د/09ق ا   قم  - 3
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ومن ثم لم  ،اعت  هب غي  مؤسسة لعدم قيبم الدليلو  فبلمجلس الدستو ي نبقش تلك الخ وقبت
لم ينبقش إذ  ،بتنتخب أشغبل اللجنة العليب المستقلة ل قب ة اال استئنبففي  صبصه بخت حيص  

 .ولم ي د أي  أي حول المسألة
 :اإلعلن عن نتائج النتاابات -ثانيا
بت ال ئبسية ق ل إنشبء المجلس الدستو ي نتخب اإلعالن عن نتبئج اال اختصبصكبن 
 .1"بتنتخب ة لالية تدعى "اللجنة الوطنيانتخب لجنة  يؤول إلى

أيبم  10بت ال ئبسية خالل مدة أقصبهب نتخب يقوم المجلس الدستو ي  إعالن نتبئج اال
ية للمقيمين نتخب "اللجنة االو ية الوالئية"نتخب من تب يخ تسلمه محبض  كل من "اللجنة اال

حصبء األصوات، و  بلخب ج" فبألولى تقوم  جمع نتبئج ال لديبت التب عة للوالية عبينة وم ،ا 
 ،على األكث  قت ا اال الختتبمسبعة الموالية  72على أن تنهي من عملهب خالل مدة  ،النتبئج

أمب الثبنية  ،ثم تود  محبض هب فو ا في ظ ف مختوم لدى أمبنة ض ط المجلس الدستو ي
 ،فتكلف  جمع النتبئج النهبئية المسجلة من ق ل جميع لجبن الدوائ  الد لومبسية أو القنصلية

ى أن تنتهي من عملهب خالل نفس المدة ثم تود  محبض هب في ظ ف مختوم لدى أمبنة عل
أمب الثبنية فتكلف  جمع النتبئج النهبئية المسجلة من ق ل جميع  ،ض ط المجلس الدستو ي

ثم تود   هبلجبن الدوائ  الد لومبسية أو القنصلية على أن تنتهي من عملهب خالل المدة نفس
 .2توم لدى أمبنة ض ط المجلس الدستو يمحبض هب في ظ ف مخ

 " : عد القيبم  بإلج اءات التبلية قت ا يعلن المجلس الدستو ي نتبئج اال
اإلطلع على محاضر فرز األصوات، ومحاضر اإلحصاء البلدي، ومحاضر تركيز  -

النتائج المعدة من طرف اللجان النتاابية الولئية، ومحاضر جمع النتائج المعدة من 
للجان النتاابية الولئية، ومحاضر جمع النتائج المعدة من طرف اللجنة النتاابية طرف ا

 للمقيمين في الاارج.
 دراسة الطعون المرفوعة إليه. -

                                                 

 وديب  محمد، النظبم القبنوني لالنتخب بت في الجزائ ، مذك ة من أجل الحصول على شهبدة المبجستي ، جبمعة  - 1
 .  80، ص 2008الجزائ ، كلية الحقوق، 

، 151، 145لق  نظبم اإلنتخب بت،  المقب لة للمواد ، المتع10 – 16من القبنون العضوي  156، 154، 148المواد  - 2
 ، المتعلق  نظبم اإلنتخب بت، م جعبن سب قبن .01-12من القبنون العضوي  قم  159
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 إلى األعضاء المقررين.  الستماع -
 ." 1تصحيح األاطاء المادية لضبط النتائج النهائية للقتراع -

 :بت ال ئبسية مب يلينتخب نتبئج االالمجلس الدستو ي في اإلعالن المتضمن  وي ين
 .عدد الناابين المسجلين 
 .عدد الناابين المصوتين 
 .نسبة المشاركة 
 .عدد األصوات الملغاة 
  المعبر عنها. األصواتعدد 
 .عدد األغلبية المطلقة 
 .األصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا 
 ة.المترشح الفائز بالنتاابات الرئاسي اسم 
 
نستنتج في األخي  أن اإلختصبصبت ال قب ية على العملية اإلنتخب ية للمجلس  

الدستو ي، ضيقة،  ومن أهم اإلختصبصبت التي لم يمب سهب عمليب، وتم النص عليهب في 
القبنون العضوي المتضمن   بستثنبءالدستو ، ال قب ة الدستو ية على النصوص اإلنتخب ية، ف

قبنوني منظم للعملية  صي يخضع ل قب ة المطب قة، لم يخضع أي نالذو  بتنتخب قبنون اال
فلم يس ق أن أخط   .خبصة فيمب تعلق  بلتنظيمبت ،ية ل قب ة المجلس الدستو ينتخب اال

 المجلس الدستو ي الجزائ ي ل قب ة دستو ية التنظيمبت.

                                                 

 ، م جع سب ق.2014يتضمن نتبئج انتخبب  ئيس الجمهو ية لسنة  02/14إعالن المجلس الدستو ي  قم  - 1
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 خبتمة
ب يعد إصالح األنظمة يعت   االنتخبب الدعبمة األسبسية للنظبم الديمق اطي، كم        

االنتخب ية ال كيزة األسبسية للتحول الديمق اطي في الدولة، ولقد ع فت األنظمة االنتخب ية 
في الجزائ ، عدة تعديالت، هدفهب مسبي ة التفتح الديمق اطي الذي ك سه المؤسس 

الش وط األسبسية التي تضمن تمتع الشعب   حق الم بدئ و إعتمد  و الذيالجزائ ي، 
إال أنهب لم تقت ن  تأطي  قبنوني فعبل  يدخلهب حيز  ،بتاالنتخب ق ي  في الدولة  واسطة الت

 .ق تحول ديمق اطي حقيقي  واسطة إنتخب بت تمثيلية شع يةيالتنفيذ على نحو  يسمح  تحق
فجعل السيبدة الشع ية  ،إذ لم يتخلف الدستو  الجزائ ي عن توجه الدول المعبص ة     

تمب سهب هيئة نبخ ة سبمية عن مؤسسبت الدولة  واسطة  ،م في الدولةأسبس نظبم الحك
ولو نس يب، لكن ذلك تشب كية اإلقت ا  العبم الح ،  الم بش  والس ي، تحقيقب لديمق اطية 

يؤخذ  تحفظ، فبلقبنون الذي ينظم الديمق اطية التشب كية لم يصد   عد، ويجب أن ال يخ ج 
سلطة المنتخب المحلي، وفي نفس الوقت، تدعيم إتخبذ عن م دأين أسبسيين وهو إحت ام 

 المؤسسبت المنتخ ة لق ا  تشب كي مع صبحب السيبدة.
الذي يدخل في مجبل إختصبصه تفصيل الم بدئ ، و المش   الجزائ ي لقد ضيق      

ممب أدى إلى نس ية  ،العبمة المحتواة في الدستو ، مجبل المشب كة السيبسية كمب وكيفب
ة المؤسسبت المنتخ ة وتعث هب في ممب سة مهبمهب نتيجة إختالل م دأ الفصل  ين إستقاللي

السلطبت، أو تهميشهب لصوت الشعب  إ تعبدهب عن تحقيق ال  نبمج االنتخب ي المصوت 
 ،عن ط يق سن إج اءات م نة ،ف غم تعزيز ممب سة المواطنين لحق التصويت عليه.
لض و ية في مكبتب التصويت، إال أن القوانين وضمن توفي  كل الش وط ا ،شفبفة ،سهلة

، لم يضمنب 10 – 16، والقبنون العضوي 01 – 12االنتخب ية خبصة القبنون العضوي 
ولم يسهال ولم يدعمب ال قب ة الشع ية على عملية إعداد القوائم االنتخب ية،  إعت ب هب ال قب ة 

المش فة على االنتخب بت، فقد كبن  األكث  فبعلية  بلنظ  لنس ية إستقاللية جميع الهيئبت
واج ب على التش يع االنتخب ي أن يسبي  عص  التكنلوجيب،  والنص على إستخدام األنت نت 
لضمبن شفبفية القوائم االنتخب ية، ألنهب تلقى نقدا في كل منبس ة إنتخب ية من ط ف 
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ن،  عيدا أن ك   دائمب سينب يو عدم شطب األشخبص المتوفيتاألحزاب السيبسية، إذ ي
يكون الط ح صحيحب أو خبطئب يجب النص على نش  القوائم االنتخب ية في مواقع 
إلكت ونية لل لديبت، أو مواقع خبصة  بالنتخب بت، أو حتى في الموقع الخبص  وزا ة 
الداخلية والجمبعة المحلية، ولتفبدي اإلصطدام  حق حمبية المعلومبت الشخصية، يجب 

نتخب ية المنشو ة في مواقع األنت نت على أسمبء وألقبب المواطنين أن تقتص  القوائم اال
المسجلين، ولو أن  لدان الجوا  نش ت القوائم االنتخب ية كبملة وال  يب في ذلك، خبصة 

حتمبلية عدم تسليم القوائم االنتخب ية.  مأمب  إنتشب  ظبه ة ال ي وق اطية وا 
نتخب ية، لذلك يجب تعميم إستخدام و ينط ق األم  على جميع م احل العملية اال

التكنولوجيبت الحديثة في العملية االنتخب ية  إستثنبء التصويت اإللكت وني، نظ ا لعدم 
توف  الش وط الض و ية اآلمنة لنجبحه، و بلمقب ل ال  د من النص على حمبية مكبتب 

م بش ته حتى التصويت  كبمي ات الم اق ة والتي يجب أن تسجل عملية اإلقت ا  من وقت 
إعالن النتبئج، وا  فبق ش يط الفيديو  محض  مكتب التصويت، وق ل ذلك ال د من التأكد 
من التحكم في الج يمة اإللكت ونية، وال  د من ق ل ذلك من إست عبد الموظفين المحليين 
في عضوية مكبتب التصويت، وتعويضهم  بلموظفين المتقبعدين أو ممثلين من المجتمع 

 محلي، أو الطل ة الجبمعيين المق لين على التخ ج.المدني ال
 غم تلك النقبئص المسجلة  إال أن حق االنتخبب مكفول ولو نس يب  غض النظ  عن     

نس ية اآلليبت ال قب ية، فبلقبنون ضمن تمتع  معظم فئبت المواطنين  حق التصويت، كمب 
تخبب أثنبء اإلستحقبقبت أن المصبلح ال لدية غبل ب مب تس   في إعداد  طبقة االن

االنتخب ية،  بلمقب نة مع حق الت شيح الذي يصعب ممب سته  بلنظ  لغيبب أي ضمبنة 
قبنونية للقيبم  حملة إنتخب ية تنبفسية إلستحبلة ممب ستهب نتيجة إحتكب  السلطة التنفيذية 

 ،  تنظيم كل وسبئل الحملة، ضعف مبلية األحزاب وخبصة تقييد ح ية ال أي والتع ي
وعدم وضوحهب، عدم الموازنة  ين قص  آجبل الت شيح، وتعقد  تشديد إج اءات الت شيح

جمع التوقيعبت خبصة  بلنس ة لإلنتخب بت ال ئبسية والذي كبن عبئقب المتعلقة  الش وط 
أو  ط يقة غي  م بش ة عن ط يق تقييد ح ية إنشبء  ،أمبم أغل ية ال اغ ين في الت شح 
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لذلك يجب إعبدة تنظيم حق الت شيح وعلى  ،أو شل ح كتهب ،األحزاب السيبسية
 : الخصوص

إست عبد ش وط الت شيح التي يصعب إث بتهب، ويتعلق األم   ش ط إث بت المشب كة  -
في ثو ة التح ي  الوطنية، وش ط عدم القيبم  أي سلوك مضبد أثنبء الثو ة 

 م قضبئي مس ب.التح ي ية، وت ني قبعدة ال ح مبن من حق االنتخبب إال  حك
 ضمبن تمتع الشخص المتهم  حقه في االنتخبب ق ل إدانته. -
 تحديد السن القصوى للت شح. -
 حص  كل حبالت المنع من الت شح أو االنتخبب في قبنون االنتخبب دون غي ه. -
 السمبح  ت شح المفلس إذا لم يكن  اإلفالس  س ب  تقصي  أو تدليس. -
 جلس األمة واالنتخب بت المحلية.التوفيق  ين سن الت شح إلنتخب بت م -
تسهيل إج اءات الت شيح، وتوزيع دليل الت شح لكل ال اغ ين في الت شح على  -

 مستوى ال لديبت، نظ ا للت سبنة القبنونية الضخمة التي تحكم عملية الت شيح.
النص على إ الغ أعضبء القبئمة االنتخب ية  أي تغيي  يحدثه ممثل القبئمة  -

 الموافقة عليهب من أعضبء القبئمة وق ل إيداعهب.االنتخب ية  عد 
إعبدة تنظيم ش وط تمويل الحملة االنتخب ية، وتحديدهب  دقة، مع ض و ة ال قب ة  -

 على المص وفبت االنتخب ية أثنبء الحملة االنتخب ية.
 كمب يجب تخفيف ش وط تأسيس األحزاب السيبسية. -

إذا  ،سيبسية مسعى التحول الديمق اطيقد ينبقض مطلب  تعزيز  ح كية األحزاب ال     
م دأ التداول عن السلطة من  أعبق مسي ةفهذا األخي   ،مب أخذنب الت شيح الحز ي نموذجب

 جح الكفة ل  وز مت شيحن حز يين إستنبدا لمجموعة من العوامل الشخصية ال  إذجهة 
الظبه ة في  تلك  الذلك يجب الحلول دون تك   ،ال تمت لهب  أي صلةو  تخدم الديمق اطية

لعل أسوء ، و في الدول النبمية افم دأ ح ية األحزاب قد يشكل خط   ،كل عملية إنتخب ية
، لذلك يجب  قب ة المجلس الدستو ي أو التجب ب تلك التي ذاقتهب الجزائ  في التسعينبت

 الهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت على عملية وضع قوائم الت شيح وخبصة الحز ية
 منهب.
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تعت   اإلصالحبت المشب  إليهب أعاله  ثبنوية، فالنجبح ألي إصالح إنتخب ي دون     
إعبدة النظ  في المنظومة التي تحكم ال قب ة على العمليبت االنتخب ية، فبل قب ة على 
العملية االنتخب ية هي الد   الواقي للعملية االنتخب ية، فبلع  ة ليست  كث ة الهيئبت ال قب ية 
نمب  ن إستوج تهب حسبسية العملية االنتخب ية وشموليتهب لكل الوطن وخصوصب تعقدهب، وا  وا 
 فعبليتهب، ولعل المجلس الدستو ي  إعت ب ه حبمي الدستو  هيئة كبفية  حد ذاتهب ل قب ة 
العملية االنتخب ية على نحو فعبل، لو سمحت تشكيلته ثم إختصبصبته،  م بش ة العمل 

فعبل، فمجبله ال قب ي  يمتد إلى جميع النصوص القبنونية المنظمة ال قب ي على نحو 
  للعملية االنتخب ية، إلى جبنب العملية االنتخب ية  حد ذاتهب.

 قوانين، منهب التش يعبت الخبصةم ت ط  تفعيل عدة ية االنتخب المنظومة ي ت ط نجبح    
أهمهب قوانين األحزاب  وعدة تش يعبت عبمة ومتعددة ،بتاالنتخب المتعلقة  قبنون و 

إلى جبنب مجموعة من القوانين الصبد ة في  ،الجنسية ،اإلعالم ،الجمعيبت ،السيبسية
إج اء تشكل مجتمعة  كبئز  التيو  ،الظ وف اإلستثنبئية، كقبنون المصبلحة الوطنية

 إنتخب بت تمثيلية شع ية، لذلك ال  د من وضع أجندة إنتخب ية، تضم جميع القوانين العبمة
والخبصة  بلعملية االنتخب ية، سواء نصوص تش يعية، أوام ، م اسيم  ئبسية، م اسيم 
تنفيذية أو حتى الق ا ات الوزا ية، ثم ع ضهب جميعب وق ل صدو هب ل قب ة المجلس 
الدستو ي،  عد تقييد السلطة التنفيذية  مدة معينة يتعين عليهب خاللهب إصدا  الم اسيم 

بد إش اف السلطة التنفيذية على العملية االنتخب ية ض ب من الخيبل، التنفيذية،  ألن إست ع
وفي نفس الوقت عدم  قب ة ت سبنة الم اسيم التنظيمية الصبد ة  منبس ة اإلستحقبقبت 
االنتخب ية يدق نبقوس الخط  حول السلطة التقدي ية للسلطة التنفيذية في تنظيم العملية 

واضحب من خالل أول دو  الفعلي للمجلس الدستو ي االنتخب ية، وقد ظه   أث  غيبب ال
إيقبف المسب  أين تس ب التط يق غي  المسؤول لألسس الديمق اطية في  ،إنتخب بت تعددية

ي نظ ا إلفتقب ه لش وط تضمن تط يقه على االنتخب ي نتيجة اإلعتداء على القبنون االنتخب 
 ،يةاالنتخب الق لية على العملية و   عديةفي غيبب ال قب ة ال بالتي تتمثل أسبس، و أ ض الواقع

التي تعت   عبئقب حقيقيب أمبم تحقيق و  خبصة أمبم نقص التوعية السيبسية أو إنعدامهب
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والتي تس  ت في تجميد  فقد كبنت من نتبئجه إعالن حبلة الطوا ئ ،تحول ديمق اطي
   مسب  اإلصالح السيبسي. 

الح  غض النظ  عن مضمونه هو فأول ش ط أسبسي يضمن نجبح أي إصلذلك     
تكون وجو ية و تلقبئية من ق ل المجلس  تفعيل آلية ال قب ة على دستو ية القوانين
 مقتضى التعديل  نظبم اإلخطب ألن  توسيع   الدستو ي على كل التش يعبت االنتخب ية

 قد ال يحفز  قب ة كل التش يعبت، فبلمشكل األسبسي المط وح هو 2016الدستو ي لسنة 
 ال قب ي  جعل دو ه عدم إستخدام السلطبت الثالثة حقهب في اإلخطب  وهو األم  الذي 

و قبنون بت  إعت ب ه قبنونب عضويباالنتخب يقتص  على ال قب ة الوجو ية لقبنون و  محدودا
لذلك فبلنظبم السيبسي الجزائ ي أ عد أي ضمبنة لتجسيد  غ ة المؤسس  األحزاب السيبسية

  .الجزائ ي
يجب توسيع الدو  ال قب ي للمجلس الدستو ي على العملية االنتخب ية، خبصة في كمب 

 : االنتخب بت ال ئبسية واإلستفتبءات وذلك ب
 تمديد أجل د اسة ملفبت الت شح. -
 سط  قب ة المجلس الدستو ي على أداء اللجبن ال قب ية  مختلف أنواعهب،  عد  -

قب ة االنتخب بت من جهة، والمجلس تنظيم العالقة  ينهب و ين الهيئة العليب ل  
الدستو ي من جهة أخ ى، عن ط يق تأسيس ه م  قب ي قمته مجلس دستو ي 
يكون جهة إستئنبف لق ا ات الهيئة العليب المستقلة ل قب ة االنتخب بت، هذه األخي ة 
التي تكون جهة إستئنبف لق ا ات اللجبن ال قب ية المحلية، وجهة  قب ة لنشبطبتهب 

 وعهب المحلية، خبصة فيمب تعلق  بلحملة االنتخب ية التي تفتق  ألي  قب ة  فضل ف
 الخطبب السيبسي متط فب ومفتق ا ل  نبمج سيبسي. فغبل ب مب يكونميدانية، خبصة 

تعزيز  قب ة المجلس الدستو ي للجبنب المبلي لإلنتخب بت ال ئبسية،  بلنص على  -
لمخصصة للحملة يكون تحت فتح المت شحين لحسبب مبلي ل صد الم بلغ ا

تص ف المجلس الدستو ي مع إج ب  المت شحين على ختم جميع الوثبئق الم ينة 
للنفقبت كل ثالثة أيبم، وتسجيلهب في سجل مختوم وومضي من ق ل  ئيس القبئمة 

  .أو المت شح أو الممثل القبنوني للحزب ثم ختم المجلس الدستو ي
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 ل ئبسية واإلستفتبءات أمبم النبخ ين.منح حق الطعن في صحة االنتخب بت ا -
 تمديد آجبل الطعن. -
سد جميع الثغ ات القبنونية و  التحديد الدقيق لمجبل إختصبص المجلس الدستو ي -

 .المنظمة ألث  الطعن خصوصب
 : لسلطة القضبئية عن ط يقكمب يجب تعزيز األداء ال قب ي ل

 .ية ال لديةاالنتخب ا ية إشت اط الكفبءة العلمية للنبخ ين أعضبء اللجنة  اإلد -
فتح  بب الت شح لعضويتهب و  تعزيز إستقاللية اللجبن ال قب ية  بلظ  في تشكيلتهب -

 لكل الكفبءات المتواجدة ثم إنتخبب أعضبءهب من ط ف ممثلي األحزاب.
ية  تعديل المواد المنظمة االنتخب تعزيز تدخل السلطة القضبئية في مجبل ال قب ة  -

وخبصة التحديد الدقيق للجهة التي ي فع أمبمهب  ،مبم القضبءي أاالنتخب للطعن 
 .الطعن

منح حق الطعن للمت شحين وممثلي األحزاب السيبسية وكل النبخ ين المسجلين في  -
 القبئمة االنتخب ية.

 تمديد آجبل الطعون االنتخب ية جميعب نظ ا لقص هب. -
وفي جميع م احل العملية النص على إمكبنية الطعن الم بش  أمبم اللجبن ال قب ية،  -

 االنتخب ية.
 سن إج اءات خبصة للنزا  االنتخب ي وفقب لمتطل بت الس عة المطلو ة. -
لزام القبضي  - تنظيم توزيع اإلختصبص  ين القبضي اإلدا ي والقبضي الجزائي، وا 

االنتخب ي  بإل الغ الفو ي عن الدعوى الجزائية، مع  إعمبل قبعدة الجزائي يوقف 
 نظيم حبلة شغو  المجبلس المنتخ ة في حبلة الحكم  إلغبء االنتخبب .اإلدا ي، وت

إستحداث مبدة في قبنون االنتخب بت تحدد صبحب الحق في  فع الدعوى، وآجبل  -
  فع الدعوى الجنبئية االنتخب ية، وأث  الدعوى على سالمة العملية االنتخب ية.

 ( أشه .6ن تزيد عن ستة ) تحديد مدة تقبدم الج يمة االنتخب ية والتي ال يجب أ -
 تحديد المدة التي يجب أن يفصل فيهب القبضي الجزائي في الج يمة االنتخب ية. -
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الدقة في صيبغة المواد القبنونية وتجنب المصطلحبت الفضفبفة والمطبطة  -
 كمصطلح الم ض الخطي .

 ةيجب النص على نش  تقب ي  اللجبن ال قب ية في الج يدة ال سمية للجمهو ي -
 زائ ية الديمق اطية الشع ية.الج

إسنبد مجلس الدولة النظ  في إستئنبف ق ا ات اللجبن االنتخب ية، ومنحه حق إ داء  -
  أي إستشب ي في التش يعبت االنتخب ية إلى جبنب المحكمة العليب.

 توضيح حجية ق ا ات اللجبن ال قب ية أمبم القضبء.  -
ب ية خبصة الهيئة العليب ل قب ة النظ  في تشكيلة جميع اللجبن ال قب ية االنتخ -

االنتخب بت، والتخلي عن تعيين أعضبئهب،  بلنص على إنتهبج أسلوب االنتخبب 
 مع فتح الت شيح لكل من تتوف  فيهم الش وط القبنونية خبصة الكفبءة القبنونية.

تعديل آلية إنتقبء أعضبء المجلس الدستو ي  إد اج أط اف من المعب ضة والتي  -
الش وط القبنونية، والنص على إنتخبب  ئيس المجلس من  ين  تتوف  فيهم
 األعضبء.

يعت    إصالح المنظومة االنتخب ية مش و  دولة، كمؤسسبت حكومية وشعب، وال د     
من إ ادة سيبسية ومن ثم تظبف  جميع الجهود إلنجبح مسب  التحول الديمق اطي،  سن 

بنونيين، أخذا  عين اإلعت ب  إقت احبت نظبم إنتخب ي توافقي، يقت حه المختصين الق
السيبسيين، و عد إستشب ة الهيئة العليب ل قب ة االنتخب بت، ثم يع ض للتصويت أمبم 
ال  لمبن، ف قب ة المجلس الدستو ي وذلك قصد إ جب  الثقة في القبنون االنتخب ي  حثب عن 

ع ية واسعة  عد العمل على ق ول شع ي قد يعزز شفبفية العملية االنتخب ية  تفعيل  قب ة ش
توعية الشعب سيبسيب، ألن تدني المشب كة السيبسية يجعل من أي إصالح مهمب كبن 
فبشال من جهة كمب يشجع تزوي  النتبئج االنتخب ية ولو عززت آليبت ال قب ة على العملية 

 االنتخب ية من جهة أخ ى.
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(، أطروحة مقدمة 5115 - 5117ة )أعضاء العيدة التشريعية السادس
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 .5112 - 5112خدة، الجزائر، 



    
 

ديار محمد، النظام القانوني لالنتخابات في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول عمى بو  .6
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 .5115-5111الجزائر، 
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النظم االنتخابية وأثرىا عمى األحزاب السياسية في الجزائر، كمية الحقوق، لرقم رشيد،  .55
 .5116 - 5112جامعة منتوري قسنطينة، 

، مذكرة لنيل 5117التشريعية الجزائرية لسنة  لالنتخاباتلعروسي حميم، دراسة تحميمية  .52
    2 ة، الجزائر،دشيادة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة يوسف بن خ
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دفاتر السياسة بوحنية قوي، ىبة لعوادي، "إصالح قانون األحزاب السياسية الجزائري"،  .11
 .يمييا وما 175، ص 5112، جانفي والقانون



    
 

، مجمة دراسات وأبحاثبودفع عمي، "نظام الترشيح الحزبي وأثره عمى السمم األىمي"،  .11
 .272 – 261، ص ص 5116، جوان 52دد الع

بوراس عبد القادر، "التمييز اإليجابي لممرأة كضمان لمتمكين في الحياة السياسية"،  .15
، العدد األول، الجزء أبحاث قانونية وسياسيةدراسة الواقع واآلفاق، 

 .151 – 112ص ص  ،5116الثاني، جوان 

مجمة المجمس  الجزائر"، بوسمطان محمد، "الرقابة عمى دستورية المعاىدات في .12
 .71 – 21، ص 5112، 11، العدد الدستوري

، دفاتر السياسية والقانونبوشنافة شمية، "النظم االنتخابية وعالقتيا باألنظمة الحزبية"،  .12
 .271 – 265، ص ص 5111عدد خاص، أفريل 

المجمة ، انسدادىا"مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب بوعيسى سمير، " .12
 .21 – 52، ص ص 5112، أكتوبر 2، العدد الجزائرية لمسياسات العامة

بوكرا إدريس، "االقتراع النسبي وأثره عمى التعددية السياسية عمى ضوء تجربة  .16
، 9، العدد الفكر البرلمانياالنتخابات التشريعية األخيرة في الجزائر"، 

 .71 – 21، ص ص 5112جويمية 

أبحاث سياسية في المجتمع الذكوري"، السمطة المخولة، بوكعباش عبد الحميد، "المرأة  .17
 – 85، ص ص 5116، العدد األول، الجزء الثاني، جوان وقانونية
112. 

أبحاث سياسية المرأة سياسيا"،  دور لتكريس كآلية الكوطة الغني، "نظام بولكور عبد .18
 – 522، ص ص  5116، العدد األول، الجزء الثاني، جوان وقانونية
521. 

بوىند خالد، "االنتخابات التشريعية الجزائرية: تغيير ديمقراطي سممي أم عودة إلى نظام  .19
، 5112، 27، العدد المجمة العربية لمعموم السياسيةالحزب الواحد؟"، 

 .57 – 9ص ص 

بيوش صميحة، "التنظيم الدستوري لنياية مدة رئيس الجميورية في التعديل الدستوري  .51
، 5118، جانفي 15، العدد راسات األكاديميةمجمة الباحث لمد"، 5116

 .218 – 591ص ص 



    
 

حامل صباح، "الضمانات القانونية لحرية تأسيس األحزاب السياسية في الجزائر في ظل  .51
، العدد مجمة البحوث والدراسات اإلنسانية"، 12–15القانون العضوي رقم 
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محمد، "االنتخاب في الوطن العربي، بين الوالءات األولية والمد الديمقراطي"،  خداوى .52
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595 – 251. 

المجمة العربية لمعموم  ،؟عبد الفاتح عبد الماضي، متى تكون االنتخابات ديمقراطية .21
 .81 – 61، ص ص 5117، 15، العدد السياسية

دفاتر عبد المجيد رمضان، "الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية"،  .25
 .88 – 72، ص ص 5117، جانفي 16العدد  السياسة والقانون،

عزيزي جالل، "دور نظام الكوتا في توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس  .22
ل، الجزء الثاني، جوان ، العدد األو أبحاث سياسية وقانونيةالمنتخبة"، 

 .579 – 568، ص ص 5116

 المجمس قرار في قراءة الدولية، لممعاىدات الجزائري القاضي تطبيق شروط" خالد، عطوي .22
 ،   عدد ،الدستوري المجمس مجمة ،"     لعام    رقم الدستوري
 .78 – 22، ص ص    

مجمة عقوبي مولود، "الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحمية بالجزائر"،  .22
 .518 – 515، ص ص 5116، 16، العدد القانون

، -تحديات وعراقيل  -العقون سعاد، نمط التحول الديمقراطي في التجربة المغاربية  .26
 .188 – 166، ص ص 5115، 8، العدد مجمة المفكر

عماد دمان ذبيح، "الضمانات القانونية لحماية حق تكوين األحزاب السياسية في ظل  .27
مجمة المتعمق باألحزاب السياسية"،  12–15القانون العضوي رقم 

 – 216، ص ص 5116، جوان 9، العدد الباحث لمدراسات األكاديمية
216. 

م والتحول عوفي مصطفى، بموصيف الطيب، اإلعالم والتحول الديمقراطي، اإلعال .28
، 5112، مارس 19، العدد مجمة عموم اإلنسان والمجتمعالديمقراطي، 

 .111 – 81ص ص 

مجمة فتحي بكار، "االغتراب السياسي وأثره عمى المشاركة االنتخابية في الجزائر"،  .29
 .266 – 221، ص ص 7، العدد 5116، ديسمبر القانون



    
 

مجمة ة في التشريع الجزائري"، قرفي إدريس، "األحكام الموضوعية لمجرائم االنتخابي .21
 .562 – 527، ص ص 5112، 22، عدد العموم اإلنسانية

كايس شريف، "االستشارة االنتخابية كآلية لتكريس المواطنة وتدعيم الثقافة الدستورية"،  .21
 .22 – 57ص ص  5116، 2، رقم مجمة القانون، المجتمع والسمطة

المجمة النقدية لمقانون والعموم دي"، كايس شريف، "النظام االنتخابي والنظام التعد .25
 .81 – 67، ص ص 5111، 11، العدد السياسية

لحول عبد القادر، "تعزيز آليات الديمقراطية "التشاركية" في نظام الجماعات المحمية  .22
، 52"، المجمد األول، العدد 5115 – 5111عمى ضوء إصالحات 

 .12 – 1، ص ص 52، العدد مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية

مجمة الدراسات لدرع نبيمة، "الحرية الحزبية في النظام الجزائري بين االتساع والضيق"،  .22
 .152 – 111، ص ص 5116، جوان 12، العدد القانونية والسياسية

لعبادي إسماعيل، "أثر النظام االنتخابي في تشكيل المجالس المحمية في الجزائر في  .22
 ، خريف15عدد  ة لمعموم السياسية،المجمة العربيظل التعددية الحزبية"، 

 .87 – 69، ص ص5116

لعشاب مريم، "التكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية عمى مستوى  .26
، العدد مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةالجماعات المحمية"، 
 .518 – 192، ص ص 5117الحادي عشر، ماي 

لعقابي سميحة، "مبدأ التمييز اإليجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيل حقوقيا"،  .27
 – 181، ص ص 5118، 19، العدد مجمة الحقوق والعموم السياسية

196. 

مجمة  محرز مبروكة، "اإلطار الدستوري والقانوني لمحقوق السياسية لممرأة الجزائرية"، .28
 – 518 ، ص ص5118، جانفي 17عدد  العموم القانونية والسياسية،

822. 

مرزوقي عبد الحميم، بنشوري صالح، "التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل  .29
، أكتوبر 15عدد  مجمة العموم القانونية والسياسية،بين السمطات"، 

 .62- 21 ص ص ،5116



    
 

عتراف مسراتي سميمة، المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين اال .61
، العدد الثامن، ص ص مجمة المفكرالقانونية ومحدودية الممارسة، 

191 – 512. 

مجمة العموم القانونية مالتي معمر، "المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري"،  .61
 .292 – 285، ص ص 5118، جانفي 17، عدد والسياسية

مجمة العموم "، 5112ناجي لمياء، "االستفتاء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنة  .65
 .516 – 192، ص ص 5116، أكتوبر 12، عدد القانونية والسياسية

أبحاث قانونية ، "مقّيد مجال :1996 دستور المرأة في وحريات حقوقنبالي فطة، " .62
 – 511، ص ص 5116، العدد األول، الجزء الثاني، جوان وسياسية

525. 

مجمة يعيش تمام شوقي، "آليات تقسيم الدوائر االنتخابية )دراسة تأصيمية مقارنة("،  .62
  .585 – 529، ص ص 5115، جوان العموم القانونية والسياسية

 مجمة ،"التشريعية والمعايير الضرورة بين :الناخبين تسجيل عممية"  ستيرة، بن اليمين .62

 . 333–     ص ص ،     ،  العدد ،االجتماعية العموم

 
 :المداخالت -د 

الدين، واقع االنتخابات البرلمانية في الكويت، ندوة حول النزاىة في االنتخابات  أحمد .1
البرلمانية مقوماتيا وآلياتيا في األقطار العربية، المنظمة من طرف 
المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الدراسات الوحدة 

ص  ،5118، بيروت، 5118مارس  12 - 15العربية، بيروت يومي 
 .122 – 152ص 

بحث في المعوقات وأىم بركات محمد، "االنتخابات والتمثيل البرلماني في الجزائر:  .5
(، ممتقى دولي حول األنماط  5117 – 1997عوامل التفعيل ) 

االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي، كمية الحقوق والعموم السياسية، 



    
 

، عدد خاص، القانوندفاتر السياسة و ، 5111أفريل  2و 2ورقمة، يومي 
 .598 – 589، ص ص 5111

بن داود إبراىيم، "المعايير الدولية لمنزاىة االنتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي"،  .2
الممتقى الدولي حول األنماط االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي 

، عدد دفاتر السياسية والقانون، ورقمة، 5111نوفمبر  12و 12يومي 
 .262 – 228، ص ص 5111خاص أفريل 

بن عمي زىيرة، إعتماد نظام التمثيل النسبي تفاديا النحرافات نظام االنتخاب باألغمبية  .2
في النظام السياسي الجزائري، ممتقى وطني حول إصالح النظام 

 ،5111ديسمبر  19و    االنتخابي في الجزائر الضرورات واآلليات، 
 .67 – 22، ص ص  جيجلجامعة كمية الحقوق و العموم السياسية، 

بيمولي أبو الفضل محمد، مبد حياد الموظف العمومي في العممية االنتخابية،  ممتقى  .2
دولي حول األنماط االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي، كمية الحقوق 

دفاتر ،  5111نوفمبر  12و 12والعموم السياسية، جامعة ورقمة، يومي 
 .215 – 212، ص ص 5111أفريل  ، عدد خاصالسياسة والقانون

أعمال  ،11-15من قانون االنتخابات  81بوحميط يزيد، إشكالية تطبيق نص المادة  .6
الممتقى الوطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، كمية 

 12و 12، يومي 1922ماي  18الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 . 5112مارس 

عبد الكريم، الحياد السياسي لإلدارة في المجال االنتخابي، ممتقى وطني حول  بودريوه .7
إصالح النظام االنتخابي في الجزائر الضرورات و اآلليات، كمية الحقوق 

، ص 5111ديسمبر  19 – 18والعموم السياسية، جامعة جيجل، يومي 
 .112 – 117ص 

الحكم الراشد والتنمية، الرسائل  بودىان يامين، الممارسة الديمقراطية والعالقة بين .8
المفتوخة في الصحف الجزائرية ودورىا في عممية اإلتصال السياسي، 
ممتقى دولي حول األنماط االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي، كمية 

،  5111نوفمبر  12و 12الحقوق والعموم السياسية، جامعة ورقمة، يومي 



    
 

 – 548، ص ص 3122يل ، عدد خاص أفر دفاتر السياسة والقانون
573. 

قراءة في قانون االنتخابات الجزائري، ممتقى وطني حول قانون  ليندة، بوشقورة .:
 ،قالمة ،2:56أوت  9جامعة  االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، جامعة

 .86 – 67، ص ص 3124مارس  5و 4

الح النظام بوليفة محمد عمران، التركيبة القانونية لمجمس األمة، ممتقى وطني حول إص .21
الضروريات واآلليات، كمية الحقوق والعموم السياسية، ، االنتخابي في الجزائر
 .31 – 21، ص ص 3121ديسمبر  :1 – 19جامعة جيجل، يومي 

ط األوسط وشمال تشامبرز ريتشارد، المعايير الدولية لالنتخابات في منطقة الشر  .22
إفريقيا، مداخمة في الندوة حول النزاهة في االنتخابات البرلمانية، 
مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، المنظمة من طرف المنظمة 

-23العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .75 – 69، ص ص 3119مارس  24

الدستوري الرقابة عمى صحة انتخاب عضو البرلمان،  جوادي إلياس، دور المجمس .23
مارس  5و 4ممتقى وطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، 

 .321قالمة، ص ص ، 2:56أوت  9جامعة ، جامعة 3124

خرباشي عقيمة، أثر النظام االنتخابي المعتمد في غرفتي البرلمان عمى المشاركة  .24
وطني حول إصالح النظام االنتخابي في  السياسية في الجزائر، ممتقى

ديسمبر  :1 – 19الجزائر، الضرورات واآلليات، جامعة جيجل، يومي 
 .: – 2، ص ص 3121

خشايمية لزهر، عقابي آمال، ضمانات نزاهة وحيادية العممية االنتخابية في ظل قانون  .25
ممتقى وطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، ، 23-12

 .3124مارس  5و 4قالمة،  ،2:56أوت  9 جامعة

مداخمة في الندوة حول  الخالفي محمد أحمد، نزاهة االنتخابات النيابية في اليمن، .26
النزاهة في االنتخابات البرلمانية، مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، 
المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز 



    
 

، المنظمة العربية 5118مارس  12-15دراسات الوحدة العربية، 
، ص 5118بيروت،  لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية،

 .225  – 251ص 

خيرت معوض محمد عياد، استخدام االنترنت كوسيمة اتصال في حمالت التسويق  .16
، مؤتمر 5118دراسة عمى حممة انتخابات الرئاسة األمريكية  : السياسي

لعالم جديد، جامعة  لوجيا جديدة...و تكن : دولي حول اإلعالم الجديد
، 5119منشورات جامعة البحرين،  ،5119أفريل  9و 7البحرين، يومي 

 .227 – 252ص ص 

الزاوي محمد الطيب، قندوز عبد القادر، تنظيم الحمالت االنتخابية من خالل قانون  .17
االنتخابات الجزائري، ممتقى دولي حول األنماط االنتخابية في ظل 

نوفمبر  2و 2التحول الديمقراطي، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، يومي 
ص  ، ص5111، عدد خاص افريل سياسة والقانوندفاتر ال، 5111
522 – 525 . 

زعياط عمر، نظام االقتراع النسبي وأثره في تسيير المجالس المنتخبة، أعمال الممتقى  .18
الوطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، كمية الحقوق 

مارس  12و 12يومي  قالمة، ،1922ماي  18والعموم السياسية، جامعة 
 .522 – 559، ص ص 5112

ممتقى وطني حول زيغوني رابح، النظام االنتخابي كمؤشر لقياس إرادة اإلصالح،  .19
مارس  2و 2قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، جامعة قالمة، 

 .152 – 115، ص ص5112
لديمقراطي"، سعيداني لوناسي ججيقة، "تطور نظام الترشيح كآلية من آليات التحول ا .51

 19و    ممتقى وطني حول إصالح النظام االنتخابي الجزائري، 
ص  ،جيجلجامعة كمية الحقوق و العموم السياسية،  ،5111ديسمبر 

 .72 – 68ص 

"أثر التمثيل السياسي عمى الحكامة المحمية"، ممتقى دولي ، _______________ .51
بعنوان "المواطنة والحكامة المحمية في بمدان شمال إفريقيا"، المنظم من 



    
 

 40و 40طرف كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وز، يومي 
 .2402أفريل 

في الجزائر"، ، "إشكاالت نظام التمثيل في االنتخابات المحمية _______________ .22
ممتقى وطني حول "مبادرة تعزيز اإلصالحات السياسية في الجزائر"، 

أفريل  00و 04كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة البويرة، يومي 
2402. 

المغاربية  التشريعات، "المركز القانوني والسياسي لممرأة في ________________ .22
في ظل التعديالت المستحدثة"، ممتقى دولي حول "المركز القانوني 
والسياسي لممرأة في التشريعات المغاربية في ظل التعديالت المستحدثة"، 

أكتوبر  24و 01كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيجل، يومي 
2400. 

نون الوطني في النظام "أثر سمو القاعدة الدولية عمى القا، ________________ .20
الجزائري"، مداخمة حول عولمة النص القانوني، المنظم من طرف كمية 

 .2402أفريل  22و 22الحقوق والعموم السياسية، جامعة خنشمة، يومي 

سماعين لعبادي، مدى فعالية تعدد أنواع الرقابة في حل منازعات إعداد ومراجعة  .20
 ح النظام االنتخابي في القوائم االنتخابية، ممتقى وطني حول إصال

ة الحقوق والعموم السياسية، جامعة يمكالجزائر الضرورات واآلليات، 
 .002 – 028ص ص   ،2404ديسمبر  1-8جيجل، يومي 

شعيبي عبد الجبار، الحممة االنتخابية في الجزائر بين قانونية الممارسة والتطبيق،  .22
 ح النظام االنتخابي في الجزائر، الضرورات ممتقى وطني حول إصال

 – 48واآلليات، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيجل، يومي 
 .22 -20، ص ص 2404ديسمبر  41

 

إصال ح النظام ممتقى وطني  طاهير رابح، نصاب اإلبعاد في االنتخابي الجزائري، .22
والعموم االنتخابي في الجزائر، الضرورات واآلليات، كمية الحقوق 



    
 

، ص ص 0808ديسمبر  80 – 80السياسية، جامعة جيجل، يومي 
43 – 40. 

 08 – 00طيبون حكيم، مكانة رئيس المجمس الشعبي البمدي في إطار قانون رقم  .00
المتضمن قانون البمدية، ممتقى وطني حول  0800يونيو  00المؤرخ في 

السياسية سوق الجماعات المحمية واقع وتحديات، كمية  الحقوق والعموم 
المحاضرات ميمود طاهري،  أهراس بالشراكة مع والية سوق أهراس، قاعة

 .00 -0، ص ص 0803فيفري  02و 02يومي 

 االنتخابات في النزاهة حول ندوة الدولية، والمعايير االنتخابية الثقافة في شعبان، الحسين عبد .00

 المنظمة طرف من المنظمة العربية، األقطار في وآلياتها مقوماتها البرلمانية،

 04 – 00 العربية، الوحدة دراسات مركز مع بالتعاون الفساد لمكافحة العربية
 دراسات ومركز الفساد لمكافحة العربية المنظمة األولى، الطبعة ،     ارسم

 .    – 91  ص ص ،     بيروت، العربية، الوحدة

ممتقى عبيد ريم، دور األجهزة الرقابية في الحد من الجرائم االنتخابية المحمية في الجزائر،  .48
وطني إصالح النظام االنتخابي في الجزائر، الضرورات واآلليات، كمية 

 ، 0808ديسمبر  80 – 80الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيجل، يومي 
 .020 – 020ص ص  

ممتقى وطني إصالح النظام عشي عالء الدين، اآلليات القضائية لحماية العممية االنتخابية،  .40
االنتخابي في الجزائر، الضرورات واآلليات، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 – 088، ص ص  ، 0808ديسمبر  80 – 80جامعة جيجل، يومي 
082 . 

ممتقى ، 80-00عالل ياسين، انتخابات أعضاء مجمس األمة في ظل القانون العضوي رقم  .40
، 0032أوت  0جامعة  وطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق،

 .000 – 00، جامعة قالمة، ص ص 0804مارس  3و 4 ،قالمة

ة، ممتقى عمروش حميم، مدى فعالية دور القضاء في تكريس شفافية العممية القضائي .44
 0جامعة  وطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، جامعة

 .008 - 000، ص ص 0804مارس  3و 4قالمة،  ،0032أوت 



    
 

العياشي عنصر، التعددية السياسية في الجزائر، الواقع واآلفاق، ندوة حول "االنتقال  .22
 19و 18يومي  مشية،الديمقراطي في المنطقة العربية"، عمان، المممكة األردنية اليا

 .1999ماي 

عالقات اإلنسجام ودواعي  : قاضي خير الدين، تشكيل المجالس البمدية في الجزائر .22
اإلصالح، ممتقى وطني حول الجماعات المحمية واقع وتحديات، كمية الحقوق والعوم 

 – 28،  ص ص 5112فيفري  56و 52السياسية بالشراكة مع والية سوق أىراس، 
22. 

ني فريدة، األخذ بنظام التعددية الحزبية ضرورة إلصالح النظام االنتخابي، قصير مزيا .26
كمية  ممتقى وطني حول إصالح النظام االنتخابي في الجزائر الضرورات واآلليات،

 ، ص ص5111ديسمبر  19 – 18جامعة جيجل، يومي  الحقوق و العموم السياسية،
57 – 22. 

بين اإلصالح ومحاوالت الحفاظ عمى  – لرقم رشيد، أنظمة االنتخاب في الجزائر .27
ي في الجزائر الضرورات ، ممتقى وطني حول إصالح النظام االنتخاب-الوضع القائم 

ديسمبر  19 – 18كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيجل، يومي  واآلليات،
 .22 – 29 ص ص ،5111

تريو من عدم اليقين ما يع :ليكا جان، التحرك نحو الديمقراطية في الوطن العربي  .28
والتعرض لألخطار، وما يعتريو من شرعية، محاولة تجريبية في تحديد المفاىيم 
وفرضيات أخرى، ندوة حول ديمقراطية من دون ديمقراطيين، سياسات اإلنفتاح في 
العالم العربي / اإلسالمي، المعيد اإليطالي "فونداسيوني إيني أنريكوماتيي"، الطبعة 

 .72 - 52راسات الوحدة العربية،  ص ص الثانية، مركز د

مالكي أمحمد، االنتخابات البرلمانية في المغرب في ضوء معايير الحكامة االنتخابية،  .29
حول النزاىة في االنتخابات البرلمانية، مقوماتيا وآلياتيا في األقطار العربية،  ندوة

كز دراسات الوحدة المنظمة من طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مر 
 .266 – 222، ص ص 5118مارس  12-15العربية، 

محمد أحمد عبد اهلل، "واقع االنتخابات النيابية في البحرين"، مداخمة في الندوة حول  .21
النزاىة في االنتخابات البرلمانية، مقوماتيا وآلياتيا في األقطار العربية، المنظمة من 



    
 

-15طرف المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 
لمنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية، ، ا5118مارس  12

 .282 – 261، ص ص 5118بيروت، 

ممتقى وطني القضاء اإلداري بالمنازعة االنتخابية،  اختصاصمرابط حسان، نطاق  .21
إصالح النظام االنتخابي في الجزائر، الضرورات واآلليات، كمية الحقوق والعموم حول 

 . 127 – 152ص ص   ،5111ديسمبر  19 – 18ل، يومي السياسية، جامعة جيج

مقالتي منى، التعددية الحزبية في الجزائر، ممتقى وطني حول قانون االنتخابات  .25
 21، ص ص 5112مارس  2و 2 ،، قالمة1922أوت  8جامعة  الجزائري واقع وآفاق،

– 21. 

ة االنتخابية في منير مباركية، عالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرىا عمى العممي .22
الجزائر، ممتقى دولي حول األنماط االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي، كمية الحقوق 

دفاتر السياسة ،  5111نوفمبر  12و 12والعموم السياسية، جامعة ورقمة، يومي 
 .252 – 212، ص ص 5111، عدد خاص أفريل والقانون

إلى عدم تطوير النظم االنتخابية في ناجي عبد النور، المؤثرات السياسية التي أدت  .22
ظل التحول الديمقراطي، ممتقى دولي حول األنماط االنتخابية في ظل التحول 

نوفمبر  12و 12الديمقراطي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ورقمة، يومي 
 .227 – 221ص ص  ،5111عدد خاص أفريل  دفاتر الساسة والقانون، ،5111

ز، النظام القانوني لمجنة الوطنية لإلشراف عمى االنتخابات، ممتقى نويري عبد العزي .22
 8، جامعة 5112مارس  2و 2وطني حول قانون االنتخابات الجزائري واقع وآفاق، 

 .88 – 76، ص ص 1922ماي 

 
 :النصوص القانونية - ه

 :النصوص التأسيسية -

، وصدر 1962أوت  58الجزائري، صادق عميو  المجمس الوطني يوم  1962دستور  .1
 .62، العدد 1962سبتمبر  11المؤرخة في  ،، ج ر ج ج1962سبتمبر 11يوم 



    
 

، 1976نوفمبر سنة  55مؤرخ في  ،97-76رقم  أمر ، الصادر بمقتضى1976دستور  .5
يتضمن إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر ج ج،  المؤرخة 

 .92، العدد 1976نوفمبر  52في 
فبراير  58مؤرخ في  ،18-89المرسوم الرئاسي رقم  ، الصادر بمقتضى1989دستور  .2

فبراير سنة  52 استفتاءفي  ر نص تعديل الدستور الموافق عميو، يتعمق بنش1989
 المتمم.   و  المعدل ،19،  العدد 1989المؤرخة في أول مارس  ج ر ج ج، ،1989

ديسمبر  7مؤرخ في  228-96رقم مرسوم رئاسي ، الصادر بمقتضى 1996دستور  .2
سنة  58 استفتاء، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عميو في 1996 سنة

 ، المعدل76، العدد 1996ديسمبر  8المؤرخة في  ج ج، في ج ر ، المنشور1996
  : ب

، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر 5115أفريل  11مؤرخ في  12 – 15بالقانون رقم  -
 .52، عدد5115أفريل  12ج ج ، مؤرخة في 

، يتضمن التعديل الدستورين ج 5118نوفمبر  12المؤرخ في  19 – 18القانون رقم  -
 .5118نوفمبر سنة  16ج، المؤرخة في  رج
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج 5116مارس  6، المؤرخ في 11 – 16القانون  - 

 . 12، عدد 5116مارس  7ج، المؤرخة في 

 : الدولية االتفاقيات -
 جويمية 17 ياسية لممرأة دخمت حيز النفاذ فياالتفاقية الدولية المتعمقة بالحقوق الس .1

 52المؤرخة في  ،، ج ر ج ج5112أفريل  19صادقت عمييا الجزائر بتاريخ  ،1922
 .56، عدد 5112أفريل 

دخمت حيز  1979االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  .5
، ج ر ج 1966جانفي  55صادقت عمييا الجزائر في  ،1981سبتمبر  12التنفيذ في 

 .6، عدد 1996انفيج 52المؤرخة بتاريخ  ،ج



    
 

دخل حيز التنفيذ في  1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعب الذي اعتمد عام  .2
المؤرخة  ،، ج ر ج ج1987فيفري 12، وصادقت عميو الجزائر في 1986نوفمبر 51
 .6عدد  ،1987فيفري  12في 

فريقية البرتوكول المتعمق بميثاق حقوق اإلنسان والشعب المتعمق بخمق المحكمة اإل .2
فيفري  56، ودخمت حيز التنفيذ في 1998لحقوق اإلنسان والشعب إعتمد في جوان 

 12، ج ر ج ج، المؤرخة في 5112مارس  12، صادقت عمييا الجزائر بتاريخ  5112
 .12، عدد 5112مارس 

 جويمية 11البرتوكول اإلضافي لممحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اعتمد في  .2
 .5112ديسمبر  59عمييا الجزائر بتاريخ   ، أمضت5112

دخل حيز  5117ات والحكم المعتمد في جانفي االنتخابالميثاق اإلفريقي لمديمقراطية و  .6
  .5115جويمية  12، وأمضت عميو الجزائر في 5115التنفيذ عام 

جوان  16صادقت عمييا الجزائر بتاريخ  بروتوكول المحكمة القضائية لإلتحاد اإلفريقي .7
 .29، عدد 5117جوان  12، ج ر ج ج، المؤرخة بتاريخ 5117

 عميو صادقت إفريقيا في المرأة بحقوق المتعمقة والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق .8
 .    عدد ،    أكتوبر   في المؤرخة ،ج ج ر ج ،     سبتمبر    بتاريخ الجزائر

 بتاريخ الجزائر عميو صادقت والذي والحكم، اتاالنتخاب لمديمقراطية، اإلفريقي الميثاق .9
 .29عدد  ،     أكتوبر   بتاريخ المؤرخة ،ج ر ج ج ،          

 
 :القوانين -

يتعمق بالمجمة االنتخابية،  1969أفريل  8، مؤرخ في 1969سنة  52قانون عدد  .1
 .5111التونسية سنة منشورات المطبعة الرسمية لمجميورية 

، يتعمق بالوالية، ج رج ج، المؤرخة في 1991أفريل  17، مؤرخ في 19–91قانون رقم  .5
 .12، عدد 1991أفريل  11

عدد المقاعد و  يةاالنتخابيحدد الدوائر  1991أفريل سنة  2مؤرخ في  17–91قانون رقم  .2
أفريل  6ي المؤرخة ف ،ج ر ج ج ،المطموب شغميا لتجديد المجمس الشعبي الوطني

 .12عدد  ،1991



    
 

، يتعمق بنظام اإلنتخابات، ج ر ج ج، 1997مارس  6، مؤرخ في 17 – 97أمر  .2
 . 15، عدد 1997مارس  6المؤرخة في 

 ،1997مارس  6، ج ر ج ج، مؤرخة في     مارس    في مؤرخ 18–97رقم  أمر .2
 المتعمق،     فيفري  52 المؤرخ في 12 - 15  رقم  باألمر معدل ومتمم ،15عدد 

 ر ج ج، البرلمان، ج انتخاب في شغميا المطموب المقاعد ية وعدداالنتخاب بتحديد الدوائر
 .  عدد  ،    فيفري  58  في المؤرخة

، ج ر ج ج، 1999أفريل  2المؤرخ في  المتعمق بالمجاىد والشييد،، 17–99قانون رقم  .6
 .52، عدد 1999أفريل  15المؤرخة في 

، يتضمن تنفيذ ميثاق السمم 5116فبراير سنة  57مؤرخ في  11–16رقم  أمر .7
 .11، عدد 5116فبراير  58والمصالحة الوطنية، ج ر ج ج، مؤرخة في 

، يتعمق بنظام اإلنتخابات، ج ر 5115يناير  15، مؤرخ في 11 – 15قانون عضوي  .8
 .1، عدد 5115جانفي  12ج ج، مؤرخة في 

ؤرخة مج ر ج ج، ال ،يتعمق بالوالية ،5115براير ف 51مؤرخ في  ،17–15قانون رقم  .9
 .15، عدد 5115براير ف 59في 

        ، المتعمق 5112ماي  56المؤرخ في  5112لسنة  16القانون األساسي عدد  .11
  .25، عدد 5112ماي  57ات واالستفتاء، الرائد الرسمي لمجميورية التونسية، االنتخابب

، يتعمق بنظام اإلنتخابات، 5116غشت  52، مؤرخ في 11 – 16قانون عضوي رقم  .11
 . 21، عدد 5116غشت  58ج رج ج، المؤرخة في 

يتعمق بالييئة  ،5116غشت سنة  52، المؤرخ في 11–16القانون العضوي رقم  .15
 .21عدد  ،5116غشت  58المؤرخة في  ،ج رج ج ،اتاالنتخابالعميا المستقمة لمراقبة 

 
 :المراسيم الرئاسية -

، يتعمق بالقواعد الخاصة 1989أوت  7، مؤرخ في 122-89مرسوم رئاسي رقم  .1
 7المؤرخة في  ،ج جبتنظيم المجمس الدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيو، ج ر 

 .25، عدد 1989غشت 



    
 

يتضمن إعالن حالة  ،1995فبراير سنة  9مؤرخ في  22–95مرسوم رئاسي رقم  .5
 .11، عدد 1995يبراير ف 9الطوارئ، ج ر ج ج، المؤرخة في 

، يتعمق بنشر األرضية 1992يناير سنة  59مؤرخ في  21–92مرسوم رئاسي رقم  .2
يناير  21المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحمة االنتقالية، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .6، العدد 1992

 6ج ر ج ج، المؤرخة في  ،1997مارس  6مؤرخ في  ،28-97رقم  رئاسي  مرسوم .2
 .15، عدد 1997مارس 

 المستقمة الوطنية بالمجنة يتعمق ،    يناير    في مؤرخ 11-99رقم  رئاسي مرسوم .2
 .1عدد  ،1999يناير  6الرئاسية، ج رج ج، المؤرخة في  اتاالنتخاب لمراقبة

 وطنية سياسية لجنة يحدث ،    أفريل     في مؤرخ ،159-15رقم  رئاسي مرسوم .6
أبريل  16ج رج ج، مؤرخة في ،5115مايو  21التشريعية ل  اتاالنتخابلمراقبة 
 .  ، عدد     ماي     ، مؤرخة ف5115

، يعدل ويتمم المرسوم 5115مايو سنة  16مؤرخ في  127-15مرسوم رئاسي رقم  .7
والمتعمق بالقواعد الخاصة  ،1989غشت سنة  7المؤرخ في  122-89الرئاسي رقم 

المؤرخة في  ،بتنظيم المجمس الدستوري والقانون األساسي لبعض موظفيو، ج ر ج ج
 .5115مايو  19

، يتعمق باستمارة اكتتاب 5115يوليو سنة  8المؤرخ في  522-15مرسوم رئاسي رقم  .8
دية التوقيعات في صالح قوائم المترشحين األحرار النتخاب المجالس الشعبية البم

 .27، عدد 5115يوليو  11والمجالس الشعبية الوالئية، ج ر ج ج، مؤرخة في 
، يحدث لجنة سياسية وطنية 5115غشت  52مؤرخ في  575-15مرسوم رئاسي رقم  .9

، ج ر ج 5115أكتوبر سنة  11ات لممجالس الشعبية البمدية والوالئية لـ االنتخابلمراقبة 
 .28م، عدد 5115غشت سنة  52ج، مؤرخة في 

، يحدث لجنة سياسية 5112فبراير سنة  7مؤرخ في ل  51–12مرسوم رئاسي رقم  .11
 8المؤرخة في  ،، ج ر ج ج5112أبريل سنة  8ات الرئاسية لـاالنتخابوطنية لمراقبة 

 .18م، عدد  5112فبراير سنة 



    
 

، يتضمن استدعاء ىيئة 5112غشت سنة  12مؤرخ في  578–12مرسوم رئاسي رقم  .11
، 5112سبتمبر سنة  59تاء المتعمق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس الناخبين لالستف

 .22، عدد 5112غشت سنة  12ج ر ج ج، مؤرخة في 

، يحدث لجنة سياسية 5117أبريل سنة  17مؤرخ في  112–17المرسوم الرئاسي رقم  .15
، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  17ات التشريعية لـاالنتخابوطنية لمراقبة 

 .52، عدد 5117أبريل سنة  18
يتضمن تعيين أعضاء  ،5115فبراير  11 مؤرخ في ،69–15مرسوم رئاسي رقم  .12

المؤرخة  ،ج ر ج ج ،5115ات التشريعية لسنة االنتخابالمجنة الوطنية لإلشراف عمى 
 .16عدد  ،5115فبراير  15في 

الييئة  استدعاءيتضمن  ،5115غشت  21مؤرخ في  251 – 15مرسوم رئاسي رقم  .12
المؤرخة في  ،ج ر ج ج ،الوالئيةو  أعضاء المجالس الشعبية البمدية النتخابية االنتخاب

 .28عدد  ،5115سبتمبر  5

 
 :المراسيم التنفيذية -

، الذي يحدد كيفية إشيار 12/15/1991المؤرخ في  ،27-91مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .7، عدد 1991فبراير  12الترشيحات، ج ر ج ج، 

يتعمق بالمساعدة المالية  1991مايو سنة  56مؤرخ في  ،122–91تنفيذي رقم  مرسوم .5
، ج رج ج، المؤرخة في 1991يونيو سنة  15ية النتخابات يوم االنتخابلفائدة الحممة 

 .55، العدد 1991مايو  21

، ج ر ج ج، المؤرخة 1992يوليو سنة  59المؤرخ في  ،515–92مرسوم تنفيذي رقم   .2
 .25العدد  ،1992غشت  5في 

، يحدد صالحيات مصالح 1992سبتمبر  6المؤرخ في  ،562–92مرسوم تنفيذي رقم   .2
المؤرخة  ،التقنين والشؤون العامة واإلدارة المحمية وقواعد تنظيميا وعمميا، ج ر ج ج

 .21، عدد 1992سبتمبر  11في 



    
 

، يتضمن صالحيات الوزير     يوليو    مؤرخ في     -  مرسوم تنفيذي رقم  .2
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكمف باإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية، ج ر ج 

 .  ، عدد6/1996/  المؤرخة  ،ج

، يحدد كيفية إشيار 1997مارس سنة  12مؤرخ في  ،75–97مرسوم تنفيذي رقم  .6
 .12ه، عدد 1217ذي القعدة عام  7الترشيحات ج ر ج ج، المؤرخة في 

، يحدد قواعد عمل 1997مارس سنة  12المؤرخ في ، 62-97مرسوم تنفيذي رقم  .7
 .12، رقم 1997مارس سنة  12المجنة اإلدارية االنتخابية، ج ر ج ج، الصادرة في 

، يحدد كيفيات إعداد 1997مارس سنة  12مؤرخ في  ،62-97مرسوم تنفيذي رقم  .8
 .12بطاقة الناخب وتسميميا ومدة صالحياتيا، ج ر ج ج، عدد 

، يحدد كيفيات إشيار 1997مارس سنة  12المؤرخ في  ،75-97 مرسوم تنفيذي رقم .9
 .12، عدد 1997مارس  12الترشيحات، ج ر ج ج، المؤرخة في 

، يحدد الدوائر االنتخابية 1997مارس سنة  12مؤرخ في  76–97مرسوم تنفيذي رقم  .11
 12وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخاب البرلمان، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .12، عدد 1997مارس 

، يتعمق باستمارة اكتتاب 1997يوليو سنة  56مؤرخ في  ،581-97مرسوم تنفيذي رقم  .11
التوقيعات في صالح قوائم المترشحين األحرار النتخابات أعضاء المجالس الشعبية 

 .29، عدد1997يوليو  57البمدية والوالئية، ج ر ج ج، المؤرخة في 

، يتعمق بإيداع قوائم 1997يوليو  56مؤرخ في  ،581–97مرسوم تنفيذي رقم  .15
الترشيحات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، ج ر ج ج، مؤرخة في 

 .29، عدد 1997يوليو  57
، يعدل المرسوم التنفيذي 5115مارس سنة  2مؤرخ في  ،82–15مرسوم تنفيذي رقم  .12

كيفيات إعداد بطاقة الناخب ، يحدد 1997مارس سنة  12المؤرخ في  62–97رقم 
 .16، العدد 5115مارس سنة  2وتسميميا ومدة صالحياتيا، ج ر ج ج، المؤرخة في 

، الذي يحدد إجراءات اكتتاب 5112جانفي  7المؤرخ في  ،12-12مرسوم تنفيذي رقم  .12
التوقيعات الشخصية في صالح المرشحين النتخابات رئاسة الجميورية، والقرار الوزاري 

الذي يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب  5112جانفي  18المؤرخ في 



    
 

ر ج ج، المؤرخة في  التوقيعات الشخصية في صالح المرشحين لرئاسة الجميورية، ج
 .12، عدد5112جانفي  11

، يحدد كيفيات إشيار 5112مارس سنة  2مؤرخ في  ،75–12مرسوم تنفيذي رقم  .12
، 5112مارس  7الترشيحات في االنتخاب لرئاسة الجميورية، ج رج ج، المؤرخة في 

  . 12عدد 

رة ، المتعمق باستما5117فبراير سنة  17مؤرخ في  ،65–17مرسوم تنفيذي رقم  .16
التصريح بالترشح في قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج 

 .15، العدد 5117فبراير سنة  18ر ج ج، مؤرخة في 

، يحدد كيفيات إشيار 5117مارس سنة  8مؤرخ في  ،82–17مرسوم تنفيذي رقم  .17
  17، عدد 5117مارس سنة  12الترشيحات، ج ر ج ج، المؤرخة في 

، يتعمق باستمارة 5115يناير سنة  52المؤرخ في  ،52-15ذي رقم مرسوم تنفي .18
التصريح بالترشح النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .12، العدد 5115يناير سنة  56
، يحدد كيفيات تطبيق 5115فبراير سنة  56مؤرخ في  ،86-15مرسوم التنفيذي رقم  .19

الذي يحدد الدوائر  5115فبراير سنة  12المؤرخ في  ،11–15من األمر رقم  2المادة 
ية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلمان، ج ر ج ج، المؤرخة االنتخاب

 .11، العدد 5115فبراير سنة  56في 

، يحدد قواعد تنظيم مركز 5115أفريل  11مؤرخ في  ،179–15مرسوم التنفيذي رقم  .51
 .55، عدد 5115أفريل  12المؤرخة في  ،ومكتب التصويت وسيرىا، ج رج ج

، يحدد كيفيات إشيار 5112فبراير سنة  1مؤرخ في  52–12مرسوم تنفيذي رقم  .51
، 5112فبراير  5لرئاسة الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في  االنتخابالترشيحات في 

 .12عدد 

، يحدد كيفيات اإلطالع 5116يونيو سنة  21مؤرخ في  ،191–16مرسوم تنفيذي رقم  .55
 ،ج ج ر عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي والقرارات البمدية، ج

 .21 ، عدد5116يوليو سنة  15المؤرخة في 



    
 

، يحدد كيفيات إعداد 5116ديسمبر سنة  19مؤرخ في  ،226–16مرسوم تنفيذي رقم  .52
ديسمبر سنة  51بطاقة الناخب وتسميميا ومدة صالحيتيا، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .72، العدد 5116

، يحدد كيفيات إشيار 5116ديسمبر سنة  19مؤرخ في  228–16مرسوم تنفيذي رقم  .52
، 5116ديسمبر سنة  51الترشيحات لالنتخابات التشريعية، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .72 عدد

، المتعمق باستمارة 5117يناير سنة  17مؤرخ في  ،12-17مرسوم تنفيذي رقم  .52
التصريح بالترشح لقوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج ر ج 

 .12، العدد 5117يناير سنة  18ج، مؤرخة في 

، يتعمق باستمارة اكتتاب 5117 يناير سنة 17مؤرخ في  ،12–17مرسوم تنفيذي رقم  .56
التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجمس الشعبي 

 .2العدد  ،5117يناير سنة  18الوطني، ج ر ج ج، مؤرخة في 

، يحدد كيفيات وضع 5117يناير سنة  17، مؤرخ في 16–17مرسوم تنفيذي رقم  .57
ات االنتخابية تحت تصرف المترشحين والييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابالقائمة 

طالع الناخب عمييا، ج ر ج ج، المؤرخة في   .2، عدد 5117يناير  18وا 

، يحدد كيفيات أداء 5117يناير سنة  17 18مؤرخ في  ،51-17مرسوم تنفيذي رقم  .58
يناير سنة  52اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .2، عدد 5117

، يحدد قواعد تنظيم مركز 5117يناير سنة  17مؤرخ في  ،52–17مرسوم تنفيذي رقم  .59
 .2، عدد 5117يناير سنة  52ومكتب التصويت وسيرىما، ج ر ج ج، المؤرخة في 
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 ،1989، 1الفقو الدستوري الجزائري، رقم  ، أحكام1989-م د  -ر.ق - 1رأي رقم  .1
 .29-22ص ص 



    
 

 ،1989 1، أحكام الفقو الدستوري الجزائري، رقم 1989 –م د  –ر.ق  – 5رأي رقم  .5
 .21-21ص ص 

من األمر  5حول دستورية المادة  1997فبراير  19مؤرخ في  97-م د-رأ 12رأي رقم  .2
جمس الوطني االنتقالي، بتاريخ المتعمق بالتقسيم القضائي المصادق عميو من طرف الم

  .12، العدد 1997مارس  19، ج ر ج ج د ش، المؤرخة في 1997يناير سنة  6

مارس  6، المؤرخ في 1997مارس  6ر.أ.ق عض / م. د المؤرخ في  15الرأي رقم  .2
، يتعمق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق باألحزاب 1997سنة 

 .15، عدد 1997مارس  6ور، ج ر ج ج، المؤرخة في السياسية لمدست

، يتعمق بمراقبة مطابقة 5112فيفري  2المؤرخ في  12-11رأي المجمس الدستوري رقم  .2
المتضمن القانون العضوي المتعمق  17-97القانون العضوي المعدل والمتمم لألمر 

  .19عدد ، 5112فيفري  11ات لمدستور، ج ر ج ج، المؤرخة في االنتخاببنظام 

، يتعمق بمراقبة 5112غشت عام  55، مؤرخ في 12/ ر.ق.ع/ م.د/ 15رأي رقم  .6
مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي لمقضاء لمدستور، أحكام الفقو 

 .21 - 21، ص ص 5112، 19الدستوري الجزائري، رقم 
اقبة مطابقة ، يتعمق بمر 5111ديسمبر سنة  55مؤرخ في  11/ ر. م. د/12رأي رقم  .7

القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لمدستور، 
 .5115يناير سنة  12المؤرخة في  ،ج ر ج ج، العدد األول

، يتعمق بمشروع القانون 5116يناير  58ر. ت. د/ م د المؤرخ في  11/16الرأي رقم  .8
 .12، عدد 5116مارس  7مؤرخة في ، ج ر ج ج، الالمتضمن التعديل الدستوري

، يتعمق بمراقبة مطابقة 5116غشت سنة  11مؤرخ في  16/ر. ق. ع/م. د/12رأي رقم  .9
ات لمدستور، ج ر ج ج، االنتخابالقانون العضوي المتعمق بالييئة العميا المستقمة لمراقبة 

 .21م، عدد  5116غشت  58المؤرخة في 
 : القرارات -

يتعمق بقانون  1989غشت  51د مؤرخ في  -م  -ق  .ق - 1قرار رقم    .1
 .26، عدد 1989غشت  21ج ر ج ج، المؤرخة في  ،اتاالنتخاب



    
 

، يتعمق بالقانون 1989غشت  21مؤرخ في ،    –د  م –ق  .ق -،  قرار رقم  .5
 .27عدد  ،1989سبتمبر  2األساسي لمنائب، ج ر ج ج، المؤرخة في 

يتعمق بالفقرة الثانية  1991أكتوبر سنة  58في  مؤرخ ،91 – م د .ق ق – 2قرار رقم  .2
الذي  1991أكتوبر سنة  12المؤرخ في  17 – 91من القانون رقم  22من المادة 

المتضمن قانون ، و 1989غشت سنة  7المؤرخ في  12 – 89يتمم القانون رقم و  يعدل
 .22عدد  ،1991أكتوبر  21المؤرخة في  ،ج ر ج ج ،اتاالنتخاب

 8، ج ر ج ج، المؤرخة في 1992غشت  6، المؤرخ في 92ق. أ. م.د  11رقم  قرار .2
 .22، عدد 1992غشت 

، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب 1992غشت سنة  19قرار مؤرخ في  .2
التوقيع الشخصي في صالح المترشحين النتخابات رئاسة الجميورية، ج ر ج ج، 

 .22، عدد 1992غشت  51المؤرخة في 

، يتضمن تحديد قائمة المترشحين النتخاب 1992أكتوبر سنة  12مؤرخ في  قرار .6
 . 61، عدد 1992أكتوبر  12رئيس الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في 

  .29، عدد 1997يوليو  57، ج ر ج ج، المؤرخة في 1997يوليو  51في  مؤرخقرار  .7

، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات 1997يوليو سنة  56قرار مؤرخ في  .8
في صالح قوائم المترشحين األحرار النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية 

 .29، عدد 1997يوليو  57ومكانو، ج ر ج ج، المؤرخة في 

قنية الستمارة التصريح ، المحدد لمميزات الت1997يوليو سنة  56قرار المؤرخ في  .9
بالترشح في قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية والوالئية، صادر عن 

 ،1997يوليو  57وزارة الداخمية والجماعات المحمية والبيئة، ج ر ج ج، المؤرخة في 
 .29عدد 

ح ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصري1997يوليو سنة  56قرار الوزاري المؤرخ في    .11
بالترشح في قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية 

 .29، عدد 1997يوليو  57ومكانو، ج ر ج ج، مؤرخة في 



    
 

، يتضمن طريقة ترتيب 1999فبراير سنة  52مؤرخ في  99/ق. م. د/15قرار رقم  .11
 ،1999 مارس 12المترشحين النتخاب رئيس الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في 

 .16عدد 
، يتضمن تحديد قائمة 1999مارس سنة  11/ق. م. د/ مؤرخ في 12قرار رقم  .15

، 1999مارس  12المترشحين النتخاب رئيس الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في 
 .16عدد 

، يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات 5115يوليو سنة  9مؤرخ في  قرار .12
يوليو سنة  11ج ر ج ج، المؤرخة في ، الشخصية في صالح قوائم المترشحين األحرار

 .29، عدد 5115

، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في 5115يوليو سنة  9قرار مؤرخ في  .12
ين األحرار، النتخاب أعضاء المجالس المنتخبة، ج ر ج ج، صالح قوائم المترشح

 .27، عدد 5115يوليو  11المؤرخة في 

، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية 5112يناير سنة  8قرار مؤرخ في  .12
الكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين لالنتخاب لرئاسة الجميورية، ج ر 

 .12، العدد 5112سنة  يناير 11ج ج، المؤرخة في 
، يحدد طريقة ترتيب 5112فبراير سنة  52مؤرخ في  12/ق. م. د/16قرار رقم  .16

 .12عدد  ،5112مارس  7المترشحين النتخاب رئيس الجميورية، المؤرخة في 
، يحدد قائمة 5112مارس سنة  1مؤرخ في  12/ق. م. د/16رقم  قرار - 1 .17

عدد  ،5112مارس  7المترشحين النتخاب رئيس الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في 
12. 

، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية 5119يناير سنة  2قرار مؤرخ في  .18
سة الجميورية، ج رج الكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين النتخاب لرئا

 .11، العدد 5119يناير سنة  6ج، المؤرخة في 

، يحدد قائمة المترشحين 5119مارس سنة  5مؤرخ في  19/ق. م. د/12قرار رقم  .19
 .12، عدد 5119مارس  2النتخابات رئاسة الجميورية، ج ر ج ج، المؤرخة في 



    
 

، يحدد المميزات التقنية الستمارة التصريح 5115سبتمبر سنة  8قرار مؤرخ في    .51
بالترشح في قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، ج ر 

  .21، العدد 5115سبتمبر سنة  15ج ج، المؤرخة في 

ستمارة التصريح ، المحدد المميزات التقنية ال5117يناير سنة  21 قرار مؤرخ في .51
بالترشح لقوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ج ر ج ج، 

 .16، العدد 5117فبراير سنة  2المؤرخة في 

، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، 5117فبراير سنة  7قرار مؤرخ في  .55
 .12، العدد 5117مارس سنة  2ج ر ج ج، المؤرخة في 

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/11 قرار رقم .52
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7ج ر ج ج، المؤرخة في  ،5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/15قرار رقم  .52
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7ج ر ج ج، المؤرخة في  ،5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/12قرار رقم  .52
   .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو  18مؤرخ في  17/ق. م. د/12قرار رقم  .56
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

ج ر ج ج، المؤرخة في  ،،5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/12قرار رقم  .57
 .22، عدد 5117يونيو سنة  7

 7ج ر ج ج، المؤرخة في ، 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/16قرار رقم  .58
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/18قرار رقم   .59
 .22، عدد 5117يونيو سنة  7

ج ر ج ج، المؤرخة في ، 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/19قرار رقم   .21
 .22، عدد 5117يونيو سنة  7

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18/ق. م. د/ مؤرخ في 11رقم  قرار .21
 .22، عدد 5117يونيو سنة 



    
 

، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/ 11قرار رقم  .25
 .22، عدد 5117يونيو سنة  7

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/12قرار رقم  .22
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق.م. د/12قرار رقم  .22
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/12قرار رقم  .22
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

 7، ج ر ج ج، المؤرخة في 5117مايو  18مؤرخ في  17/ق. م. د/16قرار رقم  .26
 .22، عدد 5117يونيو سنة 

ج ر ج ج، المؤرخة في ، 5117مايو سنة  18مؤرخ في  17/ق. م. د/17قرار رقم     .27
 .22، عدد 5117يونيو سنة  7
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131 

 131 تضييق مجال المنازعة اإلنتخابية أمام القضاء الفرع األّول:
 133 القوائم اإلنتخابيةضيق مجال رقابة القاضي اإلداري عمى  أوال:

 121 تضييق مجال الرقابة القضائية عمى عممية الترشح ثانيا:
 123 ويتصضيق مجال الرقابة القضائية المحتممة عمى عمميات الت :ثالثا 

 121 عدم جدوى إتساع نطاق التجريم في التشريع اإلنتخابي الفرع الثاني:
 123 إتساع مجال إختصاص القاضي الجزائي أوال:

 111 عقم الرقابة القضائية الجزائية عمى العممية اإلنتخابية ثانيا:
 113 محدودية الدور الرقابي لممجمس الدستوري :المبحث الثاني

 113 ضعف ضمانات حياد المجمس الدستوري المطمب األّول:
 119 محاولة إعادة توازن تشكيمة المجمس الدستوري الفرع األول:

 119 القانونيين ضمن تشكيمة المجمس الدستوريحضور  مسألة أوال:
إنفراد رئيس الجميورية بسمطة تعيين رئيس المجمس الدستوري ذو  ثانيا:

 المركز المتميز
131 



     

 131 نسبية ضمانات إستقاللية أعضاء المجمس الدستوري الفرع الثاني:
 131 الضمانات الدستورية إلستقاللية أعضاء المجمس الدستوري أوال:

 الضمانات التنظيمية إلستقاللية أعضاء المجمس الدستوري انيا:ث
 

191 

إنحصار مجال تدخل المجمس الدستوري في العممية  المطمب الثاني:
 اإلنتخابية

191 

 191 محدودية اإلختصاصات اإلدارية لممجمس الدستوري الفرع األول:
 193 دراسة ممفات الترشح أوال:

 199 ة لإلنتخابت الوطنيةعقم الرقابة المالي ثانيا:
ضعف المجال الرقابي عمى صحة عمميات التصويت الفرع الثاني:

 111 لإلنتخابات الوطنية

 111 ضيق نطاق الطعون اإلنتخابية أوال:
 111 اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات ثانيا:

 113 خاتمة....................................................................
 111 .............................................................قائمة المراجع

 121 ...................................................................فيرس
 
 
 
 

 



 
 

 

 الملخص

 عتباره وسيلة لمشاركةإيعد اإلنتخاب دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي ب    
 الشعب في ممارسة السلطة. كما يعتبر من ضرورات التحول الديمقراطي.

من  بإعادة النظر في النظام اإلنتخابي 1989قام المؤسس الجزائري منذ دستور     
 أجل تدعيم وتكريس المبادئ الجديدة التي تطلبها اإلنفتاح السياسي.

، يظهر 1989بالرغم من اإلصالحات الدستورية والقانونية التي إتبعت منذ      
قصور النظام اإلنتخابي الجزائري في تحقيق تحول ديمقراطي وذلك بسبب عدم فعالية 

ن ية بشكل عام، والمشاركة الفعلية للمواطالنظام القانوني الذي يحكم العملية اإلنتخاب
 بشكل خاص.

Résumé  

        La gouvernance démocratique se base sur les élections. Certes elle a 

recours aux processus électoraux pour réaliser la participation du peuple 

dans l’exercice du pouvoir, c’est aussi une nécessité de la transition 

démocratique. 

        Depuis la constitution de 1989, le constituant Algérien a revisité le 

système électoral afin de consacrer les nouveaux principes exigés par 

l’ouverture politique. 

       Malgré les réformes de la loi électorale en Algérie depuis 1989, la 

transition démocratique par les élections est limitée, vu  l’impact restreint 

du système juridique qui régit le processus électoral en général et de la 

participation effective des citoyens en particulier. 
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