
 تيـــزي وزو -جامعـــة مولـــود معمــري
 كـمية الحقـوق والـعموم الـسياسية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام
 "دولةــوالت الـتح"فرع 

 تحت إشراف:                                                          الطالب:  عدادإ    
 األستاذ طالب طاىر                                  سبلسؿ محندا    

 
 لجنة المناقشة:

 رئيسا. ..................................... ، أستاذ، جامعة مولود معمري بتيزي وزوكايس شريف د. -
 .امشرفا ومقرر  ........................... ، أستاذ، جامعة مولود معمري بتيزي وزوطالب طاىر د. -
  .ممتحنةً   ....... أ(، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، أستاذة محاضرة )لوناسي ججيقة د. -

 

 
52/90/5905: شةتاريخ المناق

النظام القانوني لممنازعات 
 االنتخابية في الجزائر

 



 

 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

«  Le préjugé est injuste et, au demeurant, dans une société comme la 

nôtre y-a-t-il de contentieux plus important que celui de la désignation 

par le peuple des représentants chargés d'exprimer sa volonté ? C'est en 

réalité le contrôle majeur puisque c'est celui de la démocratie. » 

ARDANT Philippe 
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 كلمة شكر
  الف اضل ألستاذى اإل والتقدير واالمتنان بالشكر أتوجو

 ب طاى ر الالدكتور ط  
 ،المذكرة ىذه لى ع راف اإلش رحب بصدر تقبل ال ذي

والعلوم السياسية    قوق كلية الح  لوعّما  في يع موظ وإلى جم 
 لجامعة مولود معمري، 

 .وإلى كل من ساندني وساعدني
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 داء   ىإ
العزيزين    والديّ لع  تواض دي ىذا العمل الم ىأن أرني   سي

 .ولزمالئيائلتي   كل علو ي  تو خ، وإل طال اهلل في عمرىماأ
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ـّ فيو إيداع المذكرة. 2* ساري المفعوؿ في الوقت الذي ت
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 :مقدمة
قانوف "في الجزائر"، في إطار االنتخابية القانوني لممنازعات  "النظاـ يمكف تصنيؼ موضوع

اإلداري، نظرا القانوف مف القانوف الدستوري و  االذي يشكؿ جزء ،"ولةفي الد االقتراعات السياسية
بتعييف  مف خبللو يقوـ الشعب صاحب السيادة الذي ،أف الموضوع يتعمؽ باالقتراع السياسي

عند الرجوع إليو مف  في قضايا ذات أىمية وبالتعبير عف إرادتو ،لتسيير الشؤوف العامة ممثميو
نظرا ، "قانوف المنازعات"في إطار  الموضوع إدراج. كما يمكف أيضا رةلغاية االستشا طرؼ ممثميو
في االقتراعات السياسية بكيفية معالجة المنازعات المتعمقة يتناوؿ أساسا  المعني أف الموضوع

يتـ في إطار تحضير شيادة ماجستير في حكـ أف البحث في الموضوع المعني . لكف بالدولة
يشكبلف مواد رئيسية في برنامج  قانوف الدستوري والقانوف اإلداريالأف و  ،تخصص "تحوالت الدولة"

عمى  التكويف المقرر لوأف ىذا األخير ال يحتوي برنامج و  ،المعنيالتكويف المتعمؽ بالتخصص 
في  االنتخابيةالقانوني لممنازعات  "النظاـ إدراج موضوع ،بالنتيجة ،مادة قانوف المنازعات، يتعيف

 فقط. في الدولة" قانوف االقتراعات السياسية" الجزائر" في إطار

في الجزائر"، إلى موضوعيف واسعيف  االنتخابيةالقانوني لممنازعات  النظاـ"ينتمي موضوع 
النظاـ القانوني  يتمثؿ الموضوع األوؿ في " .جدا، يندرجاف في إطار القانوف الدستوري واإلداري

ف تقسيمو إلى جزئيف: جزء أوؿ يتعمؽ بتنظيـ ىذه لبلقتراعات السياسية في الجزائر"، الذي يمك
االقتراعات، وجزء ثاني يتعمؽ بكيفية ضماف احتراـ القواعد القانونية المتعمقة بتنظيـ ىذه 

لرقابة السمطة  ويتمثؿ الموضوع الثاني في "النظاـ القانوني االقتراعات وتطبيقيا  تطبيقا صحيحا.
يمو كذلؾ إلى جزئيف: جزء أوؿ يتعمؽ بالمظير األوؿ ليذه السياسية في الجزائر"، الذي يمكف تقس

السمطة وتعد  ممارسيالرقابة وىو الرقابة عمى الشرعية الشعبية، التي تعتبر رقابة قبمية عمى 
يارىـ مف طرؼ ضمانة أساسية لممارسة السمطة السياسية في الدولة مف طرؼ حكاـ تـ اخت

مظير الثاني ليذه الرقابة وىو رقابة المشروعية وجزء ثاف يتعمؽ بال الشعب صاحب السيادة،
 بصفة عامة أثناء ممارسة السمطة السياسية وىي رقابة عمى أعماؿ السمطة. 

 ،القانوني لممنازعات االنتخابية في الجزائر" النظاـ"عمى ما سبؽ يتضح أف موضوع  بناءو 
التي تحكـ ـ القواعد ، بصفة دقيقة، في الوقت نفسو، إلى كؿ مف موضوع "ضماف احتراينتمي
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 ف، المذاع "الرقابة عمى الشرعية الشعبية"القتراعات السياسية وتطبيقيا تطبيقا صحيحا" وموضو ا
 ،الشرعية الشعبية لممارسة السمطة باعتبار أف اكتساب يشكبلف في الحقيقة موضوعا واحدا،

تخابية ممثمة ة لمييئة االننزيية، تعبر عف اإلرادة الحقيقي تفرز نتائج انتخاباتيتوقؼ عمى إجراء 
 االنتخاباتىذه القانونية التي تحكـ احتراـ القواعد ب إال ال يتـوىذا  لمشعب صاحب السيادة،
 والتطبيؽ الصحيح ليا.

القتراعات السياسية وتطبيقيا تطبيقا التي تحكـ تنظيـ اوتظير أىمية "ضماف احتراـ القواعد 
 صحيحا" مف جيتيف، عمى األقؿ: 

لتقدير  االقتراعات السياسية،التي تحكـ تنظيـ نوعية" القواعد  إنكار أىمية معيار" فال يمك -
درجة تكريس قواعد الديمقراطية ذات البعد العالمي في دولة معينة. إال أنو غير كاؼ إلطبلؽ 

عمى نظاـ سياسي لدولة معينة، ألف العبرة ىي باحتراـ ىذه القواعد المادية  وصؼ "الديمقراطي"
وىو األمر الذي يؤدي إلى االقتناع  يقيا تطبيقا صارما، ميما كاف األمر وفي كؿ الحاالت.وتطب

بأف معيار "نوعية الرقابة الممارسة مف أجؿ ضماف احتراـ القواعد المادية لبلقتراعات السياسية 
ة وتطبيقيا تطبيقا صحيحا"، يعتبر أحد المعايير الموضوعية الرئيسية لتكييؼ األنظمة السياسي

 .(1)قراطية""ديملمدوؿ بأنيا 

مف البدييي أنو ال معنى لوجود رقابة المشروعية بصفة عامة والمشروعية الدستورية  -
بصفة خاصة، في غياب الرقابة عمى الشرعية الشعبية أو عدـ ممارسة ىذه األخيرة بصفة 

الحتراـ  ، مف بيف ضمانات أخرى،اصارمة. ألف الرقابة عمى الشرعية الشعبية، تعد ضمان
 .ة عامةالمشروعية بصف

                                                           
1 - « Aujourd’hui, un Etat doit s’assurer de la légitimité qui lui est nécessaire face à la communauté internationale et à 
la société civile. La manière dont il désigne ses autorités contribue à cette légitimité, tout comme le soin qu’il met à 
organiser le contentieux électoral. 
Dans un Etat de droit en effet, toutes les instances chargées d’intervenir, dans leur domaine de compétence, dans les 
opérations électorales et référendaires ont un objectif convergent qui est celui d’instituer, de faire fonctionner et de 
garantir la démocratie. 

L’organisation du contentieux et les solutions qui lui sont apportées constituent, dans ce contexte, des 
éléments de  solidité –parfois même la clé de voûte- de l’édifice démocratique. » : GEISER Christian, Rapport : 

Le traitement judiciaire et administratif du contentieux électoral en Suisse et l’interaction entre les diverses 
institutions concernées en Suisse, Séminaire sur « Le rôle des juges en matière de règlement du contentieux 
électoral », Bakou, 29-30 septembre 2005, Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise),   CDL-EL (2005)039, Strasbourg, le 9 novembre 2005, www.venice.coe.int, p. 7. 
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االقتراعات السياسية، يفترض  تنظيـ ف الحديث عف أىمية ضماف احتراـ القانوف الذي يحكـإ
عمى التعددية الحزبية  اقائميكوف ىذه االقتراعات،  تنظـ في إطارهأوال أف النظاـ السياسي الذي 

طة، تسير عمى احتراـ قواعد المنافسة ما يولد الحاجة إلى سمطة ضاب ،والمنافسة السياسية الحرة.
السياسية وتعاقب المنافسة غير النزيية. وبالمقابؿ، فبل فائدة مف الحديث عف ضرورة ضماف 

في إطار نظاـ سياسي مغمؽ، يستغمو حزب سياسي واحد،  تنظـصحة االقتراعات السياسية التي 
 يحجب الشعب ويسمب منو ممارسة السيادة التي ىي ممؾ لو.

 "أنظمة" ةمف ثبلث في الجزائر، السياسيةاالقتراعات صحة ضماف لالرقابية  "اآللية "فتتكو 
 رقابية أساسية وىي:

 طرؼ الجيات القضائية المختصة  مف تمارسقضائية: وىي رقابة غير آلية، الرقابة ال -
 قتراعات السياسية.باال المتعمقةلمنازعات التي تنتج عف تطبيؽ القواعد امعالجة ب

عبلف نتائج منازعة،  أيةتمارس، خارج  ،آليةدارية: وىي رقابة اإلرقابة ال - بمناسبة ضبط وا 
والمجاف االنتخابية الوالئية ( 1)االقتراع، مف طرؼ المجمس الدستوري بالنسبة لبلقتراعات الوطنية

ة الوالئية . وتقتصر الرقابة اإلدارية التي تمارسيا المجاف االنتخابي(2)بالنسبة لبلنتخابات المحمية
دخاؿ التعديبلت  عادة عمى تصحيح األخطاء المادية المتعمقة بنتائج االنتخابات المحمية وا 
الضرورية عمييا. بينما ال تقتصر الرقابة اإلدارية التي يمارسيا المجمس الدستوري عمى صحة 

تراعات مسارات االقتراعات الوطنية، عمى تصحيح األخطاء المادية المتعمقة بنتائج ىذه االق
دخاؿ التعديبلت الضرورية عمييا، بؿ يمكنيا أف تمتد إلى عناصر أخرى مف مسارات ىذه  وا 

 .                  (3)االقتراعات، مثؿ الترشحات

                                                           

 6/ 12ع.  ج. ر.، يتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 1997مارس  6مؤرخ في ال 77-97مر رقـ األ مف 167و 146و 117المواد  -  1
 78-77والقانوف العضوي رقـ  2774فبراير  11/ 9ع.  ج. ر.، 2774فبراير  7المؤرخ في  71-74متمـ بالقانوف العضوي رقـ المعدؿ و ال، 1997مارس 

 .2777يوليو  29، الصادرة في 48ع.  ج. ر.، 2777يوليو  28المؤرخ في 

 .إ..ف.ـ.ع.ؽ .ـ.أ 97المادة  - 2

 74/ؽ. ـ د/  71القرار رقـ صؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف و ، يتضمف نتائج تجديد ن2774يناير  4مؤرخ في  74/إ. ـ د/  71رقـ إعبلف  - 3
 .2774يناير 18 /5. ع. ، ج. ر2774يناير  4المؤرخ في 
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سياسية: بصفة عامة ىي رقابة يمارسيا خاصة المترشحوف مف خبلؿ ممثمييـ الرقابة ال -
والمجاف الوطنية  (2)بعض المجاف االنتخابية وعمى مستوى (1)عمى مستوى مكاتب ومراكز التصويت

وبعض المنظمات الدولية العالمية أو اإلقميمية  (3)السياسية المكمفة بمراقبة مختمؼ االقتراعات
 . (4)المدعوة لحضور ومبلحظة مجريات اقتراعات معينة مف خبلؿ ممثمييا المعتمديف

از دراسة شاممة لآللية الرقابية نجإىذا البحث  مف خبلؿتجدر اإلشارة إلى أنو ال يقصد 
نما سيتـ التركيز فقط عمى الرقابة القضائية،  ،السياسية في الجزائراالقتراعات  صحةضماف ل وا 

التي تعتبر، عمى األقؿ نظريا، النظاـ الرئيسي الذي تقوـ عميو ىذه اآللية. وينبغي التذكير أف 
 تتجسدال تمارس بصفة آلية، بمعنى أنو ال الرقابة القضائية عمى مسارات االقتراعات السياسية، 

 مختصة لمفصؿ فييا. فبل رقابةالقضائية الجيات الىذه الرقابة إال بوجود منازعات تعرض عمى 
 دوف منازعات.    قضائية

 "النظاـ موضوعالوحدة الموضوعية القاعدية التي  ينتمي إلييا وفي األخير يتضح جميا أف 

في الجزائر"، تتمثؿ في "النظاـ القانوني لمرقابة القضائية عمى  يةاالنتخابالقانوني لممنازعات 
 مسارات االقتراعات السياسية في الجزائر".

                                                           

مارس  4المؤرخ في  77-74إ. والمرسـو التنفيذي رقـ .ف.ـ.ع.ؽ .ـ.أ 165و 164و 144و 116و 115و 61و 67و 58و 56و 45و 21المواد  - 1
نوف العضوي ، المتضمف القا1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف  األمر رقـ  166و 61و 67و 56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد   2774

 8المؤرخ في  84-77والمرسـو التنفيذي رقـ  2774مارس  13/7تخاب لرئاسة الجميورية، ج. ر. ع. المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االن
صويت، ج. ر. رقابة عمميات الت ترشحيف عمى مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسةحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ الم، ي2777مارس

 .2777مارس  17/14 ع.

وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو بمناسبة تنظيـ االنتخابات الرئاسية إ.. .ف.ـ.ع.ؽ .ـ.أ 58بخصوص حضور أعماؿ المجاف االنتخابية البمدية أنظر المادة  - 2
طرؼ المجنة الوطنية المكمفة بالتحضير وتنظيـ االنتخابات  تـ السماح بحضور ممثمي المترشحيف لدى المجاف االنتخابية الوالئية، مف 2779أبريؿ  9ليـو 

  : )النص الفرنسي( 2779فبراير  22المقدـ بعد االجتماع سابؽ الذكر، بتاريخ   الرئاسية، في اجتماعيا الرابع، بحيث نص البياف
((…En parallèle, et conformément à la loi électorale, ainsi qu’à l’instruction présidentielle du 7 de ce moi relative à 
l’élection présidentielle, la Commission œuvre à réunir toutes les conditions à même de garantir l’équité et la 
transparence du scrutin du 9 avril prochain. A cet égard, en application de l’instruction présidentielle et en réponse à la 
demande de certains candidats à la candidature, la Commission nationale a décidé la diffusion d’une directive à toutes 
les autorités administratives et judiciaires compétentes, précisant que les représentants des candidats sont habilités à 
suivre directement les travaux de la Commission électorale de wilaya.)) : www.premier-ministre.gov.dz    

. ، ج. ر. ع2779أبريؿ  9، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ليـو 2779فبراير  7المؤرخ في  61-79مرسـو رئاسي رقـ  - 3
 .2779فبراير  79/8

 8/ 79. (، ج. ر. ع2779بريؿ ا 9، تتعمؽ باالنتخاب لرئاسة الجميورية )2779فبراير  7( مف التعميمة الرئاسية المؤرخة في 79الفقرة التاسعة ) - 4
 .2779فبراير 
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 استعراض ،دراسة "النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية في الجزائر" خبلؿ مف ُيقصد
 .في الجزائر سيةاالنتخابات السيا بصحة ممنازعات المتعمقةل (1)الوضع القانوني والفقيي القضائي

بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية ال يتعمؽ إال  فإف الموضوع ، فيما يخص نوع االنتخابات،وعميو
البمدية والوالئية واالستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني 

في  تنظيمياتـ و  (2)في الدستور مقررةوىي انتخابات وانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، 
 ستقتصر الدراسة عمى المنازعات  طبيعة المنازعات، فيما يخصو  .(4()3)قانوف االنتخابات

                                                           

 في حالة توفر سوابؽ قضائية. - 1

، يتضمف إصدار دستور الجميورية 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76األمر رقـ  بموجبدستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر  - 2
 ، ُمراجع بػ:1976نوفمبر  24/ 94ع.  ج. ر.الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 ،1979يوليو  17/ 28ع.  ج. ر.، 1979يوليو  7المؤرخ في  76-79القانوف رقـ  -     
 ، 1987يناير  15/ 3ع.  ج. ر.، 1987يناير  12المؤرخ في  71-87وبالقانوف رقـ  -     
في الجريدة  1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88، المنشور بالمرسـو رقـ 1988نوفمبر  3وبنص التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في استفتاء  -     

 ، 1988نوفمبر  5/ 45ع.  ج. ر.الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
في الجريدة  1989فبراير  28المؤرخ في  18-89، المنشور بالمرسـو الرئاسي رقـ 1989فبراير  23لدستور الموافؽ عميو في استفتاء وبنص تعديؿ ا -     

 ، 1989/ أوؿ مارس 9ع.  ج. ر.الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
في  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96، المنشور بالمرسـو الرئاسي رقـ 1996نوفمبر  28وبنص تعديؿ الدستور المصادؽ عميو في استفتاء  -     

 ،1996ديسمبر  8/ 76ع.  ج. ر.الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 ،2772أبريؿ  14/ 25ع.  ج. ر.، يتضمف تعديؿ الدستور، 2772أبريؿ  17المؤرخ في  73-72وبالقانوف رقـ  -     

 .2778نوفمبر  16/ 63ع.  ج. ر.، 2778نوفمبر  15المؤرخ في  19-78وبالقانوف رقـ  -     

 المتمـ.معدؿ و اليتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات،  77-97مر رقـ األ قانوف االنتخابات: -3

نتخاب، إال أنو جرت العادة عمى استعماؿ مصطمح االنتخاب الفرؽ واضح بيف االستفتاء واالإف  فيما يخص تصنيف االستفتاء ضمن االنتخابات: -4
 لمداللة أيضا عمى االستفتاء. 

« Les élections sont le mécanisme de fonctionnement ordinaire d'une démocratie représentative depuis le XVIIe siècle. 
Parfois, d'autres formes de scrutin, telles que le référendum, sont considéré comme étant des élections. » (Mis en 
gras par nous) : VULCHANOV Nicolai & ERIKSSON Anders, Rapport sur les possibilités de fraude électorale basée sur 
une manipulation de chiffres, Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),  CDL-
AD (2010)043, Strasbourg, le 22 décembre 2010, www.venice.coe.int, note de bas de page n°1, p.3.   

االستفتاء أثناء  أيضا أف المصوتيفويبلحظ  العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات.أحكاـ متعمقة باالستفتاء في القانوف  قاـ بإدراجيبلحظ أف المشرع الجزائري 
 يسموف ناخبيف.

استقر الفقو الدستوري واإلداري في فرنسا، عمى تصنيؼ االنتخابات إلى "انتخابات  فيما يخص تكييف االنتخابات المحمية بأنيا انتخابات سياسية: -
وفقا ليذا المعيار،  ممارسة المواطنة". في " قيي يتمثؿسياسية" و"انتخابات غير سياسية". ولتكييؼ انتخاب بأنو سياسي، عادة ما يتـ االعتماد عمى معيار ف

المشاركة فيو، سواء عف طريؽ التصويت أـ الترشح، إال عمى توفر صفة "المواطف". بالتالي تعتبر  نكوف بصدد انتخاب سياسي، في الحالة التي ال تتوقؼ 
 الدولة. إطار في االنتخابات السياسية تطبيقات ميدانية لممواطنة

« La notion d'élection politique est associée à celle de citoyenneté1. Est une élection politique celle dans laquelle le 
citoyen s'exprime en cette qualité et intervient comme agent d'exercice de la souveraineté nationale » : MASCLET 
Jean-Claude, Le droit des élections politiques, 1ère éd, Coll. « Que sais-je ? », P.U.F., Paris, 1992, p.5. 
« Dans une importante décision de 1982 (10) le Conseil constitutionnel met un terme au débat en rendant vaine la 
distinction entre élections politiques et administratives. Pour lui, en effet, doivent être considérés comme "politiques" 
tous les scrutins mettant en œuvre la citoyenneté, ce qui englobe les élections locales, nationales et européennes » : 
GHEVONTIAN Richard, "Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires en matière d’élections 
politiques", in R.F.D. adm. 10(4) juill.-août 1994, p.793 et p.795. Décision (du Conseil Constitutionnel en France) n° 82-
146 DC du 18 Novembre 1982 : www.conseil-constitutionnel.fr 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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الفرعية  المنازعاتدوف  المتعمقة بصحة االنتخابات المعنية، االنتخابية الرئيسية وىي المنازعات
  ميا قانوف اإلجراءات الجزائيةالتي يحك، (1)لمجرائـ االنتخابية القمعية في المنازعات المتمثمة أساسا

االنتخابات الرئاسية  في حالة بالجانب المالي لمحممة االنتخابيةالمتعمقة  المحتممة ، والمنازعات(3)(2)
 .(4)والتشريعية

                                                                                                                                                                                            

االنتخابات شبو السياسية واالنتخابات غير السياسية.    إلى نوعيف:يمكف تصنيؼ االنتخابات غير السياسية  فيما يخص االنتخابات غير السياسية: -
ج. ، يتعمؽ بالوالية، 1997ريؿ اب 7المؤرخ في 79-97القانوف رقـ  راجع:كؿ مف انتخاب رئيس المجمس الشعبي الوالئي ) تتمثؿ االنتخابات شبو السياسية في

( وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب 2775يوليو  19 /57، ج. ر. ع. 2775يوليو  18المؤرخ في  74-75باألمر رقـ  ، المتمـ1997ابريؿ  11/ 15ع.  ر.
، يحدد 1999مارس  8مؤرخ في ال 72-99الدستور والقانوف العضوي رقـ  راجع:وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجمس األمة ) المجمس الشعبي الوطني

والنظاـ الداخمي  1999مارس  9/ 15ع.  ج. ر.تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبينيما الحكومة، 
، المعدؿ بإضافة مادتيف 1999مبر نوف 84/28ع.  ج. ر.والنظاـ الداخمي لمجمس األمة،  2777يوليو  46/37ع.  ج. ر.لممجمس الشعبي الوطني، 

الدستور والنظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  راجع:( وانتخاب األعضاء المنتخبيف لممجمس الدستوري )2777ديسمبر  77/17ع.  ج. ر.جديدتيف، 
غشت  6/  48ع.  ج. ر.، 2777يونيو  28ي المصادؽ عميو في والنظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستور  المتمـ والنظاـ الداخمي لمجمس األمة

األمر  راجع:( واالنتخابات الداخمية لؤلحزاب السياسية )2779يناير  18/ 74ع.  ج. ر.، 2779يناير  14مداولة المؤرخة في ، المعدؿ والمتمـ بال2777
وكذلؾ القوانيف األساسية  1997مارس  6/ 12ع.  ر.ج. ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية، 1997مارس  6المؤرخ في  79-97رقـ 

والجمعيات والشركات  تالمنظمات المينية والنقابا في االنتخابات الداخمية لكؿ مف وتتمثؿ االنتخابات غير السياسيةلمختمؼ األحزاب السياسية المعتمدة(. 
 التجارية وبعض المرافؽ العامة...الخ.

 بات" لمداللة عمى مصطمح "االنتخابات السياسية".سوؼ يتـ استعماؿ مصطمح "االنتخا -
  .( www.joradp.dz)مف قانوف العقوبات  176إلى  172أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. والمواد مف  219إلى  194المواد مف  -1 

 (www.joradp.dzقانوف اإلجراءات الجزائية ) -2 

3 -« Les opérations électorales peuvent donner lieu à deux types de contentieux. Le contentieux électoral a pour objet 
de vérifier la validité des résultats. Il peut aboutir à la confirmation, à la réformation ou à l'annulation de l'élection. Le 
contentieux répressif tend à la sanction des actes de fraudes commis à l'occasion des élections et à la condamnation 
de leurs auteurs » : MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p.97. 
-« Aux différentes étapes de l'opération électorale les occasions de fraude sont nombreuses. Lorsque celles-ci font 
peser un doute sur la sincérité des résultats, elles trouvent leur sanction dans l'annulation ou la réformation de 
l'élection. Mais il est évident que les personnes responsables de tels comportements ne peuvent rester impunies : une 
répression pénale est organisée parallèlement au contentieux de l'élection » : MASCLET J.-C., Le droit des élections 
politiques, op.cit., p.113.  

ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ، إذا ما صدر حكـ باإلدانة مف الجية القضائية المختصة ) : )التي تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 218المادة  أحكاـمع مراعاة  -
 .((تخاب.تطبيقا ليذا القانوف، إبطاؿ عممية االقتراع الذي أثبتت السمطة المختصة صحتو إال إذا ترتب عمى مقرر قضائي أثر مباشر عمى نتائج االن

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 191إلى  187المواد مف  - 4
يدوف مف قد تثور منازعات في حالة عدـ مصادقة المجمس الدستوري عمى حسابات الحممة االنتخابية لممترشحيف الممزميف بتقديميا، الذي سوؼ ال يستف

 التعويضات المنصوص عمييا في المواد سابقة الذكر.
 215لمتعمقة بالحممة االنتخابية، سيقعوف تحت طائمة المادة في حالة عدـ  قياـ المترشحيف لبلنتخابات الرئاسية والتشريعية بإيداع حساباتيـ ا

سنوات عمى  6د ج وبالحرماف مف حؽ التصويت وحؽ الترشح لمدة  57777د ج إلى  17777، التي تعاقب عمى ىذا اإلخبلؿ  بغرامة مف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 األقؿ.

ة في مجاؿ المنازعات المتعمقة بصحة االنتخابات، ألف ليس ليا أثر عمى نتائج االقتراع، لـ يتـ إدراج المنازعات المتعمقة بالجانب المالي لمحممة االنتخابي
نما يترتب عنو بحيث أنو في حالة رفض المجمس الدستوري لحساب الحممة االنتخابية لفائز بعيدة انتخابية رئاسية أو تشريعية ال يترتب عنو إبطاؿ انتخاب و، وا 

فقط )عمما أنو ال يعاقب عمى عدـ مراعاة الحدود القصوى لنفقات الحممة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  197و 188ي المواد الحرماف مف التعويضات المقررة ف
 215( . وفي حالة وقوع فائز بعيدة انتخابية رئاسية أو تشريعية تحت طائمة المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 189و 187االنتخابية المنصوص عمييا في المواد 

 . أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 218أنو ال ُيجرد مف عيدتو االنتخابية، مع مراعاة أحكاـ المادة  ، يفترضأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

http://www.joradp.dz/TRV/APenal.pdf
http://www.joradp.dz/
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، تترواح متعددة مصادرتستمد مف  لقواعد قانونية كميةً  يخضع مسار تجرى االنتخابات مف خبلؿ
  .سيةبيف الدستور والتعميمات الرئا

إلى  ويمكف تقسيم .نسبيا ضيؽ مجاؿ زمنيفي  امحصور وبكونو  ،يمتاز المسار االنتخابي بالتعقيد
. تتكوف وومرحمة اإلعبلف عف نتائج ومرحمة إجرائوضير إلجراء االقتراع مرحمة التح :متتالية ثبلث مراحؿ

، مف عدة ير االنتخابمساالمرحمة التحضير إلجراء االقتراع، التي تعتبر أطوؿ مرحمة مف مراحؿ 
قوائـ الناخبيف وتسجيؿ الترشحات وتعييف مؤطري  ومراجعة الناخبةالييئة عمميات تحضيرية، كاستدعاء 

جراء الحممة االنتخابية ...الخ. وتتكوف مرحمة إجراء االقتراع، التي تعتبر أقصر  مكاتب التصويت وا 
وتتكوف مرحمة إعبلف نتائج  صويت والفرز.، أساسا مف عمميات التيمسار االنتخابالمرحمة مف مراحؿ 

عبلف  لـّ ، مف عمميات يمسار االنتخابملاالقتراع التي ىي آخر مرحمة  وتركيز نتائج مكاتب التصويت وا 
 .(1)النتائج العامة لبلقتراع

قانوف  أحكاـ تنتج عف عدـ احتراـ ،(2)مخالفات، بمختمؼ مراحمو، تتخمؿ المسار االنتخابيقد 
ما يقتضي إخضاع المسار االنتخابي أو عف التطبيؽ غير الصحيح ليا،  (3)المفيـو الواسعب االنتخابات

 تكريس صحة المسار االنتخابيل ،(4)كوف عميويإلى ما يجب أف  الوضعإعادة تتولى ،  قضائية لرقابة
 .(7)(6)(5)ونزاىة نتائجو

                                                           

1 -« Un tel contentieux (le contentieux électoral : note ajoutée) traite, en effet, des litiges qui sont relatifs au 

processus électoral. Ces différents ne naissent pas en un jour-celui du scrutin. Ils s'inscrivent dans un processus, c'est-à-
dire un ensemble d'opérations - qui s'enchaînent les unes aux autres- et qui concourent à la sélection des élus. Ces 
opérations se réalisent avant, pendant ou après le scrutin » : DELPEREE Francis, Le contentieux électoral, 1ère éd., coll. 
"Que sais-je ?", P.U.F., Paris, 1998, p.3. 
2 - Des irrégularités. 

 قانوف االنتخابات بالمفيـو الواسع: جميع القواعد القانونية المتعمقة باالنتخابات، ميما كاف مصدرىا. - 3

4 - « …la question de la sincérité de l’opération électorale devenait centrale dans le processus démocratique. 
A partir de là toutes les phases de l’opération doivent être soumises au droit et par là même au juge, le respect du droit 
étant en fin de compte garanti par l’intervention d’un juge amené à corriger voire à annuler. »,   « Et là aussi il faut une 
autorité qui rétablisse la situation telle qu’elle aurait dû être, c’est-à-dire un juge, car généralement c’est un juge, qui 
apprécie ces irrégularités et leurs conséquences éventuelles sur le résultat, en effectuant ce que mes collègues 
sociologues appellent « la construction de la normalité électorale ». » : COLLIARD Jean-Claude, le contentieux 
électoral, Séminaire UNIDEM : « Organisation des élections par un organe impartial », Belgrade, 24-25 juin 2005, 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), CDL-UD (2005)008, Strasbourg, le 27 
juin 2005, www.venice.coe.int, p. 2. 

  داقيتيا وسبلمة شرعية الحكاـ المنتَخبيف.يعتبر احتراـ أحكاـ قانوف االنتخابات بالمفيـو الواسع "قرينة قاطعة" عمى صحة ىذه األخيرة ومص - 5
         يعتبر االنتخاب الذي ال يخضع لمرقابة القضائية المبنية عمى منازعات مجرد خدعة، بحيث أف ال قيمة وال مصداقية لو. -  6

- « Toute l'organisation de l'opération électorale ne serait qu'un leurre si des sanctions ne venaient pénaliser les 
manquements aux dispositions destinées à en garantir la liberté et la sincérité » : COTTERET Jean-Marie et EMERI 
Claude, Les systèmes électoraux, 6ème éd., coll. Que sais-je?, P.U.F., Paris, 1994, p.41.  
- « L'élection serait une opération dépourvue de toute authenticité si sa régularité ne pouvait être contestée devant le 
juge » : CLAUDE FRANCK, Droit des élections nationales et locales, 1

ère
 éd., Masson, Paris, 1988, p.213. 

7 - « Comme le disaient déjà les anciens Romains, toute loi sans sanction judicaire n’est que lex imperfecta, déclaration 
d’intention plutôt que règle de droit. L’importance du contentieux électoral ne peut dès lors être contestée. » : 
GARRONE Pierre, Le contentieux électoral-Questions de fond, Séminaire UNIDEM : « Le contrôle du processus 
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الجة الجيات القضائية مع مف خبلؿ ،أساسا ،االنتخابي عمى المسارالقضائية  رقابةال تتحقؽ
 .االنتخابية التي تعرض عمييا منازعاتال المختصة

، إضافة إلى إمكانية الطعف في نتائج القانوف الوضعي الذي يحكـ االنتخابات السياسيةَيسمح 
بمنازعة صحة العمميات التحضيرية ، ، في نياية المسار االنتخابيباإللغاء أو بالتصحيح االقتراع سواء

لتصدي لممخالفات اقضائية المختصة مف ف الجيات الما ُيَمك   بؿ إجراء عمميات التصويت،قلبلقتراع، 
جراء الو بالعمميات التحضيرية المتعمقة   .(1)في الوقت المناسب ات البلزمة لممسار التحضيريتصحيحا 
   .(2)فقط مفيـو المنازعات االنتخابية عمى المنازعات المتعمقة بنتائج االقتراعال يقتصر بالتالي 

المنازعات  تناوؿمف خبلؿ ، "في الجزائر النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية"دراسة  يتعيف ،وعميو
فصؿ ال) النتخاباتالمتعمقة بنتائج االمنازعات و وؿ( األفصؿ ال) لبلنتخابات المتعمقة بالعمميات التحضيرية

 .عمى التوالي (يثانال
و سوؼ يتـ التركيز عمى النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية إلى أنفي األخير، تجدر اإلشارة و  

االعتماد  سوؼ يتـبالتالي  السابقة. األنظمة القانونيةساري المفعوؿ، مع العودة عند االقتضاء إلى 
 التالية: الرئيسية خاصة عمى النصوص القانونية

 الدستور ساري المفعوؿ، -

                                                                                                                                                                                            
électoral», Madrid, Espagne, 23-25 avril 2009, Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 
de Venise),  CDL-UD (2009)006, Strasbourg, le 16 avril 2009, www.venice.coe.int, p.2. 
- « …la question de la sincérité de l’opération électorale devenait centrale dans le processus démocratique. 
A partir de là toutes les phases de l’opération doivent être soumises au droit et par là même au juge, le respect du droit 
étant en fin de compte garanti par l’intervention d’un juge amené à corriger voire à annuler. » : COLLIARD J.-C., le 
contentieux électoral, op.cit., p. 2.   

 :عمميات التصويتفيما يخص إمكانية معالجة جزء من المنازعات االنتخابية قبل إجراء  - 1
ات متعمقة ببعض األعماؿ التحضيرية لبلقتراع بصفة مستقمة عف المنازعات قياـ المشرع الجزائري، عمى غرار المشرع الفرنسي، بتنظيـ منازع -          

 اعتراؼ منو بأىمية معالجة المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع قبؿ إجرائو )بغض النظر عف كيفية تنظيميا(. يشكؿالمتعمقة بالنتائج، 
« Du contentieux de l'élection on distingue celui des actes qui ont préparé l'élection *…+ Le législateur a aménagé une 
voie de recours devant le tribunal administratif contre certains de ces actes, reconnaissant par-là l'intérêt que peut 
avoir un contentieux préalable à l'élection » : MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p.102. 
 - « Afin que les règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur non-respect doit pouvoir être contesté devant 
un organe de recours. Cela vaut en particulier du résultat de l'élection, dont la contestation permet d'invoquer les 
irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi d'actes pris avant l'élection, en particulier en ce qui concerne le 
droit de vote, les listes électorales et l'éligibilité, la validité des candidatures, le respect des règles  de la compagne 
électorale et l'accès aux médias ou le financement des partis » : Commission européenne pour la démocratie par le 
droit (Commission de Venise), Code de bonne conduite en matière électorale, CDL-AD (2002)23, Strasbourg, le 30 
octobre 2002, www.venice.coe.int, p.30. 

صروا، لما تناولوا ىناؾ مف يعتبر أف المنازعات االنتخابية تقتصر فقط عمى المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات، مثؿ بعض الفقياء الفرنسييف الذيف اقت - 2
  أمثمة: .اسة المنازعات النيائية لبلنتخابات التي تتعمؽ أساسا بالنتائجموضوع المنازعات االنتخابية أو موضوع الرقابة القضائية عمى االنتخابات، عمى در 

- CLAUDE F., Droit des élections nationales et locales, op.cit., p.p. 213-251. 
- ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, 4ème éd., Montchrestien, Paris, 1995. 
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 ، المعدؿ والمتمـ،1997نظاـ االنتخابات لسنة األمر المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ ب -
 ونصوصو التطبيقية،

 ،(1)2778قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لسنة  -

 .  (2)، المعدؿ والمتمـ2777النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري لسنة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2778أبريؿ  23/ 21ع.  ج. ر.، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، 2778فبراير  25مؤرخ في  79-78رقـ  قانوف - 1

 ، المعدؿ والمتمـ.2777 لسنة النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري - 2
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 الفصل األول
 المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لالنتخابات

 
عبلف و إلجراء عمميات التصويت  الضرورية قصد بالعمميات التحضيرية لبلقتراع، العممياتي ا 
 ، الواردة في قانوف االنتخابات.النتائج

بحيث أنو لـ  ،العمميات التحضيرية ولكف بصفة مبعثرة قانوف االنتخاباتنظـ المشرع في 
ضيرية لبلقتراع( مف لعمميات التح)ا رية التي نظميا، ضمف القسـ األوؿيدرج كؿ العمميات التحضي

 )أحكاـ مشتركة لجميع االستشارات االنتخابية(. بالتالي )االقتراع( مف الباب األوؿ الفصؿ الثالث
المستعمؿ في ىذه الدراسة، عمى العمميات  "العمميات التحضيرية"مصطمح ال يقتصر تطبيؽ 

تتمثؿ العمميات وعميو  لباب األوؿ.التحضيرية الواردة تحت القسـ األوؿ مف الفصؿ الثالث مف ا
تحديد الدوائر و  ،(1)لقانوف االنتخاباتإصدار النصوص التطبيقية  في أساسا لبلقتراع التحضيرية

 داخؿ الوطف االنتخابية مع تحديد عدد المقاعد المطموب شغميا عمى مستوى كؿ دائرة انتخابية في

                                                           

 أمثمة:  - 1
ستمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخابات أعضاء المجمس ، يتعمؽ با2777فبراير  17المؤرخ في  62-77المرسـو التنفيذي رقـ  -     

 . 2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.الشعبي الوطني، 
، يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات 2777فبراير  17المؤرخ في  63-77المرسـو التنفيذي رقـ  -     

 . 2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.لشعبي الوطني، أعضاء المجمس ا
 ج. ر.، يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات النتخابات أعضاء المجمس الشعبي الوطني، 2777فبراير  17المؤرخ في  64-77المرسـو التنفيذي رقـ  -     
 . 2777فبراير  18/ 12ع. 
يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخابات أعضاء  ،2777فبراير  17القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  –     

 . 2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.المجمس الشعبي الوطني، ومكانو، 
ات أعضاء ، يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب2777فبراير  24المؤرخ في  77-77المرسـو التنفيذي رقـ  -     

 . 2777فبراير  25/ 14ع.  ج. ر.المجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾ، 
، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات 2777فبراير  17القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -     

 . 2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.أعضاء المجمس الشعبي الوطني، ومكانو، 
، يحدد المميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخابات أعضاء المجمس الشعبي 2777فبراير  17القرار المؤرخ في  –     

 .2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.الوطني، 
ستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات أعضاء ، يحدد المميزات التقنية ال2777فبراير  17القرار المؤرخ في  –     

 .2777فبراير  18/ 12ع.  ج. ر.المجمس الشعبي الوطني، 
 
 



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
16 

 وتحديد مكاتب، (2)لمتصويت يـو االقتراع ةاستدعاء الييئة االنتخابية المختصو  ،(1)وفي خارجو
وفي  مراجعة القوائـ االنتخابية في داخؿو  ،(3)وفي خارج الوطفومراكز التصويت في داخؿ  التصويت

المترشحيف  وتسجيؿ قوائـ، (5)في داخؿ وفي خارج الوطف، وتحرير وكاالت التصويت (4)خارج الوطف

                                                           

مية فيما يخص عممية االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية، توجد دائرة انتخابية واحدة، تتكوف مف إقميـ الدولة ومجموع أقاليـ الدوائر القنص -1
، يتـ عادة إنشاء دوائر والدبموماسية الجزائرية في الخارج. وفيما يتعمؽ باالنتخابات البرلمانية، فأصبل يوجد دائرة انتخابية واحدة، إال أنو، وألسباب عممية

 رة.                                                                                       انتخابية فرعية، مف خبلؿ توزيع عدد المقاعد التي يحتوييا كؿ مف المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، عمى ىذه األخي
 171و 37المواد  : تتمثؿ النصوص القانونية المتعمقة بتحديد الدوائر االنتخابية بالنسبة لبلنتخابات البرلمانية وبتحديد عدد المقاعد المطموب شغميا في -
المؤرخ  79-84القانوف رقـ و  ت البرلمافيحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابا 78-97األمر رقـ و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  123و

مايو  8/ 19ع.  ج. ر.)ورد استدراؾ متعمؽ بيذا القانوف في  1984فبراير  7/ 6ع.  ج. ر.، يتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد، 1984فبراير  4في 
مارس  6المؤرخ في  78-97مف األمر رقـ  5، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 2772مارس  5المؤرخ في  87-72سـو التنفيذي رقـ والمر ( 1984
والمرسـو التنفيذي  2772مارس  5/ 16ع.  ج. ر.، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف، المعدؿ، 1997
، المعدؿ 1997نوفمبر  12/ 75ع.  ج. ر.، يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، 1997نوفمبر  11المؤرخ في  423-97رقـ 

 . 2777نوفمبر  22/ 77ع.  ج. ر.، 2777نوفمبر  22المؤرخ في  375-2777والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
االعتماد عمى دوائر انتخابية أصمية فقط، عددىا مطابؽ لعدد الواليات والبمديات المستحدثة في إطار وفيما يخص انتخاب المجالس المحمية، يتـ  -

 التقسيـ اإلقميمي لمببلد.
 99و 97و 37تتمثؿ النصوص القانونية المتعمقة بتحديد الدوائر االنتخابية بالنسبة لبلنتخابات المحمية وعدد المقاعد المطموب شغميا في: المادة  -
، يحدد الدوائر 1989غشت  22المؤرخ في  15-89يتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد )المصحح( والقانوف رقـ  79-84والقانوف رقـ ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. أ.

 والمرسـو 1989غشت  23/ 35ع.  ج. ر.االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا لتجديد المجالس الشعبية البمدية والمجالس الشعبية الوالئية، 
، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  99و 97، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادتيف 1997يوليو  26المؤرخ في  278-97التنفيذي رقـ 

 ج. ر.ة، ئيالمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطموب شغميا النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوال
  .2772يوليو  17/ 47ع.  ج. ر.، 2772يوليو  8المؤرخ في  232-72، المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ 1997يوليو  27/ 49ع. 
مف جية، يبلحظ أف المشرع يستعمؿ، في بعض األحياف، مصطمح "الدائرة االنتخابية" لمداللة عمى نوعيف مف الوحدات اإلقميمية االنتخابية، بمعنى،  -
ية مستقمة لوحدة اإلقميمية التي يجرى االقتراع عمى مستواىا لشغؿ المقاعد المخصصة ليا ومف جية أخرى، الوحدة اإلقميمية التي تممؾ قائمة انتخابا

لكف مف المفروض أف والتي تبدأ عمى مستواىا عممية جمع نتائج االقتراع، لغاية إرساليا لمييئة االنتخابية المكمفة بإعبلف النتائج العامة لبلقتراع. 
المبس، يتعيف  مصطمح "الدائرة االنتخابية" ال ينطبؽ إال عمى الوحدة اإلقميمية التي يجرى االقتراع عمى مستواىا لشغؿ المقاعد المخصصة ليا. ولتفادي

رساليا لمييئة االنتخابية المكمفة بإعبلف النتائج تبني مصطمح آخر لمداللة عمى الوحدة اإلقميمية التي تبدأ عمى مستواىا عممية لـّ نتائج االقتراع، لغاية إ
رج الوطف ىي العامة لبلقتراع، بحيث يمكف مثبل اإلشارة إلييا بػ "دائرة التصويت". وعادة ما تكوف دائرة التصويت في داخؿ الوطف ىي البمدية وفي خا

بالدائرة االنتخابية، دائرة التصويت. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  37فقرة األولى لممادة الدائرة الدبموماسية أو القنصمية. وعميو يمكف اعتبار أف المشرع يقصد في ال
 بيف الدائرة االنتخابية ودوائر التصويت التي ىي البمديات.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  33/2ويبلحظ أف المشرع قد مّيز في المادة 

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 168و 154و 153و 124و 171و 75و 29المواد  - 2
انتخابيتيف مختمفتيف: ىيئة انتخابية أصمية تتكوف مف مواطنيف، تستشار في حاالت االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء ىناؾ ىيئتيف  -

ف ، تنبثؽ عالمجمس الشعبي الوطني وانتخاب أعضاء المجالس المحمية وىي استشارات انتخابية تقـو عمى نظاـ االقتراع العاـ المباشر. وىيئة انتخابية
 شر.الييئة االنتخابية األصمية، تتكوف مف جميع المنتَخبيف المحمييف، تكمؼ بانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، مف خبلؿ اقتراع غير مبا

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.. 31المادة  - 3
ف قانوف االنتخابات لـ يتضمف أي حكـ تتعمؽ فقط بمكاتب التصويت في داخؿ الوطف. ويبدو أ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 31وتجدر اإلشارة إلى أف المادة  -

 يتعمؽ بمكاتب التصويت في الخارج.
 إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 27و 19و 16المواد  - 4
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 66المادة  - 5
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، وتعييف أعضاء مكاتب ومراكز (1)وفي خارج الوطففي داخؿ أو الترشحات الفردية المصرح بيا، 
وأعضاء مختمؼ المجاف االنتخابية المكمفة بتحصيؿ نتائج  (2)في داخؿ وفي خارج الوطفالتصويت 

وضبط قوائـ ( 4)لمييئة االنتخابية المكمفة باإلعبلف الرسمي لنتائج االقتراع (3)االقتراع الجزئية وتقديميا
، (5)خارجومكاتب التصويت يـو االقتراع، في داخؿ الوطف وفي  ىممثمي المترشحيف عمى مستو 

والترخيص بتقديـ تاريخ افتتاح االقتراع  ،(6)االنتخابية، في داخؿ الوطف وفي خارجو وتنظيـ الدعاية
 ،(7)في الخارج أو في بعض مناطؽ الوطف وكذلؾ تقديـ ساعة افتتاح االقتراع أو تأخير ساعة اختتامو

عات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع سابقة الذكر مف طرؼ الجيات القضائية ومعالجة المناز 
 المختصة، إف أمكف ذلؾ.

 تنتج عف مختمؼ العمميات التحضيرية لبلقتراع منازعات. وليذه األخيرة أسباب عّدة تكمف
عمى  أساسا، مف جية، في عدـ صحة قرارات إدارية تحضيرية، سواء تصدر بصفة آلية أو بناء

تارة عف سمطات عامة تتدخؿ في  ،طمبات معينة ومف جية أخرى، في عدـ مشروعية سموؾ يصدر
، كاألحزاب أطراؼ أخرىوتارة أخرى، عف  ،-ما يشكؿ تجاوز لممياـ المنوط بيا-المرحمة التحضيرية 

 السياسية والجمعيات والنقابات واألفراد...الخ.

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 157و 137و 178و 81المواد  - 1
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47و  31المواد  - 2
شارة، مف جية، إلى أف النص يتعمؽ فقط بتعييف أعضاء مكاتب التصويت، بمعنى أنو ال يتعمؽ ، تجدر اإلأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47فيما يخص المادة  -

ـ بتعييف أعضاء مراكز التصويت ومف جية أخرى، إلى أف يخص فقط مكاتب التصويت في داخؿ الوطف. ويبدو أف قانوف االنتخابات لـ يتضمف أي حك
 يتعمؽ بمكاتب التصويت في خارج الوطف.

يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب  77-77والمرسـو التنفيذي رقـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  115و 88و 59 المواد - 3
، يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف 1999مارس  2مؤرخ في ال 57-99تنفيذي رقـ المرسـو وال لمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾأعضاء ا

 4المؤرخ في  68-74معدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ ال، 1999مارس  7/ 14لخارج في االنتخاب لرئاسة الجميورية وكيفيات ذلؾ، ج. ر. ع. المقيميف با
 .2774مارس  7/ 13، ج. ر. ع. 2774مارس 

  :تتمثؿ ىذه المجاف االنتخابية في -
 جاف االنتخابية الوالئية. المجاف االنتخابية البمدية والم :أ( بالنسبة لالقتراع داخل الوطن 

المجاف االنتخابية لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف  :بالنسبة لالقتراع خارج الوطن ب(
 المقيميف بالخارج.

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  171و 167و 146و 117و 87و 58المواد  - 4
ف عف النتائج الرسمية لكؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وانتخاب أعضاء وعميو يتـ اإلعبل -

مف الدستور(. ويتـ اإلعبلف عف النتائج الرسمية لكؿ مف انتخابات  أعضاء  163/2المجمس الشعبي الوطني، مف طرؼ المجمس الدستوري )المادة 
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ(. 87مدية والوالئية مف طرؼ المجاف االنتخابية الوالئية )المادة المجالس الشعبية الب

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 61و 67و 45المواد  - 5
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 185و 178و 176و 175المواد  - 6
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 34و 33المواد  - 7



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
18 

إجراءات  ،قبؿ إجرائو ،(1)ميات التحضيرية لبلقتراعتقتضي معالجة المنازعات المتعمقة بالعم
 قضائية سريعة، تراعي الطابع االستعجالي لممنازعات المعنية.

بعض المنازعات المتعمقة ببعض العمميات التحضيرية تنظيـ ب المشرع في قانوف االنتخابات قاـ
دارية مقة ببعض القرارات اإلبإجراءات قضائية استعجالية خاصة، بحيث أنو اىتـ فقط بالمنازعات المتع

ما قد يفيد أف المشرع اقتنع، مف جية، بعدـ مبلءمة  .عمى طمبات التحضيرية التي تصدر بناء
ليس مف  إما إخضاع المنازعات سابقة الذكر لمقواعد العامة لممنازعات اإلدارية ومف جية أخرى، بأنو

الفتراض إمكانية إثارة أسباب ىذه إجرائو، قبؿ  السابقة لبلقتراع األخرى معالجة المنازعات ضروريال
ما إلمكانية ،في نياية المسار االنتخابي لمدفع ببطبلف عمميات التصويت األخيرة معالجتيا وفقا  وا 

   قبؿ إجراء عمميات التصويت. ؽ.إ.ـ.إ.لؤلحكاـ المبلئمة لػ 
ص يسمح بمعالجتيا ستفد مف نظاـ قانوني خاوفيما يخص المنازعات السابقة لبلقتراع التي لـ ت

قبؿ إجراء عمميات التصويت، ماداـ أف المشرع لـ ينص صراحة عمى تأجيؿ إثارة أسبابيا أماـ قاضي 
نتائج االقتراع وماداـ أف المشرع لـ يمنع معالجة ىذه المنازعات قبؿ إجراء عمميات التصويت، فإنيا 

 وىذا إلى غاية ثبوت العكس.   ،.إ.ـ.إ.قائمة وتفترض إمكانية معالجتيا بصفة مبلئمة وفقا لػ ؽ
وعميو تقتضي دراسة المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع، التطرؽ، مف جية، إلى 

ومف جية  ،المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية المنظمة في قانوف االنتخابات )المبحث األوؿ(
)المبحث  ة غير المنظمة في قانوف االنتخاباتأخرى، إلى المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيري

 الثاني(.
 
 

                                                           

 زعات السابقة لبلقتراع".سيتـ اإلشارة في بعض األحياف، إلى ىذه المنازعات، بعبارة "المنا - 1
 سيتـ اإلشارة إلى "العمميات التحضيرية لبلنتخابات أو لبلقتراع"، بعبارة "العمميات التحضيرية". -
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 المبحث األول
في قانون  المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية المنظمة

 االنتخابات
عمى إمكانية منازعة صحة بعض القرارات اإلدارية  قانوف االنتخاباتنص المشرع صراحة في 

رنة باإلجراءات التي تحكـ المنازعات اإلدارية ، وفقا إلجراءات خاصة مقالبلقتراع يةالتحضير 
 .ؽ.إ.ـ.إ.في  المتضمنة

 تتمثؿ ىذه القرارات اإلدارية التحضيرية التي يمكف منازعة صحتيا مف خبلؿ طعوف خاصة في: 
اعتراضات متعمقة بالتسجيؿ في القائمة  بشأفالمتخذة قرارات المجاف اإلدارية البمدية  -

 ؛(1)االنتخابية والشطب منيا
قرارات الوالة المتضمنة رفض تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية النتخاب أعضاء  -

 ؛(2)المجالس الشعبية الوالئية والبمدية
قرارات الوالة المتضمنة رفض تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية النتخاب أعضاء  -

 ؛(3)المجمس الشعبي الوطني
ئية المتضمنة رفض الترشح النتخاب أعضاء مجمس األمة قرارات المجاف االنتخابية الوال -
 ؛(4)المنتخبيف
  .(5)قرارات الوالة المتضمنة رفض االعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت -

رغـ توحيد المشرع اختصاص الفصؿ في المنازعات المتعمقة بالقرارات اإلدارية سابقة الذكر 
بتوحيد اإلجراءات التي تحكـ كيفية تقديـ الطعوف والفصؿ فييا  و لـ يقـأنّ  بإسناده لمقاضي اإلداري، إالّ 

وتنفيذ القرارات القضائية المتخذة بشأنيا، باستثناء الطعوف في صحة القرارات المتضمنة رفض تسجيؿ 
المحمية ولبلنتخابات البرلمانية، التي تخضع لنظاـ  قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية لبلنتخابات

 قانوني واحد. 
 بشأفالمتخذة  قرارات المجاف اإلدارية البمديةسوؼ يتـ تناوؿ الطعوف في صحة  ،ميووع

رفض قرارات )المطمب األوؿ( و  الشطب منيا وأ اعتراضات متعمقة بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية
                                                           

 .إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف 25لمادة ا - 1
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 86المادة  - 2
 .إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف 113المادة  - 3
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113و 134المواد  - 4
 ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ. 47المادة  - 5
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)المطمب الثاني(  تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية لكؿ مف االنتخابات البرلمانية والمحمية
 .)المطمب الثالث( قرارات رفض االعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويتو 

 بشأنالمتخذة  الطعن في صحة قرارات المجان اإلدارية البمدية :المطمب األول
 الشطب منيا وأاعتراضات متعمقة بالتسجيل في القائمة االنتخابية 

 ، بمعنىةوالمباشر  ةالعام اتقتراعاال الناخبيف المستعممة في قوائـ، ىنا بالقوائـ االنتخابية يقصد
االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وانتخاب أعضاء 

غير  االقتراعالمستعممة في الناخبيف  قوائـالتي تختمؼ عف و ، (1)المجالس الشعبية الوالئية والبمدية
  .(2)بيفلمنتخَ ، بمعنى انتخاب أعضاء مجمس األمة االوحيد المباشر

ُتمسؾ عمى مستوى كؿ بمدية في داخؿ  قوائـ انتخابية اؾ نوعيف مف القوائـ االنتخابية.نى
بمديات وىي صالحة لبلستعماؿ اللجاف تؤسس عمى مستوى جميع  الوطف، ُتحدث وُتراجع مف طرؼ

ستوى كؿ دائرة ُتمسؾ عمى م أخرى قوائـ انتخابية. و (3)ةالمباشر و  ةالعام اتبمناسبة جميع االقتراع
أو  إدارية لمدوائر الدبموماسية دبموماسية أو قنصمية جزائرية، ُتحدث وُتراجع مف طرؼ لجاف

االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء المجمس بمناسبة ح لبلستعماؿ صمُ تَ ، (4)القنصمية
 .فقط الشعبي الوطني

كما يمكف أيضا أف تخضع لمراجعة . (5)سنوية تخضع القوائـ االنتخابية بنوعييا، لمراجعة عادية
ثبلثة مراحؿ  عبربصفة عامة،  مراجعة القوائـ االنتخابية وتمر (6)انتخاباتاستثنائية، عشّية تنظيـ 

                                                           

 يمكف تسميتيا "قوائـ االقتراع العاـ المباشر". -1
(، التي تستشار عف طريؽ االستفتاء وتممؾ le corps électoralتمثؿ قوائـ االقتراع العاـ المباشر صورة فوتوغرافية لمييئة االنتخابية األصمية ) –

 ء المجالس الشعبية البمدية والوالئية.سمطة تعييف رئيس الجميورية وأعضاء المجمس الشعبي الوطني وأعضا
 يمكف تسميتيا بػ "قوائـ االقتراع الحصري أو غير المباشر".  -2
 ، التي تممؾ سمطة تعييف أعضاء مجمس األمة المنتخبيف.(le collège électoral)تمثؿ قوائـ االقتراع غير المباشر صورة فوتوغرافية لمييئة االنتخابية الفرعية  –

ع.  ج. ر.، يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية، 1997مارس  15المؤرخ في  63-97والمرسـو التنفيذي رقـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  19 لمادةا - 3
  .1997مارس  15/ 14
ؾ المؤسسة" )الجيش الوطني فيما يخص إمكانية تصنيؼ القوائـ االنتخابية في داخؿ الوطف إلى "قوائـ انتخابية مدنية" و"قوائـ انتخابية خاصة باألسبل -

داد قوائـ الشعبي واألمف الوطني والحماية المدنية والجمارؾ الوطنية ومصالح السجوف والحرس البمدي(، ال أساس قانوني لو. لكف جرت العادة عمى إع
 ؾ المؤسسة تخصص ليـ مكاتب التصويت:انتخابية لممواطنيف العادييف وقوائـ انتخابية ألعضاء األسبلؾ المؤسسة. وأكثر مف ذلؾ فإف أعضاء األسبل

- El WATAN Vendredi N°4 du vendredi 10 avril 2009,« Des bureaux spéciaux pour les corps constitués », p. 2. 
- El WATAN N°5607 du lundi 13 avril 2009, « HANOUNE, YOUNSI et REBAÏNE affichent leur mécontentement/Le 
Conseil constitutionnel, l'ultime recours des perdants ? », p. 2. 

، والمراسيـ التنفيذية التي تحدد شروط عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابيةيحدد قواعد  63-97المرسـو التنفيذي رقـ و  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 27مادة ال - 4
 تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج وكيفيات ذلؾ.

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 16ادة مال - 5
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 19المادة  - 6
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لطمبات  لتي تشيد استقباؿ المجاف المختصةمتتالية. تبدأ المرحمة األولى بافتتاح فترة المراجعة، ا
ة الذي يحتوي ػوتختتـ بتعميؽ الجدوؿ التصحيحي لمقائمة االنتخابي التسجيؿ في القوائـ والشطب منيا

ثـ تأتي المرحمة الثانية، التي تشيد تقديـ  ،(1)عمى قائمة الناخبيف الجدد وقائمة الناخبيف المشطوبيف
أماـ المجاف اإلدارية بنوعييا، مف طرؼ المواطنيف  (2)ؿ التصحيحيو عمى مضموف الجد االعتراضات
لطمباتيـ المتعمقة بالتسجيؿ ومف طرؼ الناخبيف الذيف يمكف ليـ طمب شطب  ستجابالذيف لـ يُ 

ويتـ الفصؿ فييا مف طرؼ المجاف نفسيا بقرارات  ،شخص مسجؿ بغير حؽ وتسجيؿ شخص مغفؿ
ة وأخيرا المرحمة الثالثة، التي ال ُتحتسب إال بالنسبة لعممية المراجعة المتعمقة بالقوائـ االنتخابي .(3)إدارية

لمنازعة صحة  قرارات المجنة  والتي تشيد افتتاح إمكانية المجوء إلى القضاء ،(4)في داخؿ الوطف
، الشطب منيا وأالقائمة االنتخابية اعتراضات متعمقة بالتسجيؿ في  بشأفالمتخذة  اإلدارية البمدية

( 8خبلؿ ثمانية )يمكف األطراؼ المعنية رفع طعف ))  : التي تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25لممادة  وفقا
 أياـ ابتداء مف تاريخ التبميغ.

( يوما ابتداء مف تاريخ 55في حالة عدـ التبميغ، يمكف رفع الطعف خبلؿ خمسة عشر ) 
 االعتراض.

يرفع ىذا الطعف بمجرد التصريح لدى الجية القضائية اإلدارية المختصة، التي تفصؿ بقرار في 
إشعار عاد يرسؿ إلى كؿ ريؼ اإلجراءات، وبناء عمى ( أياـ كاممة دوف مصا51أجؿ أقصاه عشرة )

 ( أياـ كاممة.3األطراؼ المعنية قبؿ ثبلثة )
  ((..يكوف ىذا القرار غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف

في صحة  ، لمطعوف القضائيةالخاص األساس القانوني أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25تعتبر إذف المادة 
إلى حماية الحؽ السياسي القاعدي المتمثؿ في  ،مف جية ،لتي تيدؼقرارات المجنة اإلدارية البمدية، ا

 ومف جية أخرى، إلى تحقيؽ نزاىة تشكيمة القوائـ االنتخابية. ،حؽ التصويت
                                                           

 عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية.يحدد قواعد  63-97المرسـو التنفيذي رقـ و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  17المادة  - 1
ي يقابمو بالمغة الفرنسية مصطمح تجدر اإلشارة إلى أف المشرع استعماؿ ثبلثة مصطمحات مختمفة لمداللة عمى إجراء واحد وىو التظمـ اإلداري، الذ -2

(la réclamation) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25و 24ومصطمح "االعتراض" في المواد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  22. فعبل، تـ استعماؿ مصطمح "الشكوى" في المادة
ويبدو أف مصطمح "االحتجاج"،  نتخابية. عمؿ المجنة اإلدارية االيحدد قواعد  63-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  6و 4ومصطمح "االحتجاج" في المواد 

ر ىو األكثر مبلءمة لبلستعماؿ. إال أنو ينبغي استعماؿ مصطمح "االعتراض"، باعتباره مصطمح تشريعي، ىذا مف جية، ومف جية أخرى، ىو األكث
 ، رغـ أنو غير مناسب.ع.ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ. 47و 25و 24استعماال مف طرؼ المشرع، مقارنة بمصطمح "الشكوى"، بحيث تـ استعمالو في المواد 

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24و 23و 22المواد  -3
 ، تتعمؽ بالطعوف القضائية في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية فقط. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25يبدو أف المادة  -4
راسيـ التنفيذية التي تحدد شروط تصويت المواطنيف يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية وكؿ الم 63-97لـ يتضمف المرسـو التنفيذي رقـ  -

وماسية أو الجزائرييف المقيميف بالخارج وكيفيات ذلؾ، أي حكـ يتعمؽ بإمكانية ممارسة طعوف قضائية في صحة قرارات المجاف اإلدارية لمدوائر الدبم
 القنصمية.
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تحديد قرارات المجنة اإلدارية  : وعميو سيتـ تحميؿ ىذه المادة وذلؾ بالتطرؽ إلى النقاط التالية
)الفرع األوؿ(  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25وص عميو في المادة البمدية المعنية بالطعف القضائي المنص

منازعة قرار القضاء المتخذ )الفرع الثالث( و )الفرع الثاني( والفصؿ فيوالمعني وكيفية ممارسة الطعف
 )الفرع الخامس(. الفرع الرابع( وتنفيذ ىذا األخير) بشأنو

 55في المادة  المنصوص عميو قرارات المجنة اإلدارية البمدية المعنية بالطعن الفرع األول:
 .إ.ن.م.ع.ق.م.أ

مف المرسـو التنفيذي رقـ  8تتمثؿ القرارات التي تصدرىا المجنة اإلدارية البمدية، وفقا لممادة 
إ عمى .ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 24و 23و 22والمواد  يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية 97-63

يحي لمقائمة االنتخابية الذي يعمؽ في البمدية والقرارات الترتيب، في القرار المتضمف الجدوؿ التصح
المتخذة بشأف االعتراضات إلغفاؿ التسجيؿ في القائمة االنتخابية أو عمى التسجيؿ فييا أو لمشطب 

 منيا، التي تبمغ لممعنييف.
يتعمؽ  ،.إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 25لممادة  "الفقرة األولى"ال شؾ أف الطعف المنصوص عميو في 

مف طرؼ رؤساء البمديات  التي تبمغالمجاف اإلدارية البمدية المتخذة بشأف االعتراضات  بقرارات
 25لممادة  "الفقرة الثانية"لممعنييف. بينما ُيجيؿ نوع القرار اإلداري موضوع الطعف بمقتضى 

المتضمف الجدوؿ ىو القرار القرار  ىذا ؟ وىنا يتعيف التساؤؿ ىؿ يمكف أف يكوفأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
لتصحيحي لمقائمة االنتخابية؟ يصعب تصور إحالة القرار المتضمف الجدوؿ التصحيحي لمقائمة ا

االنتخابية عمى الرقابة القضائية في حالة عدـ قياـ رؤساء البمديات بتبميغ قرارات المجاف اإلدارية 
ألخيرة لممادة المنصوص عمييا في الفقرة ا البمدية المتخذة بشأف االعتراضات خبلؿ اآلجاؿ القانونية

 25/1و 24، ماداـ أف فمسفة المشرع عكس ذلؾ، بحيث يستفاد مف خبلؿ المواد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24
حاالت غير قانونية فردية واردة في القوائـ  بالطعف فيأف المشرع ال يسمح إال  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

ي قرار رفض ضمني القرار المعن االنتخابية. ومف جية أخرى، يتعيف التساؤؿ ىؿ يمكف أف يكوف
ناتج عف عدـ رّد المجنة اإلدارية البمدية المختصة عمى االعتراض؟ رغـ إمكانية تكييؼ  العتراض

بأنو تظمـ إداري، إال أنو يصعب تصور تعمؽ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24إجراء االعتراض المنظـ في المادة 
، بقرار رفض ضمني .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ 25لممادة  "الفقرة الثانية"الطعف المنصوص عميو في 

العتراض، ألنو يصعب تفسير عدـ قياـ رؤساء البمديات بتبميغ قرارات المجاف اإلدارية البمدية المتخذة 
 24بشأف االعتراضات خبلؿ اآلجاؿ القانونية المنصوص عمييا في الفقرة األخيرة لممادة 

يبقى التساؤؿ  ،اضات. وعميو، بأنو عدـ رّد المجاف اإلدارية البمدية عمى االعتر .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ
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 25"الفقرة الثانية" لممادة المتعمؽ بنوع قرار المجنة اإلدارية البمدية موضوع الطعف المنصوص عميو في 
 مطروح، مع مراعاة اجتياد الجيات القضائية اإلدارية المختصة. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

ة"، لمداللة عمى قرارات المجاف وسيتـ فيما يمي استعماؿ، عبارة "قرارات المجاف اإلدارية البمدي
، بمعنى القرارات .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 25اإلدارية البمدية التي يمكف منازعة صحتيا بمقتضى المادة 

 .المتخذة بشأف االعتراضات

 رفع الطعنالفرع الثاني: 
 ة، معرفة الجية القضائية المختصةيقتضي الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدي

 )ثانيا(. وفي الموضوع شكبلقبولو  كذلؾ شروطو  ،)أوال(
 ،أ.م.ق.ع.م.ن.إ. 55وفقا لممادة  :الجية القضائية المختصة بالفصل في الطعن -أوال

ترفع الطعون في صحة قرارات المجان اإلدارية البمدية، أمام "الجيات القضائية اإلدارية 
 المختصة".

الجيات  عوضمجيات القضائية اإلدارية، ل عائدالطعوف ىذه يبلحظ أف االختصاص بالفصؿ في 
 .(1)2774سنة  قانوف االنتخاباتالقضائية العادية، التي كانت صاحبة االختصاص األصمي، قبؿ تعديؿ 

بدقة الجية القضائية اإلدارية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25ويبلحظ أيضا أف المشرع لـ يحدد في المادة 
، ما يؤدي إلى التساؤؿ إف (2)جاف اإلدارية البمديةالمختصة بالفصؿ في الطعوف في صحة قرارات الم

كاف االختصاص المعني يعود لمجمس الدولة أو لممحاكـ اإلدارية؟ بالرجوع إلى قواعد توزيع 
رى المتضمنة في ػاالختصاص النوعي بيف مجمس الدولة مف جية والمحاكـ اإلدارية مف جية أخ

أف االختصاص بالفصؿ في الطعوف في صحة ، يمكف اعتبار ؽ.إ.ـ.إ. 971و 871و 877المواد 
وىذا قياسا عمى فمسفة المشرع المتمثمة في إسناد  لممحاكـ اإلدارية، قرارات المجاف اإلدارية البمدية يعود

                                                           

العادي    الطعوف في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية، يعود لمقضاء، كاف االختصاص بالفصؿ في 2774قبؿ مراجعة قانوف االنتخابات سنة  -1
يرفع ىذا الطعف بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط إلى تنص: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25/3مف خبلؿ المحاكـ المختصة إقميميا، بحيث كانت المادة 

أياـ دوف مصاريؼ اإلجراءات وبناء عمى إشعار عادي يرسؿ إلى األطراؼ ( 51، التي تبت بأمر في ظرؼ أقصاه عشرة )المحكمة المختصة إقميميا
 ((.( أياـ.3المعنية قبؿ ثبلثة )

القاضي وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أف المشرع أخذ وقت معتبر لتقرير تحويؿ اختصاص معالجة الطعوف المتعمقة بقرارات المجاف اإلدارية البمدية مف  - 
 .1996منذ أف ُأعمف استحداث قضاء إداري مستقؿ عف القضاء العادي سنة  العادي إلى القاضي اإلداري،

، قبؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25/3: المادة 2774بينما أسند االختصاص المعني صراحة لممحاكـ المختصة إقميميا، قبؿ تعديؿ قانوف االنتخابات سنة  -2
 .2774تعديؿ سنة 
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 المحمية لمقاضي اإلداري المحمي، بمعنى المحكمة اإلدارية ونظرا لمطابع المحمي المنازعات اإلدارية
 .(1)رات المجاف اإلدارية البمديةلممنازعات المتعمقة بصحة قرا

التي  .إ.ـ.إ.ؽ 873أما بالنسبة لبلختصاص اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية، فيتحدد وفقا لممادة 
مف القانوف نفسو والتي تنص عمى أف االختصاص اإلقميمي يؤوؿ لمجية  38و 37تحيؿ إلى المادتيف 

 و.القضائية، التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عمي
 القضاياوتجدر اإلشارة كذلؾ إال أف االختصاص يؤوؿ إلى قضاة الموضوع وليس إلى قضاة 

وليس  "قرارػ"تنص عمى أنو ُيفصؿ في الطعوف ب .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ 25االستعجالية، باعتبار أف المادة 
 .(2)"أمرػ"ب

اإلدارية  وبعد تحديد الجية القضائية المختصة بالفصؿ في الطعوف في صحة قرارات المجاف
 البمدية، يتعيف تقديـ بعض المبلحظات:

أصبحت المحاكـ اإلدارية، كما تـ اإلشارة إليو أعبله، صاحبة االختصاص النوعي بالنسبة  -
وىو  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25لممنازعات المتعمقة بصحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية في إطار المادة 

ـ العادية. فما مدى مبلئمة ىذا التوجو الجديد؟ تـ إسناد االختصاص الذي كانت تتمتع بو المحاك
 1852 سنة مثؿ فرنسا منذ ،اختصاص الفصؿ في ىذا النوع مف المنازعات، في بعض الدوؿ

ويعود السبب في  .(3)، إلى القضاء العادي وبالرغـ مف وجود قضاء إداري2774 سنة والجزائر قبؿ
                                                           

في حالة الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية، ماداـ أنو يصعب تكييؼ المجنة  ـ.إ.ؽ.إ. 871مف الصعب تصور تطبيؽ أحكاـ المادة  -1
 اإلدارية البمدية بأنيا مصمحة إدارية تابعة لمبمدية، ألنيا مستقمة عف ىذه األخيرة مف الناحية العضوية.

صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية، قبؿ فقدانيا ليذا االختصاص كانت المحاكـ التي تعتبر الجيات القضائية المختصة بالفصؿ في الطعوف في  -2
 ، تبت في مثؿ ىذه القضايا بأوامر.2774بعد سنة 

في يتمثؿ المرجع القانوني األولي الختصاص القاضي العادي الفرنسي بمعالجة المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ والشطب مف القوائـ االنتخابية،  - 3
 2( والمرسـو التنظيمي المؤرخ في  décret organique du 2 Février 1852 sur les élections) 1852فبراير  2مؤرخ في المرسـو العضوي ال

(. بحيث كاف ُيطعف، بمقتضى أحكاـ المرسوميف سابقي الذكر، قبؿ تعديميما، في  décret règlementaire du 2 février 1852) 1852فبراير 
االنتخابية والتي يمكف  ية المكمفة بمراجعة القوائـ االنتخابية المتعمقة بأجزاء البمدية، مباشرة أماـ المجنة البمدية لمراجعة القوائـصحة قرارات المجاف اإلدار 

 ( سابقا عف طريؽ االستئناؼ. وال زاؿ القاضي العادي يمارس الرقابة عمى مدى صحة قراراتjuge de paixالطعف في قراراتيا أماـ قاضي السمـ )
(، بمحاكـ الدرجة األولى المختصة juges de paixالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا. وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ استبداؿ قضاة السمـ )

(، بحيث أصبحت ىذه األخيرة، صاحبة االختصاص بالفصؿ ولكف في الطعوف في صحة  tribunaux d’instanceبالفصؿ في القضايا البسيطة)
االنتخابية التي كاف  ات المجاف اإلدارية المكمفة بمراجعة القوائـ االنتخابية المتعمقة بمكاتب التصويت، بعد أف تـ إلغاء المجاف البمدية لمراجعة القوائـقرار 

  :( المتعمقة بالتسجيؿ أو بالشطب. ولمزيد مف المعمومات، أنظرles réclamationsينحصر دورىا في الفصؿ في االعتراضات)
BARTHELEMY Joseph et DUEZ Paul, Traité de droit constitutionnel, coll. "Les introuvables", Panthéon Assas, Paris, 
2004, p.p. 433-435. 
CAUCHOIS Hervé, Guide du contentieux électoral, 2ème éd., Berger-Levrault, Paris, 2005, p.p. 27-29 et p.p. 45-49. 
Articles L. 17, L. 25, L. 27,R. 8 et R. 13  du code électoral français (L : partie législative/ R :partie règlementaire) :  
www.legifrance.gouv.fr 

القوائـ االنتخابية، بعد استقبلؿ الجزائر، تـ تكريس التوجو سابؽ الذكر، بحيث تـ إسناد اختصاص معالجة المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ والشطب مف  -
 376-63مف المرسـو رقـ  11(، بمقتضى المادة  tribunaux d’instanceأوال إلى محاكـ الدرجة األولى المختصة بالفصؿ في القضايا البسيطة)
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ممسائؿ المتعمقة بالحالة المدنية بصفة ل الطبيعي بالنسبة ذلؾ، إلى أف القاضي العادي يعتبر القاضي
، التي ليا عبلقة وطيدة بأىمية ممارسة الحقوؽ، ومف بيف ىذه الحقوؽ، حؽ التصويت وكذلؾ (1)عامة

العادي يتمكف  وىو األمر الذي يجعؿ القاضي ،والشطب منيا بشروط التسجيؿ في القوائـ االنتخابية
مف  القاضي اإلداري. وكذلؾ لتمّيز القضاء العادي، بأنو األكثر قربا مف ىذه المواد، أكثر مف

المواطنيف، مقارنة بالقضاء اإلداري، بحيث أنو تـ تكميؼ الجيات القضائية العادية مف الدرجة األولى، 
ومف أجؿ تحقيؽ  (3)ؿ القاضي العادي، استثناء. بالتالي يحّ (2)بالنظر في ىذا النوع مف المنازعات

ة، محؿ القاضي اإلداري في مراقبة صحة قرارات الييئات المكمفة بمراجعة القوائـ االنتخابية الفعالي
و يؤدي إلى أنّ  يمكف اعتبار التوجو سديد، إالّ  الشطب. وأالمتخذة بشأف االعتراضات عمى التسجيؿ 

                                                                                                                                                                                       

سية(، التي تشير )ممغى( )أصؿ المرسـو المعني بالمغة الفرن 1963غشت  27/ 58ع. ج. ر.، يتضمف قانوف االنتخابات، 1963غشت  27المؤرخ في 
( وبالنتيجة أيضا، أحكاـ المرسـو  décret organique du 2 février 1852) 1852فبراير  2إلى تطبيؽ أحكاـ المرسـو العضوي المؤرخ في 

مف  52( وثانيا إلى المحاكـ المختصة، بمقتضى المادة  décret règlementaire du 2 février 1852) 1852فبراير  2التنظيمي المؤرخ في 
، المعدؿ والمتمـ )ممغى( وثالثا إلى رؤساء 1967يناير  6/18ع.  ج. ر.، يتضمف القانوف البمدي، 1967يناير  18المؤرخ في  24-67األمر رقـ 

، 1987أكتوبر  28/ 44ع.  ج. ر.، يتضمف قانوف االنتخابات، 1987أكتوبر  25المؤرخ في  78-87مف القانوف رقـ  27المحاكـ، بمقتضى المادة 
نوفمبر  9المؤرخ في  27-84وبالقانوف رقـ  1981يونيو  16/ 24ع.  ج. ر.، 1981يونيو  13المؤرخ في  76-81المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 

 7المؤرخ في  13-89القانوف رقـ مف  21)ممغى(، ورابعا إلى المحاكـ المختصة إقميميا، بمقتضى المادة  1984نوفمبر  11/ 56ع.  ج. ر.، 1984
، ج. 1997مارس  27المؤرخ في  76-97متمـ بالقانوف رقـ المعدؿ و ال، 1989غشت  7/ 32ع.  ج. ر.، يتضمف قانوف االنتخابات، 1989غشت 
المؤرخ في  17-91وبالقانوف رقـ  1991أبريؿ  3/ 14، ج. ر. ع. 1991أبريؿ  2المؤرخ في  76-91وبالقانوف رقـ  1997مارس  28/ 13ر. ع. 

وباألمر  1995يوليو  23/ 39، ج. ر. ع. 1995يوليو  19المؤرخ في  21-95وباألمر رقـ  1991أكتوبر  16/ 48، ج. ر. ع. 1991أكتوبر  15
يتضمف  77-97مف األمر رقـ  25وكذلؾ بمقتضى المادة  )ممغى( 1996نوفمبر  3 /66، ج. ر. ع. 1996أكتوبر  37المؤرخ في  26-96رقـ 

 .2774االنتخابات في صيغتيا األولية قبؿ تعديميا سنة  القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ
1- MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p. 98 et p. 99 : «Le contentieux de la liste est confié au 

juge judiciaire parce qu’il met en jeu des questions qui relèvent de sa compétence de droit commun : domicile, 
résidence, statut matrimonial, nationalité, état et capacité des personnes en général. », DELPEREE F., Le 
contentieux électoral, op.cit., p.39 : «Dans plusieurs États ; le juge judiciaire est considéré comme juge de 
l’électorat. Il lui revient d’apprécier la qualité dont dispose le citoyen pour participer à l’élection. Ceci s’explique 
aisément. Le contentieux électoral met en jeu des questions qui relèvent du droit commun. Domicile, résidence, 
statut matrimonial, nationalité, état est capacité des personnes…, toutes questions dont le juge judiciaire a 
normalement la maîtrise. Il se prononce alors sur le principal, mais aussi sur l’accessoire, c’est-à-dire l’électorat.    
 », TURPIN Dominique, Contentieux constitutionnel, 2ème éd., coll. « droit fondamental », P.U.F., Paris, 1994, 
p.411 : «Traditionnellement en effet, les listes électorales, valables pour toutes sortes d’élections au suffrage 
universel, sont établies sous le contrôle des tribunaux d’instance (art. L. 527 du Code électoral), saisis dans les dix 
jours de la publication desdites listes par tout électeur intéressé (et dans les cinq jours par le préfet ou le sous-
préfet) de toutes réclamations relatives aux inscriptions, refus d’inscriptions ou radiations parce qu’elles se 
ramènent à une question d’état civil.» et PICHON Christophe, Le droit des élections : aspects juridiques et 
pratiques, éd. Juris-Service, 1994, p. 44 : « La compétence de principe du juge judiciaire en matière de contentieux 
des listes électorales s’explique par le fait que l’établissement de la liste pose essentiellement des questions 
touchant à l’état des personnes.». 
2 - BARTHELEMY J. et DUEZ P., Traité de droit constitutionnel, op.cit., p.p. 432- 433. 

ي ىذه الحالة أساسا إلى أنو غير مطابؽ لمقواعد العامة لممنازعات اإلدارية، بحيث أنو مف يعود الطابع االستثنائي الختصاص القاضي العادي ف - 3
ضائية العادية المفروض أف ينعقد االختصاص لمجيات القضائية اإلدارية إف وجدت أو لمغرؼ المكمفة بالفصؿ في المنازعات اإلدارية، التابعة لمييئات الق

لتحديد االختصاص، عمما أف الييئات المكمفة بعممية المراجعة، ذات طابع إداري وبالتالي قراراتيا إدارية. وليذا  القضائية وىذا وفقا لممعيار العضوي
 كرس ىذا االختصاص االستثنائي بنص خاص وصريح.
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كمصدر لتعقيد . وتعتبر ىذه الحالة االنتخابيةتنوع الجيات القضائية التي تتدخؿ لمعالجة المنازعات 
. وبالتالي يبدو أف المشرع لما ّحوؿ اختصاص الفصؿ في ىذه المنازعات مف (1)ىذه المنازعات

بعد حوالي ثمانية سنوات مف انفصالو عف نظاـ القضاء  -لقضاء العادي إلى القضاء اإلداريا
، تبني توجو قد فّضؿ مف جية، تطبيؽ القواعد العامة لممنازعات اإلدارية ومف جية أخرى -العادي

وىو التوجو الذي جعمو  االنتخابيةالتقميؿ مف تنوع الجيات القضائية المتدخمة لمعالجة المنازعات 
 يكمؼ كؿ مف الجيات القضائية اإلدارية والمجمس الدستوري فقط بميمة الفصؿ في ىذه المنازعات.

، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25 المادة تجدر اإلشارة إلى أف اختصاص المحاكـ اإلدارية، بمقتضى أحكاـ
ال يمتد إلى مراقبة مطابقة عمميات مراجعة القوائـ االنتخابية لمقانوف الذي ينظميا، خاصة مف الجانب 

 .(2)الشكمي أو اإلجرائي
 25المادة  وينبغي التذكير أخيرا، أف اختصاص المحاكـ اإلدارية، في إطار أحكاـ

الناتجة عف مراجعة القوائـ االنتخابية المستعممة في  ، ال يتحقؽ إال بالنسبة لممنازعات.إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ
داخؿ الوطف فقط. بالتالي مف غير الممكف إخضاع القرارات اإلدارية التي تصدرىا المجاف اإلدارية لمدوائر 

 ، لمرقابة القضائية. بشأف االعتراضات الدبموماسية أو القنصمية في الميجر
في  القوائـ االنتخابية بة لمحؽ في التصويت ولنزاىةفانعداـ الحماية القضائية بالنس ،وعميو

 . (3)أمر يبدو غير منطقي الميجر،
 شروط قبول الطعن -ثانيا

عمى غرار جميع الطعوف القضائية، يجب أف يستوفي الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية 
ومف جية  ،بولوالبمدية، مف جية، مجموعة مف الشروط الشكمية، تحت طائمة رفضو شكبل أو عدـ ق

أخرى، مجموعة مف الشروط الموضوعية، تحت طائمة تصريح الجية القضائية المعنية بعدـ 
 اختصاصيا أو رفضيا لمطمبات لعدـ التأسيس.  

                                                           
1- MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p.p. 97-98 et GHEVONTIAN R., Un labyrinthe juridique : 
le contentieux des actes préparatoires en matière d’élections politiques, op.cit., p.793. 

لعدـ احتراـ ال يوجد أي حكـ في قانوف االنتخابات، يسمح بالطعف في صحة عممية مراجعة القوائـ االنتخابية، التي تتـ عمى مستوى البمدية، بكامميا،  -2
نية التي تحكـ ىذه العممية. فماذا لو تتـ مراجعة القوائـ االنتخابية لدائرة تصويت معينة، مف طرؼ لجنة إدارية بتشكيمة غير صحيحة؟ اإلجراءات القانو 

كف لممحافظ بحيث يموماذا لو تتـ المراجعة خارج اآلجاؿ القانونية؟ وماذا لو ال تتـ المراجعة إطبلقا؟...الخ. بينما األمر عكس ذلؾ في القانوف الفرنسي، 
(le préfet بعد تمقيو الجدوؿ التصحيحي لمقائمة االنتخابية المتعمقة بمكتب تصويت معيف، الذي أعدتو المجنة اإلدارية لممراجعة إحالة عممية ،)

حافظ تأمر المحكمة المراجعة المشكوؾ في صحتيا مف حيث الجانب اإلجرائي، لرقابة المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا. وفي حالة قبوؿ طعف الم
 :اإلدارية بإعادة عممية المراجعة خبلؿ أجاؿ معينة. أنظر

Articles L. 20, R.11, R.12 du code électoral français.  
ومف جية  يمكف اعتبار ىذه الحالة، كسبب مف األسباب التي تدعـ فكرة عدـ مبلءمة مشاركة الجالية الوطنية بالميجر، في االنتخابات التي تعنييا. - 3

القوائـ  أخرى، يمكف اعتبار التمييز الواضح بيف ناخبي داخؿ الوطف وناخبي الميجر، مف حيث توفر الحماية القانونية لحؽ التصويت والحؽ في نزاىة
 .147و 139و 31و 29االنتخابية، أنو يتعارض مع بعض أحكاـ الدستور منيا المواد 
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ف المرفوع أماميا تتولى المحكمة اإلدارية، كباقي الجيات القضائية، التأكد أوال مف استيفاء الطع
 (.2)حص الشروط المتعمقة بموضوع الطعفيفائيا تقـو بف(. وفي حالة است1)الشروط الشكمية

 :الشروط الشكمية لمطعن -1
مجموعة مف الشروط الشكمية لمطعف في صحة  183و 25 المواد تضمف قانوف االنتخابات في

الطعف وميعاد  وشكؿقرارات المجاف اإلدارية البمدية أماـ المحاكـ اإلدارية وىي الصفة لممارسة الطعف 
يتوقؼ قبوؿ الطعف في القرار المعني عمى توفر  )أ(. لكف ىؿإلعفاء مف الرسـو القضائيةالطعف وا

يتعيف مراعاة شروط شكمية  زيادة عمى ذلؾ أنو الشروط الشكمية الواردة في قانوف االنتخابات، أـ
ة عف مدى إجبارية تقديـ اعتراض مسبؽ أماـ المجنة اإلداريمثبل،  ؟ وعميو يتعيف التساؤؿ)ب(أخرى

 عف مدى إجبارية التمثيؿ بمحاـ؟أو البمدية 
   :في قانون االنتخابات الواردةالشروط الشكمية  -أ 
عبارة "األطراؼ المعنية"،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25استعمؿ المشرع في المادة  مطعن:لفة الص -1 

المجنة  مطعف. فمف ىي األطراؼ المعنية، التي يمكنيا منازعة صحة قراراتالصفة للتحديد أصحاب 
باالعتراض، وفقا ىي نفسيا األطراؼ المعنية  ة؟ ىؿ أف األطراؼ المعنية بالطعف،اإلدارية البمدي
؟ وماذا عف إمكانية الوالي المختص إقميميا، ممارسة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24و 23و 22ألحكاـ المواد 

 27/1مادة ، وفقا ألحكاـ الأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25الطعف القضائي، المنصوص عميو في المادة 
يقدـ الوالي بكؿ الطرؽ القانونية عمى إجراء التعديبلت الضرورية  : ))، التي تنصأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

 ؟ (1)((ةعمى القوائـ االنتخابي
بعض األطراؼ المعنية "، يمكف تحديد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24و 23و 22بالرجوع إلى المواد 

لة اعتراض مواطف عمى إغفاؿ تسجيمو أو رفض وىذا وفقا لنوع االعتراض ونتيجتو. ففي حا ،"بالطعف
تسجيمو، يستطيع المجوء إلى المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا لمحصوؿ عمى التسجيؿ بقرار قضائي. 
وفي حالة اعتراض ناخب، عمى عدـ شطب ناخب مسجؿ بغير حؽ، في القائمة االنتخابية لمدائرة 

و، يستطيع المجوء إلى المحكمة اإلدارية المختصة االنتخابية التي ينتمي إلييا وتـ رفض اعتراض
إقميميا، لمحصوؿ عمى شطب الناخب المسجؿ بغير حؽ بقرار قضائي. أما إذا تـ قبوؿ اعتراض 

عدـ شطب ناخب مسجؿ بغير حؽ،  فيمكف لمناخب المستيدؼ المجوء إلى المحكمة  الناخب عمى
و بقرار قضائي. وفي حالة اعتراض ناخب عمى اإلدارية المختصة إقميميا، لمحصوؿ عمى تثبيت تسجيم

إغفاؿ تسجيؿ مواطف، يستوفي الشروط القانونية لمتسجيؿ في القائمة االنتخابية لمدائرة االنتخابية التي 
                                                           

تيف غير واضحتيف، ىما "إجراء التعديبلت الضرورية عمى القوائـ ناتج عف استعماؿ المشرع لعبار  ض،غمو  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 27يشوب المادة  - 1
 االنتخابية"، مف جية، و"بكؿ الطرؽ القانونية"، مف جية أخرى.
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ينتمي إلييا وتـ رفض اعتراضو مف طرؼ المجنة اإلدارية البمدية، يمكف ليذا الناخب وكذلؾ لممواطف 
 حكمة اإلدارية المختصة إقميميا لمحصوؿ عمى التسجيؿ بقرار قضائي.المغفؿ تسجيمو المجوء إلى الم

 27ىذا وُيفترض أف الوالي سواء بنفسو أو مف خبلؿ رؤساء دوائر واليتو، يمكنو، وفقا لممادة 
، تقديـ اعتراضات عمى حاالت غير قانونية فردية متعمقة بالتسجيؿ في القوائـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

يا أماـ المجاف اإلدارية البمدية وكذلؾ الطعف في صحة قرارات ىذه المجاف االنتخابية أو الشطب من
  .(1).إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 25و 24المتخذة بشأف االعتراضات أماـ المحكمة اإلدارية، وفقا لممواد 

 :   وطرح بعض التساؤالت ينبغي تقديـ بعض المبلحظات مطعف،الصفة لوبعد تحديد أصحاب 

                                                           

ية البمدية ومنازعة صحة القرارات ُيفترض أف الوالي ال يشارؾ في مسار مراجعة القوائـ االنتخابية، إال مف خبلؿ تقديـ اعتراضات أماـ المجاف اإلدار  - 1
، عمى غرار المواطنيف والناخبيف، بمعنى أنو ُيفترض، مف جية، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25و 24المتخذة مف قبؿ ىذه األخيرة بشأف االعتراضات، وفقا لممواد 

ة ليذه األخيرة، ومف جية أخرى، عدـ تدخمو مباشرة إلجراء عدـ تدخمو في مرحمة المراجعة األولية لمقوائـ االنتخابية التي تختتـ بإعداد الجداوؿ التصحيحي
ية المنصوص التعديبلت الضرورية عمى القوائـ االنتخابية بعد إصدار الجداوؿ التصحيحية ليذه األخيرة، القتصار دوره عمى ممارسة اإلجراءات القانون

 19بصبلحية تعييف ممثميف لو عمى مستوى المجاف اإلدارية البمدية )المادة  لمحصوؿ عمييا. باستثناء تمتعوأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25و 24عمييا في المواد 
 (، ال يتمتع الوالي بأية صبلحية تسمح لو بالتدخؿ سواء بصفة مباشرة أـ بصفة غير مباشرة أثناء إجراء.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

ؿ بمدية لجاف إدارية تتكوف مف قاض رئيس ورئيس البمدية وممثؿ ، يختص بإعداد ومراجعة القائمة االنتخابية في كأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 19وفقا لممادة  -
نتخابات وانعداـ عف الوالي أعضاء. وفي غياب أحكاـ قانونية توضح كيفية تدخؿ أو مشاركة الوالي في المراجعة األولية لمقوائـ االنتخابية، في قانوف اال

عف طريؽ التنظيـ وغياب نص تطبيقي يتعمؽ بيذه المادة، ُيفترض أف المجاف اإلدارية إ. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 27إشارة إلى تحديد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 
 البمدية، ىي صاحبة االختصاص المانع المتعمؽ بإعداد الجداوؿ التصحيحية لمقوائـ االنتخابية.

واليتو،  عمى مستوىالمجاف اإلدارية البمدية الموجودة ال يستطيع الوالي سواء بنفسو أو بواسطة رؤساء دوائر واليتو، ممارسة رقابة وصاية عمى أعماؿ  -
 ماداـ أنو ال يوجد أي نص قانوني يسمح بذلؾ.

ؾ المتعمقة فيما يخص إجراء التعديبلت الضرورية عمى القوائـ االنتخابية بعد نشر الجداوؿ التصحيحية ليا، ال يتمتع الوالي بصبلحيات أخرى، غير تم -
، بمعنى أف الوالي ال يممؾ مثبل صبلحية الفصؿ في اعتراضات أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25و 24ية المنصوص عمييا في المواد بممارسة اإلجراءات القانون

قوائـ عمى حاالت غير قانونية فردية متعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا أو صبلحية فحص نزاىة تشكيمة الجداوؿ التصحيحية لم
 االنتخابية.

مف األمر  49، بمقتضى المادة 1967شارة إلى أف المشرع قد تبنى نظاـ تدخؿ الوالي في مسار مراجعة القوائـ االنتخابية سابؽ الذكر، منذ تجدر اإل -
ب كؿ يمكف لكؿ ناخب مقيد في إحدى قوائـ الدائرة االنتخابية أف يطمب شطيتضمف القانوف البمدي، المعدؿ والمتمـ )ممغى(، التي تنص: ))  24-67رقـ

((. ولـ يتضمف األمر سابؽ الذكر، أحكاـ .ولعامؿ العمالة نفس ىذا الحؽشخص مقيد بصورة غير قانونية وتسجيؿ كؿ شخص سيي عف تسجيؿ اسمو. 
جراءات المشار إلييا أعبله. وعميو ُيفترض أنيا تخضع لئل 49( الصبلحية المقررة لو بمقتضى المادة le préfetتوضح كيفية ممارسة عامؿ العمالة )

 مف األمر سابؽ الذكر، التي تشكؿ القانوف العاـ لتكريس نزاىة مضموف القوائـ االنتخابية. 52و 51و 57والشروط نفسيا المنصوص عمييا في المواد 
دي، المعدؿ والمتمـ يتضمف القانوف البم 24-67مف األمر رقـ 49وفيما يخص تاريخ عبلقة الوالة بعممية مراجعة القوائـ االنتخابية، تنص المادة  -

يمكف لكؿ ناخب مقيد في إحدى قوائـ الدائرة االنتخابية أف يطمب شطب كؿ شخص مقيد بصورة غير قانونية وتسجيؿ كؿ شخص سيي عف )ممغى(: )) 
 يأمرالمتمـ )ممغى(: )) يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ و  78-87مف القانوف رقـ  23((. وتنص المادة تسجيؿ اسمو. ولعامؿ العمالة نفس ىذا الحؽ.

.((. ة أو التحقيؽالوالي بجميع الطرؽ الشرعية بإجراء التصميحات المختمفة عمى القوائـ االنتخابية، كما يتخذ أي إجراء آخر نتيجة لما يترتب عف المراقب
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ  13-89رقـ ولـ يخوؿ المشرع الوالي ممارسة حؽ النظر عمى نزاىة تشكيمة القوائـ االنتخابية، بمقتضى القانوف 

المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات ساري المفعوؿ.   77-97والمتمـ )الممغى(. لكف أعاد المشرع لموالي ىذا الحؽ بمقتضى األمر 
تخابية. إال أنو يستطيع منازعة عمميات مراجعة القوائـ ( بحؽ النظر عمى نزاىة تركيبة القوائـ االنle préfetبينما في فرنسا، ال يتمتع المحافظ )
 (.Article L. 20 du code électoral françaisاالنتخابية، مف الناحية الشكمية )أنظر: 
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، نظر فيما يخص تشكيمة القائمة االنتخابية لمبمدية التي ينتمي إليياتمتع كؿ ناخب بحؽ الي -
حؽ المطالبة  بشطب ناخبيف مسجميف بغير حؽ وكذلؾ المطالبة  بحيث أف القانوف يخوؿ لكؿ ناخب

حؽ المجوء  أيضا بؿ أكثر مف ذلؾ، فمو ـ، أماـ المجنة اإلدارية البمدية.بتسجيؿ مواطنيف أغفؿ تسجيمي
لكف، أال يمكف تكييؼ ىذه الحالة بأنيا تدخؿ في شؤوف  .(1)تحقيؽ األىداؼ سابقة الذكرإلى القضاء ل

خاصة، مف المفروض أف ال ييتـ بيا إال أصحابيا أو اإلدارة عمى األكثر؟ وما قيمة اقتراع سياسي 
ئـ عمى يتـ عمى أساس قوائـ انتخابية غير نزيية ال تمثؿ الييئة االنتخابية، نظرا الحتواء ىذه القوا

ناخبيف مزيفيف أو ال يستحقوف التصويت أو يجب حذؼ أسمائيـ بسبب وفاتيـ أو ألي سبب قانوني 
ؿ قدموا طمباتيـ ليذا ػأخر ولعدـ شموؿ ىذه القوائـ مواطنيف تتوفر فييـ الشروط القانونية لمتسجي

نو قد ال تتمكف، الغرض، لكنيـ أغفموا؟ كذلؾ ماذا لو كاف عمؿ لجاف المراجعة غير دقيؽ، بمعنى أ
شطب كؿ الناخبيف الذيف لـ تعد تتوفر فييـ شروط التسجيؿ أو مف  بصفة غير عمدية أو عمدية، مف

أسس المشرع، عمى غرار مشرعي معظـ  ،وعميو. (2)تتوفر فييـ ىذه الشروط تسجيؿ المواطنيف الذيف
 وف، مف خبلؿ منحيـ الصفة، يمارسيا الناخب(3)الدوؿ، رقابة شعبية عمى نزاىة القوائـ االنتخابية

 لبلعتراض أماـ المجاف اإلدارية البمدية والصفة إلخطار القضاء. 

حْصر  ية عمى نزاىة القوائـ االنتخابية، ىؿ يعني أففيما يخص صفة ممارسة الرقابة الشعب -
فقط،  لوالةوفي ا المشرع إمكانية ممارسة الرقابة الشعبية لضماف نزاىة القوائـ االنتخابية، في الناخبيف

َيفترض أف األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات وكذلؾ المترشحيف، ال يمكنيـ تحريؾ الرقابة 

                                                           

 ، معا، األساس القانوني لمرقابة الشعبية عمى نزاىة القوائـ االنتخابية.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25و 23تعتبر المواد  - 1
( سنوات وبغرامة مف ألؼ 3( أشير إلى ثبلثة )3يعاقب بالحبس مف ثبلثة )، التي تنص: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 197ـ المادة مع مراعاة أحكا -

دج( كؿ مف سجؿ أو حاوؿ تسجيؿ شخص أو شطب اسـ شخص في قائمة انتخابية بدوف  55111دج( إلى خمسة عشر ألؼ ) 5511وخمسمائة )
كما يمكف الحكـ عمى مرتكب الجريمة المذكورة أعبله بالحرماف مف ممارسة حقوقو المدنية لمدة  .يادات مزورةوجو حؽ وباستعماؿ تصريحات مزيفة أو ش

 .((.( سنوات عمى األكثر5( عمى األقؿ وخمس )2سنتيف )
ف خبلؿ إمكانية الشطب التعسفي تجدر اإلشارة إلى أف عممية مراجعة القوائـ االنتخابية، قد تشكؿ فرصة حقيقية لمغش في االنتخابات وىذا خاصة م - 2

( أو احتياط مف ناخبيف يعد تسجيميـ faux électeursلناخبيف تعد مشاركتيـ غير مرغوبة نظرا النتمائيـ السياسي وتكويف احتياط مف ناخبيف مزيفيف )
 (. أنظر: électeurs mal inscritsغير سميـ )

IMMARIGEON Jean-Philippe, Autopsie de la fraude électorale, Stock, Paris, 2000, MASCLET J.-C., Le droit des 
élections politiques, op.cit., p.p.116-117 et TORCOL Sylvie, "Le contentieux des élections législatives : réflexions 
autour d’un contentieux à risques", R.D.P., N°5, 2004, p.1211 et p.1221.  

( لضماف نزاىة القوائـ االنتخابية التي تعنييـ، (les tiers électeurs( الفرنسي، تدخؿ الناخبيف (Cour de cassation مجمس النقض وصؼ - 3
  :. أنظر(action populaire)بممارستيـ لػ"دعوى شعبية" 

MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p. 99. 
Arrêt de la Cour de cassation (en France) du 18-11-2008, N° de pourvoi 08-60.503, rendu par la deuxième Chambre 
Civile, publié au Bulletin des Arrêts Chambres Civiles, N° 9, Novembre 2008, P. 203 : www.legifrance.gouv.fr 
((Si, aux termes de l’article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la 
commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, l’électeur qui use de 
cette faculté n’agit pas en vertu d’un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire 
appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité de toutes les listes électorales...)) (Mis en gras par 
nous) :www.courdecassation.fr 



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
30 

االنتخابية التي  عمى نزاىة القوائـ االنتخابية بصفة مباشرة، رغـ تمتعيـ بحؽ االطبلع عمى القوائـ
  ؟(1)تعنييـ

يستفاد مف خبلؿ  القوائـ االنتخابية،ية عمى نزاىة فيما يخص نطاؽ ممارسة الرقابة الشعب -
أف ناخبي كؿ دائرة انتخابية، يحؽ ليـ ممارسة الرقابة الشعبية عمى نزاىة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 23المادة 

إلى اعتبار أف كؿ ناخب يستطيع  ىذا يؤديفيؿ القوائـ االنتخابية التابعة لمدائرة االنتخابية المعنية. 
انتخابية غير مسجؿ فييا، لكف بشرط أف تكوف ىذه األخيرة تابعة تحريؾ الرقابة عمى نزاىة قائمة 

  ؟(2)المعنياخب لمدائرة االنتخابية التي ينتمي إلييا الن
ية في حالة فيما يخص مبلءمة تطبيؽ نظاـ الرقابة الشعبية عمى نزاىة القوائـ االنتخاب -

لنظر إلى ضيؽ فترة المراجعة وبالتالي مف جية، قد ال يكوف ىذا النظاـ فعاؿ، با المراجعة االستثنائية،
ومف جية أخرى، قد يشكؿ عائؽ عمى سير عممية مراجعة القوائـ االنتخابية، التي  ،آجاؿ ممارستو

 يتعيف أف تتـ عمى وجو السرعة. 
 ،بشأف طعف يرمي إلى التسجيؿ في القائمة االنتخابية ماذا سيكوف موقؼ المحكمة اإلدارية -

سنة كاممة يـو  18 يستوؼ سفّ  ، لسبب أنو التـ رفض تسجيمو مواطفمف طرؼ  مباشرة مقدـ
 توفرلعدـ " أنيا ستصرح بعدـ قبولو أـ  المعني فستقبؿ المحكمة اإلدارية الطع، بمعنى ىؿ االقتراع

 النعداـ أىمية الوجوب المتعمقة بحؽ االنتخاب ،(3)ؽ.إ.ـ.إ. 13لممادة " وفقا شروط الصفة والمصمحة
                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 21المادة  - 1
في القائمة االنتخابية لبمدية تيزي وزو المطالبة بشطب ناخبيف مسجميف في القائمة االنتخابية لمبمدية ىؿ أنو إضافة إلى إمكانية ناخب مسجؿ مثبل  -2

في القائمة  نفسيا ُأغفؿ شطبيـ، بداعي أنيـ متوفيف منذ مدة، يحؽ لو، بمناسبة انتخاب رئيس الجميورية أو االستفتاء، المطالبة بشطب ناخبيف مسجميف
ُأغفؿ شطبيـ، بداعي أنيـ متوفيف منذ مدة، ماداـ أف إقميـ الدولة يشكؿ بكاممو دائرة انتخابية واحدة ويحؽ لو، بمناسبة انتخاب  االنتخابية لبمدية تندوؼ

زقة ُأغفؿ أعضاء المجمس الشعبي الوطني أو انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوالئي المطالبة بشطب ناخبيف مسجميف في القائمة االنتخابية لبمدية عزا
  طبيـ، بداعي أنيـ متوفيف منذ مدة، ماداـ أف إقميـ والية تيزي وزو يشكؿ دائرة انتخابية؟ش

بيف  ػزمع مراعاة إمكانية أخذ مصطمح "الدائرة االنتخابية"، مقصػود آخر وىو "دائرة التصويت"، بمعنى "البمدية". ألف المشرع يبدو أنو ال يمي
 المصطمحيف. 

ة االنتخابية ىو دائرة التصويت، إف كاف حْصر المشرع إمكانية ممارسة الرقابة الشعبية لضماف نزاىة القوائـ االنتخابية عمى وفي حالة أف المقصود بالدائر 
ة انتخاب مستوى البمدية، يسمح بمحاربة ظاىرة التسجيؿ المتعدد في حالة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية، فإنو ال يسمح باكتشافيا في حال

( في القوائـ inscriptions multiplesالمجمس الشعبي الوالئي واالنتخابات الوطنية. وفي ما يخص محاربة ظاىرة التسجيبلت المتعددة )أعضاء 
 المسجميف في القوائـ االنتخابية االنتخابية، لعؿ أف أحسف وسيمة لمقياـ بذلؾ ىي التوصؿ إلى وضع قائمة انتخابية عامة تتضمف أسماء كؿ الناخبيف

امة لمناخبيف الموجودة عمى مستوى الوطف وفي الخارج، يتـ تسييرىا بواسطة برنامج آلي. وفي ىذا الصدد، يوجد في فرنسا مثبل، ما يسمى بػ"القائمة الع
ية ، يقـو بمسكيا المعيد الوطني لئلحصاء والدراسات االقتصاد(le fichier général des électeurs et des électrices)والناخبات" 
I.N.S.E.E.)أنظر .): 

Article L. 37 du code électoral français. 
www.insee.fr (site de l'I.N.S.E.E.).  

 ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لـ تكف لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف. : ))ؽ.إ.ـ.إ. 13المادة  - 3
 أو في المدعى عميو. يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي

 .((.كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف
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أـ أنيا ستصرح بعدـ قبوؿ العريضة أو الطمب  تيفاء شرط السّف لمتمتع بحؽ التصويتلعدـ اس وىذا
التي  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25لممادة وفقا  ؟(1)ؽ.إ.ـ.إ. 64لممادة وفقا  ،الموضوع مف حيثلبطبلنو 

أف دعوى التسجيؿ في  فترضيُ   يمكف األطراؼ المعنية رفع طعف..."،استعمؿ فييا المشرع عبارة "
 "معني"ستكوف مقبولة، نظرا أف المواطف الموجود في الحالة سابقة الذكر  ،المعنيةة االنتخابية القائم

 .(2)حؽ التقاضي لممواطف المعني ،بصفة استثنائية ،ف المشرع ىو الذي منحأل، بقرار رفض التسجيؿ
احب الطعف إلى إثبات سّف ص في الحقيقة، ،باعتبار أف الطعف يرمي ويمكف أيضا تعميؿ ىذا الموقؼ

     .ومف ثـ ترتيب النتائج القانونية ، ما يقتضي معالجة الطعف في الموضوعالمعني
، يتـ الطعف في صحة قرارات المجاف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25وفقا لممادة  الطعن: شكل -5 

ة في الماد . ويبلحظ أف المشرع لـ ُيرد سواء، بمجرد "تصريح"العتراضاتاإلدارية البمدية المتعمقة با
أخرى، تفاصيؿ حوؿ التصريح كشكمو والبيانات التي يجب أف  موادالمشار إلييا أعبله أو في 

مف جية ُيجيؿ شكؿ التصريح بحيث يتعيف التساؤؿ ىؿ  ،يتضمنيا، تحت طائمة رفضو شكبل. بالتالي
و يجب أف يقدـ كتابيا أـ يمكف حتى تقديمو شفييا؟ ومف جية أخرى، في حالة ثبوت أنو يجب تقديم

 يتـ تقديـكتابيا، ما ىي البيانات التي يجب أف يتضمنيا تحت طائمة رفضو شكبل؟ لكف يستحسف أف 
وأف يتضمف البيانات الضرورية لعريضة افتتاح الدعوى ، (3)التصريح الذي يفيد الطعف كتابيا

ة المراد وأف يكوف مرفؽ بقرار المجنة اإلدارية البمدي ،(4).إ.ـ.إ.ؽ 15المنصوص عمييا في المادة 

                                                           

 حاالت بطبلف العقود غير القضائية واإلجراءات مف حيث موضوعيا محددة عمى سبيؿ الحصر فيما يأتي: : ))ؽ.إ.ـ.إ. 64المادة  - 1
            5- ،  انعداـ األىمية لمخصـو
 ((.ىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي.انعداـ األ -2            

 

في  لو أف المشرع لـ يمنح صفة التقاضي، بصفة عامة، لؤلطراؼ المعنية بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية أو بالشطب منيا، فإف طعوف الراغبيف - 2
 13ستكوف غير مقبولة لعدـ توفر َشرطي الصفة والمصمحة" وفقا لممادة التسجيؿ في القائمة االنتخابية المرفوض تسجيميـ لعدـ استيفائيـ شرط السّف 

 ؽ.إ.ـ.إ.، النعداـ أىمية الوجوب المتعمقة بحؽ االنتخاب وىذا لعدـ استيفاء شرط السّف لمتمتع بحؽ التصويت.

 .((األصؿ في إجراءات التقاضي أف تكوف مكتوبة.: )) ؽ.إ.ـ.إ. 9تنص المادة  - 3
 يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل، البيانات اآلتية:: )) ؽ.إ.ـ.إ. 15تنص المادة  - 4

 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى؛ -5          
 اسـ ولقب المدعي وموطنو؛ -2          
، فآخر مو  -3            طف لو؛اسـ ولقب وموطف المدعى عميو، فإف لـ يكف لو موطف معمـو
 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي؛ -4          
 عرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى؛ -5          
 ((..اإلشارة، عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى -6          



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
32 

منازعة صحتو في حالة تبميغو أو بالدليؿ عمى إيداع اعتراض، وفقا لمقواعد العامة لممنازعات 
   بيذه المسألة. اجتياد المحاكـ اإلدارية المتعمؽاإلدارية، مع مراعاة 

ميعاديف مختمفيف إلخطار المحكمة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25تضمنت المادة  ميعاد الطعن: -3  
مف تاريخ  ابتداء( أياـ كاممة 8ث يمكف ألصحاب الصفة القياـ بو، سواء خبلؿ ثمانية )اإلدارية، بحي

تبميغيـ مف طرؼ رؤساء البمديات قرارات المجاف اإلدارية البمدية المتخذة بشأف اعتراضات سابقة أو 
قوائـ أماـ لجاف مراجعة ال يـ( يوما كاممة، ابتداء مف تاريخ إيداعيـ اعتراضات15خبلؿ خمسة عشر )

االنتخابية، في حالة عدـ تبميغيـ مف طرؼ رؤساء البمديات قرارات المجاف اإلدارية البمدية المتخذة 
 بشأف اعتراضاتيـ. 

تعتبر مواعيد الطعف أماـ المحكمة اإلدارية سابقة الذكر، استثنائية، مف حيث قصرىا، مقارنة 
 829ة اإلدارية المنصوص عميو في المادة بالميعاد العادي لمطعف باإللغاء أماـ نفس الجية القضائي

( أشير، مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري 4والمتمثؿ في أربعة ) .إ.ـ.إ.ؽ
مثؿ مواعيد الطعف العادية المتعمقة ، مف النظاـ العاـ وال شؾ أنيا تعتبر .(2)وتحسب كاممة( 1)الفردي

  .(3)بالمنازعات اإلدارية
وىذا لسببيف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25إلى صعوبة تطبيؽ أحكاـ الفقرة الثانية لممادة تجدر اإلشارة 

 عمى األقؿ:
لعدـ ثبوت الميمة القانونية التي ُيفترض أف يتـ خبلليا تبميغ قرار المجنة اإلدارية المتعمؽ  -

لى المحكمة باعتراض لممعنييف والتي يمكف، بعد انقضائيا دوف حصوؿ التبميغ المعني المجوء مباشرة إ
 .(4)اإلدارية

                                                           
( أشير، يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار 4يحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة اإلدارية بأربعة ): )) ؽ.إ.ـ.إ. 829تنص المادة  - 1

 .((.اإلداري الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي
، كاممة. بينما األمر ليس كذلؾ بالنسبة لمواعيد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25وص عمييا في المادة نص المشرع صراحة عمى احتساب مواعيد الطعف المنص - 2

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24االعتراض المنصوص عمييا في المادة 
لمنصوص تحسب كؿ اآلجاؿ االواضحة بخصوص ىذه النقطة، بحيث تنص: ))  ؽ.إ.ـ.إ. 475وفيما يخص معنى "ميعاد كامؿ"، يتعيف الرجوع إلى المادة  -

 .يعتد بأياـ العطؿ الداخمة ضمف ىذه اآلجاؿ عند حسابيا عمييا في ىذا القانوف كاممة، وال يحسب يـو التبميغ أو التبميغ الرسمي ويـو انقضاء األجؿ
 تعتبر أياـ عطمة، بمفيـو ىذا القانوف، أياـ األعياد الرسمية وأياـ الراحة األسبوعية طبقا لمنصوص الجاري بيا العمؿ.

 ..((ذا كاف اليـو األخير مف األجؿ ليس يـو عمؿ كميا أو جزئيا، يمدد األجؿ إلى أوؿ يـو عمؿ مواليإ
 فيما يخص مسألة طبيعة شرط الميعاد في المنازعات اإلدارية، أنظر: - 3

 . 191-188، ص ص 2776الجامعية، الجزائر،  ، قانوف المنازعات اإلدارية )شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية(، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعاتخموفي رشيد
DEBBASCH Charles et RICCI Jean-Claude, Contentieux administratif, 6éme éd., DALLOZ, Paris, 1994, p.283. 

تعيف عمى رئيس البمدية خبلليا ( أياـ التي ي5لمقوؿ بأف الميمة المعنية ىي الخمسة ) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24يصعب االستناد إلى الفقرة األخيرة لممادة  - 4
فصؿ في تبميغ قرار المجنة اإلدارية المتعمؽ باعتراض لممعنييف، ماداـ أف المشرع لـ يوضح نقطة انطبلقيا وأف رئيس البمدية ليس ىو المختص بال

 االعتراضات )يعتبر إلزاـ رئيس البمدية بتبميغ قرارات ال يختص بإصدارىا غير منطقي.(.
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قانوف في  الّنص صعوبة إثبات تاريخ إيداع االعتراض لدى المجنة اإلدارية البمدية، بحيث لـ يتـ -
يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية، عمى التزـا  63-97وال حتى في المرسـو التنفيذي رقـ  االنتخابات

 .(1)أية وثيقة تفيد ذلؾ لصاحب االعتراضالمجنة اإلدارية البمدية بتسميـ وصؿ أو 
 25لـ ينص المشرع صراحة في المادة اإلعفاء من الرسوم القضائية:  -4 

، عمى إعفاء الطعف المنصوص عميو في المادة نفسيا، مف الرسـو القضائية أثناء .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ
لى  (2)ؽ.إ.ـ.إ. 821مادة تسجيمو لدى أمانة ضبط المحكمة اإلدارية. إال أنو بالرجوع خاصة إلى ال وا 

، يستنتج بكؿ وضوح أف الطعف المعني مجاني. وعميو في حالة دفع (3)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183المادة 
الرسـو القضائية لدى رفع الطعف، مف المفروض أف تقضي المحكمة اإلدارية باسترجاع مبمغ الرسـو 

ذا ثار إشكاؿ ب. (4)المدفوع وىذا ميما كانت نتيجة الطعف خصوص دفع أو اإلعفاء مف الرسـ وا 
القضائي، يرفع إلى رئيس المحكمة اإلدارية الذي يفصؿ فيو بأمر غير قابؿ ألي طعف، وفقا لممادة 

 إ..ـ.إ.ؽ 825
   ىل ىناك شروط شكمية أخرى، تحت طائمة رفض الطعن شكال؟ -ب 
ف الطعف نظرا أ ؟المسبق أمام المجنة اإلدارية البمديةعتراض االمدى إجبارية  -1 

يتعمؽ حصريا بالقرارات التي تتخذىا  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25القضائي المنصوص عميو في المادة 
يعتبر  لدى المجنة اإلدارية البمدية، المجاف اإلدارية البمدية بشأف االعتراضات، فإف االعتراض المسبؽ

ـ المحكمة اإلدارية وفقا إجراء ضروري الستصدار القرارات اإلدارية سابقة الذكر، القابمة لمطعف أما
الخاصة الواردة في المادة سابقة الذكر. بالتالي يبدو أف المسألة المطروحة ىنا تدخؿ في  لئلجراءات

وليس في إطار  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25إطار الشروط الموضوعية لمطعف المنصوص عميو في المادة 
 الشروط الشكمية. 

أف التقاضي  (5)ؽ.إ.ـ.إ. 826و 815ف المواد يستفاد م مدى إجبارية التمثيل بمحام؟ -5 
                                                           

 قديـ االعتراض عف طريؽ البريد برسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلـ أو طمب وضع تأشير يفيد االستقباؿ، عمى نسخة مف االعتراض.لذا يمكف ت  -1
 ((.تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية مقابؿ دفع الرسـ القضائي، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.: )) ؽ.إ.ـ.إ. 821تنص المادة  -2

 .((. تعفى اإلجراءات والقرارات والسجبلت المتعمقة باالنتخابات مف رسـو الدمغة والتسجيؿ والمصاريؼ القضائية : ))أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183ص المادة تن - 3
4 - Cours Suprême, Chambre administrative, 3 Mars 1977, Chabane Abdallah c/opérations électorales du  25 Février 
1977 dans la Daïra de Maghnia : ((… Sur la taxe judiciaire : Attendu qu'en matière électorale tous les actes judiciaire sont 
dispensés de droits et taxes ; qu'il convient donc d'ordonner le remboursement de la taxe judiciaire au requérant; …Par 
ces motifs : …Ordonne le remboursement de la taxe judiciaire au sieur Chabane)) : BOUCHAHDA H. et KHELLOUFI R., 
Recueil d'arrêts (Jurisprudence administrative), O.P.U., Algérie, 1979, p.p. 90-91. 
- Cours Suprême, Chambre administrative, 3 Mars 1977, Ali-Ammar Mohamed c/ opérations électorales du 25 Février 
1977 dans la Daïra de Koléa : ((… Attendu, par ailleurs, qu'il résulte du dossier que le demandeur a payé la taxe judiciaire ; 
Attendu qu'en matière électorale tous les actes judiciaire sont dispensés de droits et taxes ; Attendu qu'il convient donc 
d'ordonner le remboursement de la taxe judiciaire au requérant;…Par ces motifs : …Ordonne la restitution de la taxe 
judiciaire perçue.)) : BOUCHAHDA H. et KHELLOUFI R., Recueil d'Arrêts (Jurisprudence administrative), op.cit., p.p. 92-93. 

.(( وتنص المادة أدناه، ترفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية بعريضة موقعة مف محاـ 827مع مراعاة أحكاـ المادة : )) ؽ.إ.ـ.إ. 815تنص المادة  - 5
 .((. تمثيؿ الخصـو بمحاـ وجوبي أماـ المحكمة اإلدارية، تحت طائمة عدـ قبوؿ العريضة: )) ؽ.إ.ـ.إ. 826
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وعميو يتعيف التساؤؿ عف مدى إجبارية ىذا الشرط  بمحاـ. بالتمثيؿ أماـ المحاكـ اإلدارية، ال يتـ إلى
 25، استنادا إلى أحكاـ المادة في حالة الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية

عمى أف الطعف في صحة قرارات  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 25/3في المادة  الّنص؟ تـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
أف التصريح بالطعف،  ما قد يفيد. جرد التصريح" لدى المحاكـ اإلدارية، يتـ "بمالمجاف اإلدارية البمدية

ال يمكف لكف يفترض أنو  مباشرة دوف حاجة إلى توكيؿ محاـ. مطعفالصفة لإجراء يقـو بو صاحب 
، يقضي قانوف االنتخابات، في غياب حكـ صريح وارد في .إ.ـ.إ.ؽ 826و 815استبعاد تطبيؽ المواد

 .(1)، تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعفاعد إجباريبجواز االستغناء عف المحامي. بالتالي فالتمثيؿ بمحاـ يُ 
 التصويت وبنزاىةأف ىذا التوجو قد يبدو غير مبلئـ بالنسبة لممنازعات المتعمقة بالتمتع بحؽ  إالّ 

لممارسة الرقابة الشعبية  اعائق بمحاـبحيث يمكف أف يشكؿ شرط إجبارية التمثيؿ  ابية،القوائـ االنتخ
 بصفة فعالة، نظرا لعدـ مجانية خدمات المحاميف. 

 لمطعن   الشروط الموضوعية -5
يتعيف عمى الطاعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية المتخذة بشأف االعتراضات عمى 

ثباتيااالنتخابية والشطب منيا، التسجيؿ في القائمة  ثارة أسباب الطعف)ب( وا   )ج(. تقديـ طمبات معينة)أ( وا 
 25المادة  المنظـ في يتعمؽ الطعف: موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو -أ

بقرارات المجاف اإلدارية البمدية الفاصمة في االعتراضات عمى التسجيؿ في القائمة  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 25لشطب منيا. وبعبارة أخرى، فإف المحكمة اإلدارية ال تختص في إطار المادة االنتخابية وا

إدارية تحضيرية متعمقة بعممية مراجعة القوائـ االنتخابية غير  قرارات بفحص صحة .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ
 .(2)القرارات التي تتخذىا المجاف اإلدارية البمدية بشأف االعتراضات المودعة لدييا

                                                           

، عمى إمكانية استبعاد تطبيؽ أحكاميا في حاالت استثنائية واردة في نصوص ؽ.إ.ـ.إ. 826و 815في المواد  الّنصارة إلى أنو لـ يتـ تجدر اإلش - 1
في نص  خاصة، بحيث لـ تتضمف نصوص المادتيف المعنيتيف مثبل عبارة "ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ" )ولئلشارة تـ استعماؿ ىذه العبارة مثبل

 مثبل(. ما يدؿ أف ىذه المواد صارمة. ؽ.إ.ـ.إ. 821ادة الم
الناحية  ىؿ "يجوز" منازعة الجداوؿ التصحيحية لمقوائـ االنتخابية، مف حيث المضموف، مباشرة بعد اختتاـ المراجعة األولية؟ ُيفترض أنو يجوز مف - 2

مف النظاـ  ذه الجداوؿ تصدر في شكؿ قرارات إدارية وألف الطعف باإللغاء يعتبالنظرية طمب إلغاء الجداوؿ التصحيحية لمقوائـ االنتخابية، ماداـ أف ى
ف العاـ. لكف مف الناحية العممية قد يكوف ذلؾ غير مبلئـ، وىذا في غياب إجراءات خاصة تسمح خاصة بالفصؿ في الطعف في مدة قصيرة نظرا أل

إ.، قد ال يسمح بذلؾ. ليذا يستحسف عدـ منازعة  قرارات المجاف اإلدارية البمدية المتضمنة تطبيؽ القواعد العامة لممنازعات اإلدارية الواردة في ؽ.إ.ـ.
، تسمح بتقديـ الطعوف والفصؿ فييا في مدة قصيرة، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25و 24الجداوؿ التصحيحية. وماداـ أف اإلجراءات المنصوص عمييا في المواد 

التصويت وضماف نزاىة القوائـ االنتخابية.  وىنا تبرز أىمية االعتراض أماـ المجنة اإلدارية البمدية، قبؿ  فإنو ال يمكف االستغناء عنيا لمدفاع عف حؽ
ذكره(.  المجوء إلى المحكمة اإلدارية، بحيث يعتبر إجراء ضروري الستصدار قرار إداري قابؿ لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية بصفة مبلئمة )كما سبؽ

 النظاـ القانوني إلجراء االعتراض: بالتالي يتعيف استعراض 
مصطمح "إغفاؿ التسجيؿ" غير واضح. فيؿ يمكف أف يشمؿ ىذا المصطمح، )يمكف مف جية، لكؿ مواطف أغفؿ تسجيمو في القائمة االنتخابية  -

نتخابية إلى أخرى والشطب مف الحاالت المتمثمة في رفض طمب التسجيؿ في القائمة االنتخابية ألوؿ مرة ورفض طمب تحويؿ التسجيؿ مف قائمة ا
أف يرفع اعتراض لعدـ التسجيؿ أماـ المجنة اإلدارية البمدية. ويمكف مف جية أخرى، لكؿ ناخب أف يرفع اعتراض لعدـ شطب ناخب  (القائمة االنتخابية؟

 مسجؿ بغير حؽ في القائمة االنتخابية التي ينتمي إلييا أو لعدـ تسجيؿ شخص ُأغفؿ تسجيمو. 
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طمبات المتعمقة بالطعف في صحة قرار المجنة اإلدارية البمدية المتعمؽ أما فيما يخص ال
مف المرسـو  9. لكف بالرجوع إلى المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25باعتراض، لـ يحددىا المشرع في المادة 

                                                                                                                                                                                       

 63-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  6العتراضات عمى التسجيؿ أو الشطب، المشار إلييما سابقا، ضمف األشكاؿ المنصوص عمييا في المادة تقدـ ا -
تقدـ (، بحيث تنص: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24و 23و 22يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية )لـ يتـ توضيح كيفية تقديـ االعتراض في المواد 

((. مجنة.طمبات واالحتجاجات عمى التسجيؿ أو الشطب إلى الكاتب الدائـ لمجنة اإلدارية االنتخابية وتدوف في سجبلت خاصة يرقميا ويؤشرىا رئيس الال
بية، عمى يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخا 63-97في قانوف االنتخابات وال في المرسـو التنفيذي رقـ  الّنصومف جية أخرى، يبلحظ عدـ 

، عمى طبيعة الشكوى أو االعتراض المتعمؽ بإغفاؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 22لـ ينص المشرع في المادة ) البيانات اإلجبارية لبلعتراض الذي يقدـ كتابيا
، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 23ة التسجيؿ في القائمة االنتخابية، فيؿ يمكف القياـ باالعتراض بمجرد تصريح شفاىي أـ يجب أف يكوف كتابي؟ بينما نص في الماد
 . (صراحة عمى أف يتـ االعتراض عمى التسجيؿ أو الشطب كتابيا. وعمى كؿ يستحسف القياـ باالعتراض ميما كاف موضوعو كتابيا.

، التي ال تحسب  15أما بالنسبة لمسألة ميعاد تقديـ االعتراض، التي يشوبيا نوع مف الغموض، الناتج ال عف مدتو المتمثمة في  - كاممة في حالة يـو
نما عف جعؿ المشرع افتتاح فترة تقديـ االعتراضات بمجرد تعميؽ  8المراجعة العادية وفي  أياـ التي ال تحسب كاممة في حالة المراجعة االستثنائية وا 

خابية والشطب منيا. مف المفروض أف إعبلف أو إشعار اختتاـ عمميات المراجعة، الذي يفيد أساسا انتياء فترة استقباؿ طمبات التسجيؿ في القائمة االنت
 8و 7ذكر في المواد  يبدأ ميعاد االعتراض في السرياف، بمجرد تعميؽ قرار المجنة اإلدارية البمدية المتضمف الجدوؿ التصحيحي لمقائمة االنتخابية، الذي

ف االنتخابات، بالرغـ مف أنو يعد مف بيف اإلجراءات الرئيسية يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية وأغفؿ في قانو  63-97المرسـو التنفيذي رقـ 
والناخبيف في االعتراض، ماداـ أف قانوف االنتخابات والمرسـو  ، في المحافظة عمى حقوؽ المواطنيفلعممية المراجعة. وتكمف أىمية الفكرة السابقة

يتضمنا أجؿ ثابت لقياـ المجنة اإلدارية البمدية بإصدار قرارىا المتضمف الجدوؿ يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية لـ  63-97التنفيذي رقـ 
باشرة التصحيحي، بحيث ال يوجد أي حكـ في النصيف سابقي الذكر، يمـز تعميؽ الجدوؿ التصحيحي مع إشعار اختتاـ عممية المراجعة أو عمى األقؿ م

ئيس البمدية التزامو، باألمر بتعميؽ قرار المجنة اإلدارية البمدية المتضمف الجدوؿ التصحيحي، خبلؿ بعد تعميؽ إشعار اختتاـ المراجعة وكذلؾ قد ال ينفذ ر 
 مف المرسـو التنفيذي سابؽ الذكر.  8ساعة مف إصداره، وفقا لممادة  24
المجاف اإلدارية لمدوائر الدبموماسية أو  ، بمفيـو المخالفة، أنو ال يمكف تقديـ اعتراضات أماـأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24/4قد يستفاد مف خبلؿ المادة  -

منو فقط بمعنى المجنة اإلدارية  19اإلدارية المنصوص عمييا في المادة  االعتراضات المجنةالقنصمية في الخارج، بحيث تنص ىذه المادة عمى تقديـ 
المجنة اإلدارية االنتخابية وكؿ المراسيـ التنفيذية التي تحدد  يحدد قواعد عمؿ 63-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  4البمدية. إال أنو بالرجوع إلى المادة 

يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج  77-77مثؿ المرسـو التنفيذي رقـ )شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف  بالخارج 
، يحدد شروط تصويت 1999غشت  24المؤرخ في  274-99تنفيذي رقـ . والمرسـو اللمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾالنتخاب أعضاء ا

يحدد شروط  57-99. والمرسـو التنفيذي رقـ 1999غشت  25/ 58ع.  ج. ر.المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾ، 
يستنتج أف األمر ليس كذلؾ، بحيث يبلحظ أف (، المعدؿ ة وكيفيات ذلؾ،تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االنتخاب لرئاسة الجميوري

ية في الخارج، ىذه النصوص، التي مف المفروض أنيا تطبيقية لقانوف االنتخابات، تسمح بتقديـ اعتراضات لمجاف اإلدارية لمدوائر الدبموماسية أو القنصم
 لكف دوف إعطاء تفاصيؿ عف كيفية القياـ بيذا اإلجراء.   

وكؿ  يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية 63-97والمرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24يبلحظ أيضا، مف خبلؿ المادة  -          
ممزمة بتقديـ وصؿ  الجزائرييف المقيميف بالخارج، أف المجاف المكمفة بمراجعة قوائـ الناخبيف، غير المراسيـ التنفيذية التي تحدد شروط تصويت المواطنيف

تكمف أىمية الوصؿ الذي مف المفروض أف تسممو المجاف اإلدارية االنتخابية، بعد تمقييا وتسجيميا ) أو أية وثيقة أخرى، تثبت تقديـ االعتراضات لدييا
تاريخ تقديـ االعتراض، يشكؿ نقطة اعتراض معيف، في أف ىذه الوثيقة تعتبر دليؿ عمى القياـ بإجراء االعتراض، ىذا مف جية. ومف جية أخرى، فإف 

لنصوص انطبلؽ حساب ميعاد المجوء إلى القضاء، في حالة سكوت المجنة اإلدارية االنتخابية عف الرد عمى االعتراض(. وتجدر اإلشارة إلى أف كؿ ا
ة بتسميـ وصؿ يثبت إيداع االعتراض، ما عدا األمر رقـ التشريعية المتعمقة باالنتخابات، التي عرفتيا الجزائر لـ تتضمف التزاـ المجاف اإلدارية االنتخابي

 منو(. 57يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى( )المادة  67-24
 ، المتضمنة التزاـ رئيس البمدية بتبميغ قرار المجنة اإلدارية البمدية المتعمؽ باعتراض،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24يشوب الفقرة األخيرة لممادة  -          

 أياـ. فيؿ ىو تاريخ إصدار القرار المتعمؽ باالعتراض أـ ىو تاريخ تقديـ 5غموض، بحيث أف المشرع لـ يوضح نقطة انطبلؽ حساب ميعاد 
 أياـ يسري مف تاريخ إيداع االعتراض. ولكف تجدر اإلشارة إلى أف المشرع، لـ ينص عمى 5االعتراض؟ يمكف ترجيح االحتماؿ الثاني، بمعنى أف ميعاد 

، ال يختص آجاؿ معينة تفصؿ فيو المجنة اإلدارية البمدية في االعتراضات. كذلؾ مف غير المنطقي إلزاـ رئيس البمدية بتبميغ قرار خبلؿ آجاؿ معينة
 بإصداره وحده.
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يقـو الكاتب الدائـ  : ))يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابية، التي تنص 63-97التنفيذي رقـ 
بتسجيؿ الناخبيف أو شطبيـ بعد تبميغ قرار القضاء في حالة الطعف أماـ الجية القضائية  لمجنة

، يستنتج أف كاتب المجنة اإلدارية البمدية يقـو بتنفيذ القرارات القضائية الناتجة عف ((.المختصة
ا بالقياـ ، التي يتمقاىا مباشرة وىذأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25الفصؿ في الطعوف المرفوعة في إطار المادة 

بتسجيؿ المواطنيف الذيف قرر القضاء تسجيميـ في القائمة االنتخابية نظرا الستيفائيـ شروط التسجيؿ 
أو بالقياـ بإعادة تسجيؿ المواطنيف المشطوبيف بصفة تعسفية مف القائمة االنتخابية الذيف قرر القضاء 

ئمة االنتخابية أو القياـ بشطب الناخبيف إعادة إدماجيـ نظرا الستيفائيـ شروط التسجيؿ والبقاء في القا
الذيف قرر القضاء شطبيـ مف القائمة االنتخابية نظرا لعدـ استيفائيـ شروط التسجيؿ أو البقاء في 
القائمة االنتخابية. يتبيف إذف أف المحكمة اإلدارية إضافة إلى قياميا بإلغاء قرارات المجاف اإلدارية 

جيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا المطعوف في صحتيا، تقـو المتعمقة باالعتراضات عمى التس
أيضا بالفصؿ في المسائؿ المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا وبتوجيو أوامر 
بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية أو الشطب منيا لمجاف اإلدارية البمدية الممَزمة بتنفيذىا بمجرد تبميغيا. 

المجاف اإلدارية البمدية المتخذة بشأف  تتمثؿ الطمبات المتعمقة بالطعف في صحة قرارات وعميو
في طمب إلغاء القرار اإلداري وطمب  االعتراضات عمى التسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا،

تنفيذي  وطمب توجيو أمر متعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منياالمسألة الالفصؿ في 
 . ، مع مراعاة اجتياد المحاكـ اإلدارية حوؿ ىذه النقطةلمجنة اإلدارية البمدية المعنية

، تتجاوز الغاية مف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25يتضح جميا أف الغاية مف الطعف المنظـ بموجب المادة 
مف  ، ىذا(1)دعوى اإللغاء، ما يؤدي إلى تصنيؼ ىذا الطعف القضائي ضمف طعوف القضاء الكامؿ

ومف جية أخرى، نظرا أف الطعف المعني يرمي إلى فرض احتراـ القانوف والتطبيؽ الفعمي لو،  جية.
 .(2)يمكف تصنيفو ضمف الطعوف القضائية الموضوعية

ضافة إلى ما سبؽ يمكف التساؤؿ عف مدى قبوؿ المحكمة اإلدارية طمب التعويض عف رفض  ،وا 
منيا، بمناسبة مراقبتيا لصحة قرار لجنة المراجعة المتعمؽ  التسجيؿ في القائمة االنتخابية أو الشطب

أي عنصر لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ. ومف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25لـ تتضمف المادة  مف جية، باعتراض؟ 
ما يمنع ذلؾ، باعتبار أف المحاكـ اإلدارية ىي الجيات القضائية  ؽ.إ.ـ.إ.جية أخرى، ال يوجد في 
ؿ في الطمبات الرامية إلى التعويض عف األضرار التي تسببيا األعماؿ اإلدارية. اإلدارية المختصة بالفص

وعميو يمكف لمطاعف، في حالة تضرره بقرار المجنة اإلدارية البمدية المتعمؽ باعتراض، طمب تعويضات. 
                                                           

1 - DEBBASCH C. et RICCI J.-C., Contentieux administratif, op.cit., p.p. 530-531. 
2 -Ibid, p.p. 537-538. 
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ولعؿ  .رية البمدية المتعمقة باعتراضاتقد يختمؼ مع حالة الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدالكف األمر 
أىـ مف سمطة الحكـ  أف االختبلؼ يعود أساسا مف جية، إلى تمتع المحكمة اإلدارية بسمطة قضائية

ومف جية أخرى، إلى طبيعة  ،بالتعويض وتتمثؿ في سمطة إصبلح الوضع القانوني الذي تـ المساس بو
البمدية المتعمقة  المصمحة المراد تحقيقيا مف وراء ممارسة الطعف في صحة قرارات المجاف اإلدارية

باعتراضات. سواء كاف الطاعف ىو المعني باألمر أـ ناخب، فإف كبلىما يسعياف إلى تحقيؽ مصمحة 
عامة، بحيث أف الطاعف المعني باألمر، يسعى لحماية حقو في المشاركة في تسيير الشؤوف العامة، 

ماف سبلمة اإلرادة الشعبية يـو كذلؾ الطاعف الناخب يسعى لتحقيؽ نزاىة القوائـ االنتخابية وىذا لض
وعميو نظرا لتمتع المحكمة  اإلدارية بسمطة األمر بالتسجيؿ أو الشطب وكذلؾ نظرا  لمطبيعة   االقتراع.

 التعويض تستحقو العامة لممصمحة المراد تحقيقيا مف الطعف، يتعيف عمييا رفض طمبات التعويض، ألف
 ذلؾ لمسايرة مبدأ مجانية التقاضي في حالة المنازعات االنتخابية. الييئة االنتخابية بكامميا وك ،في الحقيقة

 :أسباب الطعن-ب
بصفة مكف يالطعف باإللغاء في قرارات المجاف اإلدارية البمدية.  أسبابتحديد  أساسا يقصد ىنا

الطعف المستمدة أسباب الطعف، مف جية، ىناؾ  أسبابعامة تأسيس طمب اإللغاء عمى نوعيف مف 
أسباب ومف جية أخرى، ىناؾ  (،1)ة المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري المتعمؽ باعتراضمف مخالف

 .(2)الطعف المستمدة مف مخالفة المشروعية الداخمية لمقرار اإلداري المعني
 ىنا يتعيف التركيز األسباب المتعمقة بالمشروعية الخارجية لقرارات المجنة اإلدارية البمدية: -1 

 الطعف المتعمؽ بعدـ التعميؿ.  وسببالطعف المتعمؽ بعدـ االختصاص النوعي  سببمتيف وىما عمى نقطتيف مي
الطعف المتعمؽ بعدـ االختصاص، يمكف عمى سبيؿ المثاؿ تأسيس طمب  سببفيما يخص 

رفض االعتراض سواء عمى التسجيؿ أو الشطب عمى عدـ  المتضمفداري اإلقرار الإلغاء 
بمدية المصدر لو، ماداـ أف ىذا األخير ال يختص أصبل بالفصؿ في االختصاص النوعي لرئيس ال

نما أو الشطب منيا، لقائمة االنتخابية البمديةعمى التسجيؿ في ااالعتراضات  مكمؼ فقط بتبميغ  ىو وا 
 .(1)قرارات المجنة االنتخابية البمدية المختصة بذلؾ

شرع المجاف اإلدارية البمدية بتعميؿ الطعف المتعمؽ بغياب التعميؿ، لـ يمـز الم سببفيما يخص 
مطروح حوؿ إمكانية طمب إلغاء قرار  . بالتالي يبقى السؤاؿ(2)القرارات التي تتخذىا بشأف االعتراضات

 لجنة إدارية بمدية متعمؽ باعتراض غير معمؿ؟ 
                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 24الفقرة األخيرة لممادة  - 1
تجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص صراحة في بعض الحاالت عمى وجوب تعميؿ خاصة القرارات المتضمنة "رفض"، التي تصدرىا بعض السمطات  - 2

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113و 86التي تتمتع بصبلحيات في مجاؿ االنتخابات: المواد 
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عيف ىنا يت :األسباب المتعمقة بالمشروعية الداخمية لقرارات المجنة اإلدارية البمدية -5 
طعف متعمقة أسباب الطعف المتمثؿ في مخالفة القانوف. وفي ىذه الحالة يمكف إثارة  سببالتركيز عمى 

أو  (1)وشروط استمراره خاصة بمخالفة أحكاـ المواد المتضمنة شروط التسجيؿ في القائمة االنتخابية
 .(2)بتفسير خاطئ ليا

ة اإلدارية، التدخؿ إما عمى الطاعف الذي يطمب مف المحكم: اإلثبات في الموضوع -ج
صحة  تثبت التيلتسجيمو في القائمة االنتخابية أو لتصحيح محتواىا، أف يرفؽ طعنو بالوثائؽ البلزمة 

 يقع عمى عاتقو. ،مبدئيا ،، باعتبار أف عبئ اإلثباتادعائو
يسيؿ اإلثبات بالنسبة لمطاعف الذي يكوف ىو المعني باألمر في المنازعة، بحيث يمكنو 

عمى الوثائؽ البلزمة سواء كانت إدارية أو متعمقة ببعض العبلقات المدنية الشخصية. بينما  الحصوؿ
يصعب عمى الطاعف الذي ليس ىو المعني باألمر في المنازعة، الحصوؿ عمى المستندات الضرورية 

ر أو لئلثبات، ألف األمر يتعمؽ عادة بوثائؽ شخصية ال يمكف استخراجيا إال مف طرؼ المعنييف باألم
األشخاص الذيف يسمح ليـ القانوف ذلؾ. وىذا ما قد يشؿ المراقبة الشعبية المتعمقة بنزاىة القوائـ 

 االنتخابية. 
المحكمة اإلدارية مجرد بداية اإلثبات،  عف إمكانية َقبوؿيتعيف التساؤؿ  ،في ىذه الحالة األخيرةو 

ة أخرى، رغـ ضيؽ الميمة الممنوحة بحيث أنو ستتولى أثناء التحقيؽ تكممتو أو الحصوؿ عمى أدل
لمفصؿ في المنازعة؟ ما داـ أف المشرع لـ يتناوؿ ىذه المسألة، ومف أجؿ تكريس الرقابة الشعبية 
لنزاىة القوائـ االنتخابية بصفة فعمية، يتعيف عمى المحكمة اإلدارية استكماؿ اإلثبات أثناء التحقيؽ، 

ائؽ البلزمة، عوض رفض الطعف في الموضوع لعدـ خاصة باستعماؿ سمطتيا في الوصوؿ إلى الوث
 .، وىذا كمو مع مراعاة االجتياد القضائي لممحاكـ اإلداريةالتأسيس

 الفصل في الطعن الفرع الثالث:
أنو يتعيف عمى المحكمة اإلدارية الفصؿ في الطعوف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25يستفاد مف المادة 

( أياـ كاممة، بناء عمى إشعار عاد يرسؿ إلى كؿ 17المرفوعة أماميا خبلؿ أجؿ أقصاه عشرة )
 األطراؼ المعنية قبؿ ثبلثة أياـ كاممة. 

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 15إلى  17ومف  7إلى  5مثؿ المواد مف  - 1
ر. ع.  ج.،  ميثاؽ السـم والمصالحة الوطنية ، يتضمف تنفيذ2776فبراير  27المؤرخ في  71-76مف األمر رقـ  26يمكف مثبل لؤلشخاص المشار إلييـ في المادة  - 2
ممارسة النشاط السياسي المنصوص عميو في المادة المعنية يشمؿ حتى إسقاط صفة  ، الذيف تـ شطبيـ مف القوائـ االنتخابية بداعي أف المنع مف2776فبراير  28/ 11

 الناخب، إثارة وجو التفسير الخطأ ألحكـا المادة المعنية، بداعي أف المنع المعني ال يمتد إلى ممارسة حؽ التصويت.
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يبلحظ أف المشرع لـ يحدد نقطة انطبلؽ آجاؿ الفصؿ في الطعوف. لكف بالرجوع إلى المادة 
، يستنتج أف اآلجاؿ المعنية تسري ابتداء مف تاريخ إيداع الطعف بأمانة الضبط ؽ.إ.ـ.إ. 822

، أنو ال ؽ.إ.ـ.إ. 475ة اإلدارية. وبما أف آجاؿ الفصؿ تحتسب كاممة، فيذا يعني، وفقا لممادة لممحكم
ويتعيف التساؤؿ عف مدى يحتسب يـو إيداع الطعف بأمانة الضبط وكذلؾ يـو انقضاء ىذه اآلجاؿ. 

ع المسار يخض؟ ، بمعنى هل هً من النظام العامإجبارية اآلجاؿ القانونية المحددة لمفصؿ في الطعوف
االنتخابي، المنحصر في مدة زمنية قصيرة نسبيا، لرزنامة دقيقة يشكؿ محورىا تاريخ االقتراع، بحيث 
أف كؿ عممية مف المسار المعني منحصرة في أجؿ محدد، وجميع العمميات المكونة لو مترابطة 

ة عف إجراء ومتتالية وغير مستقمة بعضيا عف البعض. تعتبر عممية معالجة المنازعات الناتج
أمر ضروري  قصيرة العمميات التحضيرية لبلقتراع جزء مف ىذه األخيرة، وبالتالي فإخضاعيا آلجاؿ

جدا، لذا يتعيف عمى الجيات القضائية اإلدارية المختصة مراعاة آجاؿ الفصؿ في المنازعات المعنية 
ىذه اآلجاؿ، ما قد ينفي  جزاء لعدـ احتراـ أيبصفة صارمة، ألنيا مف النظاـ العاـ. لكف ال يوجد 

ال ٌشكل سببا  ،آلجال القانونٌة للفصل فً الطعونفعبل، فإف عدـ احتراـ ا طابع النظاـ العاـ ليا.

ٌُعرضالمتبقٌة من المسار االنتخابًقانونٌا مثال إلرجاء العملٌات التحضٌرٌة  قضاة  أٌضا ، وال 
كذلؾ عف القيمة  يتعيف التساؤؿو. (1)بيةالمحاكـ اإلدارية ألية عقوبة سواء كانت جزائية أـ تأدي

القانونية لؤلحكاـ التي تصدرىا المحاكـ اإلدارية بعد انقضاء اآلجاؿ القانونية المقررة لمفصؿ في 
الطعوف؟ وبعبارة أخرى، ىؿ تعتبر ىذه األحكاـ باطمة، وبالتالي يتعيف الطعف فييا بالنقض أماـ 

  اجتياد لمجمس الدولة حوؿ ىذه المسألة.مجمس الدولة لمتصريح بالبطبلف؟ ال يوجد 
وفيما يخص إجراء إشعار األطراؼ المعنية بالمنازعة، يتعيف التساؤؿ مف جية عف الغرض منو 

( أياـ قبمو؟ ال ُيعرؼ إف 3الذي يجب أف يتـ تنفيذ إجراء اإلشعار ثبلثة ) الميعادومف جية أخرى، عف 
لقبمي في المنازعة تحت إشراؼ قاضي مقرر، وبالتالي كاف الغرض مف ىذا اإلجراء ىو فتح التحقيؽ ا

السماح لمخصـو بالدفاع عف مواقفيـ وتقديـ مبلحظاتيـ قبؿ جمسة الفصؿ، أـ أف الغرض منو ىو 
إعبلـ األطراؼ المعنية بالمنازعة بتاريخ الفصؿ فييا مع اإلشارة إلى أف التحقيؽ في المنازعة يتـ أثناء 

ـ الدفاع عف مواقفيـ وتقديـ مبلحظاتيـ، أـ أف الغرض منو ىو إعبلـ جمسة الفصؿ وبالتالي يمكني
، يمكف ترجيح ثبلثالاألطراؼ المعنية بالمنازعة بتاريخ الفصؿ فييا فقط؟ لكف مف بيف االحتماالت 

االحتماؿ الثاني. وفي ىذه الحالة، ال ُيعرؼ إف تقـو المحكمة اإلدارية بتحقيؽ قبمي ال يشارؾ فيو 
                                                           

تكييؼ "عدـ التزاـ المحكمة اإلدارية بأجؿ عشرة أياـ المحدد قانونا مع مراعاة اجتياد كؿ مف المحكمة العميا ومجمس الدولة، ُيفترض أنو ال يمكف  - 1
ضاة المسؤوليف لمفصؿ في الطعف في صحة قرار المجنة اإلدارية البمدية"، بأنو إنكارا لمعدالة، وىو جريمة وفي الوقت نفسو خطأ تأديبي جسيـ، ُيعرض الق

مف  63و 62وبة العزؿ التأديبية المنصوص عمييا في القانوف األساسي لمقضاء )المواد قانوف العقوبات ولعق 136لعقوبات منصوص عمييا في المادة 
    (.2774سبتمبر  8/ 57ع.  ج. ر.، يتضمف القانوف األساسي لمقضاء، 2774سبتمبر  6المؤرخ في  11-74القانوف العضوي رقـ 
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؟ أمّ  ( أياـ كاممة قبؿ 3ا بالنسبة لمشؽ الثاني مف التساؤؿ، فُيفترض أف اإلشعار يتـ ثبلثة )الخصـو
 التاريخ المحدد لمفصؿ في المنازعة.
بالنسبة لوسيمة تنفيذ إجراء اإلشعار، بحيث ال ُيعرؼ إف يتـ  اويبقى كذلؾ السؤاؿ مطروح

 بلـ أـ بواسطة محضر قضائي؟بواسطة رسالة عادية أـ بواسطة رسالة مضمنة مع اإلشعار باالست
عمى إعفاء المحكمة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ينص في المادة 
 لممحكمة اإلدارية استبعدىا فيؿ يجوز .(1)اإلدارية مف تطبيؽ اإلجراءات العامة لمخصومة اإلدارية

ا ىؿ ستتمكف مف معالجة الطعوف ػدوف مبرر قانوني؟ ُيفترض أف ذلؾ غير ممكف. وفي حالة مراعاتي
في ظرؼ عشرة أياـ مف تمقييا؟ قد تتمكف المحكمة اإلدارية مف معالجة الطعوف التي تتمقاىا مع 

المكتوب بعد إحالتو  راع محافظ الدولة في تقديـ تقريره، بشرط إسؽ.إ.ـ.إ.مراعاة األحكاـ المبلئمة لػ 
 . (3)بالتزويرالخصـو بالطعف  وعدـ قياـ أحد (2)ممؼ المنازعة

                                                           
، المتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ 13-89منيا، إلى غاية صدور القانوف رقـ كانت المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب  - 1

بمعنى أنو  مف الخضوع لئلجراءات العامة المتعمقة بالخصومة اإلدارية، المنصوص عمييا في التشريع المنظـ إلجراءات التقاضي، بصفة صريحة)ممغى( ، معفاة 
يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى( )والتي تقابميا  24-67مف األمر رقـ  52/2، بحيث كانت تنص المادة كاف ُيفصؿ فييا مف خبلؿ إجراءات بسيطة

إف ىذا الطعف الذي يقدـ بمجرد تصريح أماـ كتابة ضبط المحكمة، يرفع لدى المحكمة المختصة لتفصؿ فيو خبلؿ ميمة ))  :حاليا(أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  25المادة 
، المتضمف 78-87مف القانوف رقـ  27/3(( والمادة وال إجراءات وبمجرد إعبلـ  يرسؿ قبؿ ثبلثة أياـ لجميع األطراؼ المعنييف. أياـ دوف نفقات أقصاىا عشرة

تابة الضبط إلى رئيس ويرفع ىذا الطعف بمجرد تصريح لدى ك))  :حاليا(  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25قانوف االنتخابات، المعدؿ والمتمـ )ممغى( )والتي تقابميا المادة 
( أياـ بدوف مصاريؼ واإلجراءات وبمجرد إشعار يرسؿ ثبلثة أياـ مف قبؿ إلى جميع األطراؼ 51المحكمة المختصة الذي يبت بأمر في ظرؼ أقصاه عشرة )

". ىذا sans frais ni procédureعبارة ""،  بدون مصاريف واإلجراءات و"دون نفقات وال إجراءات "  ((. وتقابؿ بالمغة الفرنسية كؿ مف عبارة "المعنية.
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( وكذلؾ قانوف االنتخابات ساري المفعوؿ، يمكف اعتبار أف المشرع إما أنو قد  13-89وبصدور القانوف رقـ 

تسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا، مف إتباع اإلجراءات العامة أغفؿ التأكيد عمى إعفاء الجيات القضائية المختصة بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بال
"دون مصاريف ، عمى األقؿ، في عبارة "الواو"المتعمقة بالخصومة اإلدارية، إما أنو قد لـ يحسف التعبير عف ىذا الحكـ، بمعنى أنو يكوف قد أغفؿ استعماؿ حرؼ 

مف قانوف االنتخابات، إما أنو  قد قرر عدـ اإلعفاء مف تطبيؽ اإلجراءات العامة  25وكذلؾ في المادة  13-89قـ مف القانوف ر  21الواردة في المادة اإلجراءات" 
 25وكذلؾ المادة  13-89مف القانوف رقـ  21المتعمقة بالخصومة اإلدارية. إال أف االحتماؿ األخير يبدو األكثر قبوال، و ىذا بالرجوع إلى النص الفرنسي لممادة 

وتجدر ".  procédure nisans frais" وليس عبارة  "  procédure desans frais" نوف االنتخابات ساري المفعوؿ، حيث استعمؿ المشرع عبارةمف قا
لمخصومة مبدأ "إعفاء الفصل في المنازعات المتعمقة بالتسجيل في القوائم االنتخابية والشطب منيا، من تطبيق اإلجراءات العامة اإلشارة كذلؾ، إلى أف 

 déc. org. du 2 février 1852فبراير 2معموؿ بو في فرنسا منذ صدور المرسـو العضوي المؤرخ في  بمبدأ "بساطة اإلجراءات"،أو ما يسمى كذلؾ  اإلدارية"

، بحيث كانت تنص المادة (1852 البمدية( خبلؿ عشرة أياـ، بدوف  مف ىذا النص، عمى أنو يفصؿ قاضي السمـ )في استئناؼ قرار لجنة المراجعة 22( إلى اليـو
 أنظر:           . (ni forme de procédure) وبدون أشكال اإلجراءاتمصاريؼ 

- BARTHELEMY J. et DUEZ P., Traité de droit constitutionnel, op.cit., p.p. 433-434. 
- Article R.14 du code électoral français : « Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois 
jours à l’avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours,… ». (Mis en gras par nous). 

 ؽ.إ.ـ.إ. 897و 846المواد  - 2
ة طرؼ أساسي في المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا ُيفترض أف محافظ الدولة ممثؿ النيابة العامة عمى مستوى المحكمة اإلداري –

 تحفظ القائمة االنتخابية البمدية باألمانة الدائمة لمجنة اإلدارية االنتخابية.التي تنص: ))  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 26وىذا ما يمكف استنتاجو مف خبلؿ المادة 
 ((..، بكتابة ضبط الجية القضائية اإلدارية المختصة وبمقر الواليةتودع نسخ مف ىذه القائمة عمى التوالي

في حالة قياـ أحد الخصـو بالطعف بتزوير أحد مستندات ممؼ القضية )كأف يزعـ مثبل، عدـ صحة شيادة الميبلد أو عدـ صحة الدليؿ المتعمؽ  - 3
الشخص المعني بالتسجيؿ أو بالشطب(، يتعيف عمى المحكمة اإلدارية إتباع اإلجراءات  باالرتباط بالدائرة االنتخابية، التي ينتمي أو ينوي االنتماء إلييا

. إال أف االدعاء الفرعي بالتزوير، مف جية، يمـز الجية القضائية التي تنظر في الدعوى ؽ.إ.ـ.إ. 185إلى  179المنصوص عمييا، في المواد مف 
دعوى التزوير، ومف جية أخرى فإف الحكـ الفاصؿ في دعوى التزوير الفرعية، يخضع لجميع األصمية، إرجاء الفصؿ فييا إلى حيف صدور الحكـ في 

 طرؽ الطعف. ففي ىذه الحالة ىؿ ستتمكف المحكمة اإلدارية فعبل مف احتراـ اآلجاؿ القانونية المقررة لمفصؿ؟
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بعد تناوؿ بعض المسائؿ المتعمقة بالجانب اإلجرائي لمفصؿ في الطعوف، يتعيف تناوؿ مسألتيف 
 أساسيتيف متعمقة بالجانب الموضوعي لمفصؿ في الطعوف:

عمما أف المحاكـ اإلدارية تفصؿ في القضايا المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية  -
ؤؿ ىؿ تختص في الوقت نفسو بالفصؿ في المسائؿ الفرعية المتعمقة والشطب منيا، يتعيف التسا

بيذه القضايا، مثؿ المسائؿ المتعمقة بالحالة المدنية كالجنسية واألىمية واإلقامة وصحة وثائؽ 
أـ يتعيف عمى المحاكـ ، (1)الحالة المدنية، التي تدخؿ أصبل في اختصاص المحاكـ العادية

لقضايا المعنية إلى غاية صدور قرار قضائي مدني يتمتع بحجية اإلدارية إرجاء الفصؿ في ا
قد تقوـ المحكمة اإلدارية، استثناء، بالتصدي لممسائؿ المتعمقة بالحالة الشيء المقضي بو؟ 

لضرورة  -الخارجة عف اختصاص القضاء اإلداري بصفة عامة-المدنية وأىمية المترشحيف 
وىذا ممكف خاصة ألنو  ف خبلؿ آجاؿ جد قصيرة.عممية ناتجة عف تقيدىا بالفصؿ في الطعو 

حة قرارات رفض التسجيؿ، يفترض عدـ قابمية قرارات المحاكـ اإلدارية المتعمقة بالطعوف في ص
ومف جية  ما قد يؤدي إلى ظيور تفسيرات وكيفيات متناقضة لتطبيؽ القانوف. ألّي طعف،

تختص  : ))(2)ة، المعدؿ والمتمـمف قانوف الجنسية الجزائري 37/1/2/3تنص المادة أخرى، 
 المحاكـ وحدىا بالنظر في المنازعات حوؿ الجنسية الجزائرية.

 وتعد النيابة العامة طرفا أصميا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف.
وعندما تثار ىذه المنازعات عف طريؽ الدفع أماـ المحاكـ األخرى تؤجؿ ىذه األخيرة 

يا حتى يبت فييا مف قبؿ المحكمة المختصة محميا، التي يجب أف يرفع إلييا األمر الفصؿ في
ال أىمؿ الدفع  .((.خبلؿ شير مف قرار التأجيؿ مف قبؿ الطرؼ الذي ينازع في الجنسية وا 

وعميو في حالة إخطار محكمة إدارية بطعف في صحة قرار لجنة إدارية بمدية يتضمف رفض 
ئمة االنتخابية لسبب عدـ توفر شرط الجنسية الجزائرية، ماذا ستفعؿ مطالبة بالتسجيؿ في القا

رفض التسجيؿ؟ ىؿ ستقوـ  المحكمة اإلدارية لما ُيطرح عمييا السؤاؿ حوؿ مدى مشروعية
مف قانوف الجنسية  37بالتحقيؽ في المسألة بنفسيا، أـ أنو ستمجأ لتطبيؽ أحكاـ المادة 

                                                           
 48إلى  46الجنسية الجزائرية المعدؿ والمتمـ، والمواد مف  المتضمف قانوف 87-77مف األمر رقـ  37سواء بنصوص قانونية صريحة )مثؿ المادة  - 1

 32.( أـ بصفة ضمنية مف خبلؿ المواد 1977فبراير  27/ 21ع.  ج. ر.، يتعمؽ بالحالة المدنية، 1977فبراير  19المؤرخ في  27-77مف األمر رقـ 
 ؽ.إ.ـ.إ. 971و 871و 877و

2 -www.joradp.dz  
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يؽ أحكاـ ىذه المادة سيصعب ليا الفصؿ في الطعف الجزائرية؟ وفي حالة لجوئيا إلى تطب
  .(1)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25عميو في المادة  ( أياـ المنصوص17الرئيسي خبلؿ أجؿ عشرة )

ىؿ تقتصر المحكمة اإلدارية المطعوف أماميا في صحة قرار المجنة اإلدارية البمدية المتعمؽ  -
و الشطب مف القائمة االنتخابية التي تشكؿ باعتراض، عمى مراقبة مدى استيفاء شروط التسجيؿ أ

موضوع المنازعة فقط أـ أنيا تمدد رقابتيا بصفة تمقائية لفحص مدى توفر جميع الشروط المتعمقة 
يمكف اعتبار فحص المحكمة اإلدارية لجميع الشروط  ،بالتسجيؿ أو الشطب بصفة عامة؟ مف جية

أو بالشطب منيا، دوف أف يكوف ذلؾ بناء عمى طمب المتعمقة سواء بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية 
، أنو يتعارض ز الحكـ بما لـ القضائي المتمثؿ في "عدـ جوا مع المبدأ صريح مف أحد الخصـو

،" تمقائية  ومف جية أخرى، يمكف اعتبار أف توسيع المحكمة اإلدارية رقابتيا بصفة يطالب بو الخصـو
مانة إضافية لتحقيؽ نزاىة القوائـ االنتخابية تحقيقا لتشمؿ كؿ شروط التسجيؿ أو الشطب، يعد ض

 لمصمحة عامة.

 منازعة قرار القضاء المتعمق بالطعن الفرع الرابع:
عمى أف قرار القضاء الفاصؿ في المنازعة يعتبر "غير قابؿ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25تنص المادة 

ج أف قرار القضاء المعني استنتا في الوىمة األولى ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف". بالتالي يمكف
محصوف ضد طرؽ الطعف العادية وغير العادية المفتوحة في مادة المنازعات اإلدارية وىذا بتطبيؽ 

 .(2)قاعدة "القانوف الخاص يقيد العاـ"

ف" يكفي ػلكف ىؿ أف "الحكـ الخاص" المستنتج مف عبارة "غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطع
مف جية، لو أف المشرع أراد االحتفاظ بإمكانية الطعف ف بالنقض؟ ه إلقصاء إمكانية الطعلوحد

                                                           

تختص المحاكـ وحدىا بالنظر في المنازعات حوؿ ))  : (www.joradp.dzلجنسية الجزائرية، المعدؿ والمتمـ )مف قانوف ا 37تنص المادة  -1 
 الجنسية الجزائرية.

 وتعد النيابة العامة طرفا أصميا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف.
نازعات عف طريؽ الدفع أماـ المحاكـ األخرى تؤجؿ ىذه األخيرة الفصؿ فييا حتى يبت فييا مف قبؿ المحكمة المختصة محميا، التي وعندما تثار ىذه الم

 يجب أف يرفع إلييا األمر خبلؿ شير مف قرار التأجيؿ مف قبؿ الطرؼ الذي ينازع في الجنسية وا ال أىمؿ الدفع.
 لجنسية الجزائرية قابمة لبلستئناؼ.وتكوف األحكاـ المتعمقة بالنزاعات حوؿ ا

 شؤوف الخارجية.وعندما يقتضي األمر تفسير أحكاـ االتفاقيات الدولية المتعمقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطمب النيابة العامة ىذا التفسير مف وزارة ال
 ((. وتمتـز المحاكـ بيذا التفسير.

 ىذا الحكـ:  مف بيف األسباب التي تكوف قد دفعت المشرع لصياغة -2
 ضرورة تقميص مسار الخصومة، استجابة لعامؿ السرعة،  -
بالمنازعات  عمقةواعتبار أف المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا منازعات بسيطة، ال تخضع لمقواعد اإلجرائية العامة المت -

 جمس الدولة.اإلدارية، بالتالي ال يقتضي األمر إخضاعيا لرقابة م

http://www.joradp.dz/
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تفصؿ الجية القضائية " صراحة عمى أنو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25نص مثبل في المادة بالنقض فقط، لَ 
. ومف جية (1)در في آخر درجة أو في درجة نيائي"اإلدارية المختصة في الطعف بقرار حضوري يص

الطعف المؤسسة عف طريؽ التشريع  الخاص سابؽ الذكر، يتعمؽ بطرؽ أخرى، يمكف اعتبار أف الحكـ
بحيث أنو ال يمكف لممشرع، منطقيا، إقصاء إمكانية الطعف بالنقض  ،(2)العادي فقط وميما كاف نوعيا

أماـ مجمس الدولة نظرا أف الطعف بالنقض ىو الوسيمة الوحيدة، التي مف خبلليا تمارس ىذه الجية 
ة العميا، ميمتيا الدستورية المتمثمة في ضماف توحيد االجتياد القضائي اإلداري القضائية اإلداري

  .(3)والسير عمى احتراـ القانوف

                                                           

، عمى أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى(، التي تقابميا حاليا المادة  24-67مف األمر رقـ  52كانت تنص المادة  - 1
رار القضاء المعني (، ما يفيد أف قla décision du tribunal est rendue en dernier ressort) يصدر بالدرجة النيائية" مقرر المحكمة"أف 

لمعارضة غير قابؿ لبلستئناؼ فقط، بحيث أنو  يبقى قابؿ لممعارضة في حالة ما يصدر غيابيا وقابؿ لمطعف بالنقض، في حالة صدوره حضوريا أو بعد ا
المتضمف قانوف االنتخابات،  ،78-87أو انقضاء ميعادىا دوف ممارستيا، في حالة صدوره غيابيا. إال أف األمر تغير ابتداء مف صدور القانوف رقـ 

 n’est" )غير قابل ألي طريق من طرق الطعنأف األمر الصادر عف رئيس المحكمة " 27المعدؿ والمتمـ )ممغى(، بحيث كاف ينص في المادة 

susceptible d’aucune voie de recours نوف االنتخابات، ، المتضمف قا13-89مف القانوف رقـ  21(. وىو الحكـ نفسو الذي تضمنتو المادة
أو بعده، لكف  2774سواء قبؿ تعديميا في فبراير أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. مف  25المعدؿ والمتمـ )ممغى(، بالصياغة نفسيا. نفس الشيء بالنسبة لممادة 

" قابل لمطعن يكون غيرعمى أف األمر الصادر عف المحكمة"  2774بصياغات مختمفة نوعا ما، بحيث كانت ىذه المادة تنص قبؿ تعديميا سنة 
 (."يكون غير قابل ألي شكل من أشكال الطعنوأصبحت تنص بعد التعديؿ، عمى أف القرار "

 يقصد بيا كؿ مف المعارضة واالستئناؼ والتماس إعادة النظر وتدخؿ الغير الخارج عف الخصومة وكذلؾ لوقؼ التنفيذ. - 2
 يئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية.يؤسس مجمس دولة كيمف الدستور: ))  152/2/3تنص المادة  - 3

 ((.تضمف المحكمة العميا ومجمس الدولة توحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء الببلد ويسيراف عمى احتراـ القانوف.
/ 37ع.  ج. ر. مو،، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعم1998مايو  37المؤرخ في  71-98مف القانوف العضوي رقـ  11تنص المادة 
يفصؿ مجمس الدولة في الطعوف بالنقض في قرارات الجيات القضائية اإلدارية الصادرة نيائيا وكذا ))  :2711، قبؿ تعديمو في 1998أوؿ يونيو 

 13-11العضوي رقـ مف القانوف العضوي سابؽ الذكر، المعدؿ والمتمـ بالقانوف  11((، وتنص المادة الطعوف بالنقض في قرارات مجمس المحاسبة.
يختص مجمس الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض في األحكاـ الصادرة في آخر ))  :  2711غشت  3/ 43ع.  ج. ر. ،2711يوليو  26المؤرخ في 

 درجة عف الجيات القضائية اإلدارية.
المادتيف لـ تتضمنا أي حكـ يستثني فئة مف ((، والمبلحظ أف ىتيف ويختض أيضا بالنظر في الطعوف بالنقض المخولة لو بموجب نصوص خاصة.

 القرارات القضائية اإلدارية مف الخضوع لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة.
 ، المتضمف قانوف االنتخابات13-89مف القانوف رقـ  76يقوؿ األستاذ شييوب مسعود وىو يعمؽ عمى الحكـ المتضمف في الفقرة األخيرة لممادة  -

ى(، الذي مفاده أف قرارات المجنة االنتخابية الوالئية المختصة بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت الخاصة المعدؿ والمتمـ )ممغ
دـ وأخيرا فإنو إذا كاف القانوف ينص صراحة عمى الطابع النيائي لقرارات المجاف االنتخابية الوالئية وعباالنتخابات المحمية، "ال تقبؿ أي طعف": )) 

نو ال قابميتيا ألي طعف، فإف بعض األساتذة ال يحبذ التفسير الشكمي الصاـر لمنص ويذىب في اتجاه قبوؿ ممارسة حؽ النقض عمى ىذه القرارات أل
 (.             5يعقؿ أف تكوف نية المشرع قد انصرفت إلى وضع ىذه الييئات في مستوى محكمة النقض التي ىي عمى مستوى الوطف )

(، وال يمكف سحب ىذا 2أف رقابة النقض ىي اختصاص دستوري لممحكمة العميا )مع ىذا الرأي لؤلسباب المذكورة وألسباب أخرى أىميا إننا 
، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني، الطبعة شييوب مسعود...((:  ،االختصاص منيا بمجرد قانوف عادي

 .221-227، ص ص 2775ثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ال

ار ىذه المجاف إذا كاف مف المفروض أف تخضع قرارات المجاف االنتخابية الوالئية المتعمقة بالطعوف االنتخابية المحمية لرقابة المحكمة العميا، باعتب -
لى أف تخضع قرارات المحاكـ اإلدارية المتعمقة بمنازعات التسجيؿ في القوائـ االنتخابية ىيئات قضائية مستقمة عف السمطة القضائية، فإنو مف باب أو 

 والشطب منيا لرقابة مجمس الدولة، باعتبار  المحاكـ اإلدارية تنتمي إلى السمطة القضائية.
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ُيفترض أنو يمكف ممارسة الطعف بالنقض بصفة مشروعة، دوف أي تضييؽ ألف ىذه  ،وعميو
ات القضائية الطريقة االستثنائية لمطعف، مفتوحة بصفة عامة وفي كؿ الحاالت ضد قرارات الجي

 مبلءمة ممارسة الطعف بالنقض ، مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة حوؿ ىذه المسألة. إال أف(1)الدنيا
في أحكاـ المحاكـ اإلدارية في ىذه الحالة، تتوقؼ أساسا عمى سرعة الفصؿ فيو مف طرؼ 

 مجمس الدولة.  

 تنفيذ قرار القضاء المتعمق بالطعن :الفرع الخامس
القضاء الفاصمة في المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب تكوف قرارات 

فيو" وعدـ إمكانية وقؼ  منيا، قابمة لمتنفيذ مباشرة بعد صدورىا، نظرا الكتسابيا "قوة الشيء المقضي
 .(2)تنفيذىا

إلى ، عمى تبميغ قرار القضاء فور صدوره أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25لـ ينص المشرع في المادة 
لى المجنة اإلدارية البمدية قصد تنفيذه، مثؿ ما فعؿ في المواد   113و 86و 47األطراؼ المعنية وا 

                                                           

يتضمف القانوف البمدي المعدؿ  24-67رقـ مف األمر  77يقوؿ األستاذ أحمد محيو وىو يعمؽ عمى الحكـ المتضمف في مؤخرة كؿ مف المادة  - 1
، المعدؿ 1969مايو  23/ 44ع.  ج. ر.،  يتضمف قانوف الوالية، 1969مايو  23المؤرخ في  38-69مف األمر رقـ  25والمتمـ )ممغى( والمادة 

لمتعمقة بمشروعية أو بصحة عمميات التصويت )ممغى(، الذي مفاده أف قرارات المجنة االنتخابية الوالئية المختصة بالفصؿ في المنازعات اوالمتمـ 
 الخاصة باالنتخابات المحمية، "ال تقبؿ أي طعف": 

- « Enfin, les articles 77 du code communal et 25 du code de wilaya mentionnent que la décision de la commission 
est prise en dernier ressort et qu'elle "n'est susceptible d'aucun recours". Cette mention mérite qu'on s'y arrête   
afin d'en préciser la portée. Deux interprétations sont possibles : 
          - Une interprétation littérale et étroite selon laquelle cette décision échapperait à tout recours de quelque 
nature qu'il soit : la commission électorale apparaît alors comme une juridiction suprême équivalente à la Cour 
Suprême. Cette conséquence rend insoutenable pareille interprétation, car on peut difficilement concevoir qu'une 
juridiction départementale puisse statuer sans aucun contrôle de la Cour Suprême ; 
          - Une autre interprétation plus compréhensive s'impose, selon laquelle  l'expression "n'est susceptible d'aucun 
recours" signifie simplement que la commission statue comme juridiction administrative de dernier ressort avec la 
possibilité d'un recours en cassation devant la Cour Suprême (chambre administrative) (15). » (La teneur de la note 
de bas de page N°15 : « A l'appui de cette interprétation, on peut invoquer l'expérience antérieure qui sert, 
explicitement, de référence, en droit administratif français, le recours en cassation est toujours possible contre une 
décision juridictionnelle de dernier ressort, alors même que la loi dispose que cette décision ne serait susceptible 
d'aucun recours (C. E7 Fevrier 1947 d'Aillières) (RGJA, 5dé. p.291) ») : MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux 
administratif, fasc. 1, L'organisation juridictionnelle, O.P.U., Alger, sans année de publication, p. 45. 
- Voir l'arrêt n° 79128, rendu par la section du contentieux, Conseil d’Etat (en France), le 7 février 1947(Arrêt 
d’Aillières), dont voici un extrait : « Sur la compétence : (…) Considérant à la vérité que (…) la décision du jury 

d’honneur "n’est susceptible d’aucun recours". Mais considérant que l’expression dont a usé le législateur, ne peut 

être interprétée, en l’absence d’une volonté contraire, clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, 
comme excluant le recours en cassation devant le conseil d’Etat. Sur la légalité de la décision attaquée : 
Considérant qu’on raison du caractère juridictionnel, ci-dessus reconnu à ses décisions, le jury d’honneur est tenu, 
même en l’absence de texte, d’observer les règles de procédure dont l’application n’est pas écartée par une 
disposition législative formelle,… » : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/a 
- Sur " le principe de recours en cassation de plein droit " et "le caractère de droit commun du recours en 
cassation ", voir : DEBBASCH C. et RICCI J.-C., Contentieux administratif, op.cit., p.p. 485-488. 

 ا لمطعف بالنقض، ماداـ أف ىذا األخير ليس لو أثر موقؼ.رغـ احتماؿ خضوعي - 2

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=Conseil+d%27Etat%0D%0Astatuant%0D%0Aau+contentieux%0D%0AN%B0+79128&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=5
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، يبلحظ أنو ال يوجد أي حكـ يمـز ؽ.إ.ـ.إ. 895و 894وبالرجوع إلى المواد  .(1)مثبل أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 .المعنييف باألمرقرارات القضاء خبلؿ أجؿ معيف، مف طرؼ  تبميغ

يجب التمييز بيف المنازعات المتعمقة بعممية المراجعة العادية، التي ال ترتبط  ،رىومف جية أخ
بمسار اقتراع معيف والمنازعات المتعمقة بعممية المراجعة االستثنائية، التي تشكؿ عممية أساسية مف 

قتضي ات األولى ال تػالعمميات المكونة ليذا المسار. ويكمف الفرؽ بينيما، في أف معالجة المنازع
السرعة التي تتميز بيا معالجة المنازعات الثانية. وعميو يمكف التوصؿ إلى أنو، لما يتعمؽ األمر 
بالمنازعات العادية، فإف تبميغ قرارات القضاء المتعمقة بيا لؤلطراؼ المعنية، يخضع لمنظاـ العادي 

تكوف القوائـ االنتخابية، بعد ما داـ أنو ال يوجد تاريخ ثابت،  لمتبميغ، الذي يقـو عمى حرية التبميغ
حمولو، غير قابمة لممساس. بينما لما يتعمؽ األمر بالمنازعات االستثنائية، فإف تبميغ قرارات القضاء 
المتعمقة بيا لؤلطراؼ المعنية، يجب أف يكوف بصفة تمقائية وفور صدورىا وىذا الستعجاؿ التنفيذ 

 راء االقتراع. قفؿ القوائـ االنتخابية قبؿ إج ماداـ أنو يجب
ىذا وبعد تبميغ المحكمة اإلدارية قرار القضاء في شكؿ نسخة تنفيذية لمجنة اإلدارية البمدية 
المعنية، يقـو كاتب المجنة بتدوينو في سجؿ تحفظ فيو قرارات المجنة المعنية وقرارات القضاء التي 

أو   القائمة االنتخابية التي يمسكياتتمقاىا، ثـ يقـو بتنفيذ الحكـ الذي تضمنو سواء بإجراء تسجيؿ في 
 وىكذا تختتـ عممية مراجعة القائمة االنتخابية في دائرة التصويت الواحدة.  .(2)بشطب منيا

رفض  أو  رفض تسجيل قوائم مترشحين  اتالطعن في صحة قرار  المطمب الثاني:
 لالنتخابات البرلمانية والمحمية ةفردي اتترشح

لمترشحيف، قواعد موضوعية تحدد الشروط المتعمقة بالقابمية قوائـ اتسجيؿ عممية يحكـ 
 وقواعد إجرائية توضح كيفية التصريح بالترشح  ،(4)والشروط المتعمقة بالتسجيؿ (3)لمترشح
 

                                                           

لى الوالي قصد تنفيذه. )) : في فقرتيا ما قبؿ األخيرة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47تنص المادة  - 1  86((، وتنص المادة يبمغ القرار فور صدوره إلى األطراؼ المعنية وا 
لى الوالي قصد تنفيذه.يبمغ القرار تمقائيا في فقرتيا األخيرة: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  113((، وتنص أيضا المادة ، وفور صدوره إلى األطراؼ المعنية وا 
لى الوالي قصد تنفيذه )) : في فقرتيا ما قبؿ األخيرة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  .((.يبمغ ىذا القرار تمقائيا وفور صدوره إلى األطراؼ المعنية وا 

 مجنة اإلدارية االنتخابية.عمؿ اليحدد قواعد  63-97المرسـو التنفيذي رقـ  - 2
المؤرخ  259-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  8والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 177و 98و 94و 93بالنسبة لمشروط المتعمقة بالقابمية لمترشح لبلنتخابات المحمية: المواد  -3

 . 2777سبتمبر  5/ 54ع.  ج. ر.لبمدية والوالئية، ، يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية ا2777في أوؿ سبتمبر 
مف المرسـو التنفيذي  6أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. والمادة  177و 176 بالنسبة لمشروط المتعمقة بالقابمية لمترشح النتخابات المجمس الشعبي الوطني: المواد - 

 .اء المجمس الشعبي الوطنييتعمؽ بإيداع قوائـ الترشحات النتخاب أعض 64-77رقـ 
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 129و 128و 127مف الدستور و المواد  171/2 بالنسبة لمشروط المتعمقة بالقابمية لمترشح النتخابات مجمس األمة: المادة -
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 82و 87 بالنسبة لمشروط المتعمقة بتسجيؿ قوائـ المترشحيف لبلنتخابات المحمية: المواد - 4
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 179 تسجيؿ قوائـ المترشحيف النتخابات المجمس الشعبي الوطني: المادةبالنسبة لمشروط المتعمقة ب -
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 . (1)المتعمقة بو بمراقبة الشروط الموضوعيةالمختصة  التي وتحدد السمطات اإلدارية
تصريحات  ، بمراقبة مدى استيفاء(2)شؤوف العامةيختص الوالي، مف خبلؿ مديرية التقنيف وال

المنتخبيف في داخؿ  الترشح لكؿ مف االنتخابات المحمية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني
وتختص المجنة االنتخابية الوالئية بمراقبة الترشحات  .(3)الوطف، لمشروط القانونية الشكمية والموضوعية

وتختص الممثميات الدبموماسية أو القنصمية، حسب ، (4)مس األمةالنتخاب األعضاء المنتخبيف لمج
الحالة، المحددة بالنسبة لكؿ دائرة انتخابية، بمراقبة الترشحات النتخاب أعضاء المجمس الشعبي 

 . (5)الخارجالذيف يمثموف الجالية الجزائرية  في الوطني، 
                                                           

، يتعمؽ 2777المؤرخ في أوؿ سبتمبر  258-77ومف المرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 86و 83و 81 المواد بالنسبة لمالنتخابات المحمية: - 1
 259-77والمرسـو التنفيذي رقـ  2777سبتمبر  5/ 54ع.  ج. ر.لس الشعبية البمدية والوالئية، باستمارة اكتتاب التوقيعات النتخاب أعضاء المجا
، يحدد تاريخ سحب استمارات 2777سبتمبر  2والقرار المؤرخ في  مجالس الشعبية البمدية والوالئيةيتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات النتخاب أعضاء ال

، 2777سبتمبر  2والقرار المؤرخ في   2777سبتمبر  5/ 54ع.  ج. ر.لس الشعبية البمدية والوالئية ومكانو، اكتتاب التوقيعات النتخاب أعضاء المجا
 5/ 54ع.  ج. ر.يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية ومكانو، 

 .2777سبتمبر
يتعمؽ باستمارة  62-77ومف المرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113و 117و 178 المواد ات المجمس الشعبي الوطني:بالنسبة النتخاب -

يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات  63-77والمرسـو التنفيذي رقـ  تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنيالتصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف الن
تخاب يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشحات الن 64-77والمرسـو التنفيذي رقـ  تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنييف األحرار النلصالح قوائـ المترشح

، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف 2777فبراير  17أعضاء المجمس الشعبي الوطني والقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 
، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح 2777فبراير  17اء المجمس الشعبي الوطني ومكانو والقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في النتخاب أعض

ف األمر رقـ م 5يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  87-72قوائـ المترشحيف األحرار النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني ومكانو والمرسـو التنفيذي رقـ 
 ، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف، المعدؿ.1997مارس  6المؤرخ في  97-78
يتعمؽ بتنظيـ انتخاب  423-97و مف المرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 132و 131و 137 المواد بالنسبة النتخابات مجمس األمة: -

 .المعدؿ والمتمـاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، أعض
، يحدد صبلحيات مصالح التقنيف والشؤوف العامة واإلدارة المحمية 1995سبتمبر  6المؤرخ في  265-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  4تنص المادة  -2

تنظـ باالتصاؿ  -... : ف العامة، عمى الخصوص، بما يأتيمصالح التقنيف والشؤو  تكمؼ))  : 1995سبتمبر  17/ 57 ج. ر.وقواعد تنظيميا وعمميا، 
 ((.مع األجيزة واليياكؿ المعنية، العمميات االنتخابية وتتولى التسيير اإلداري لممنتخبيف البمدييف والوالئييف،...

تخاب أعضاء المجمس الشعبي ات النيتعمؽ بإيداع قوائـ الترشح 64-77والمرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113و 178و 86و 81المواد - 3
 .مجالس الشعبية البمدية والوالئيةيتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات النتخاب أعضاء ال 259-77والمرسـو التنفيذي رقـ  الوطني

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134 المادة - 4
ومساعديف  س برتبة مستشار، يعينو وزير العدؿ ونائب الرئيس، مف رئيأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88/1و 125وتتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية، وفقا لممواد  -

 اثنيف يعينيـ الوالي مف بيف ناخبي الوالية. 
ا لممادة لكف تجدر اإلشارة، مف جية، إلى أف التصريح بالترشح يتـ لدى المصالح المختصة في الوالية، بمعنى مديرية التقنيف والشؤوف العامة، وفق -

ومف المعدؿ والمتمـ، يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره،  423-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  5مادة وال أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 137
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113و 134جية أخرى، إلى أف قرار العدالة المتضمف تسجيؿ ترشح النتخابات مجمس األمة، يبمغ لموالي قصد تنفيذه، طبقا لممواد 

 ابية الوالئية بفحص ممفات الترشح النتخابات مجمس األمة(.)ما يشكؾ في اختصاص المجاف االنتخنتخابية الوالئية وليس لمجنة اال
والمرسوـ  تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنييتعمؽ بإيداع قوائـ الترشحات الن 64-77والمرسـو التنفيذي رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 178/5المادة  - 5

، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد 1997مارس  6المؤرخ في  78-97مف األمر رقـ  5يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  87-72التنفيذي رقـ 
 .يا في انتخابات البرلماف، المعدؿالمقاعد المطموب شغم
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لتسجيؿ لدى السمطات اإلدارية وقد تسفر عممية التحقيؽ في ممفات الترشح المودعة لغاية ا
أو بترشح  المختصة، عمى حاالت رفض تتعمؽ إما بقائمة المترشحيف بأكمميا وىو الرفض الكمي 

 .فردي أو بعدة ترشحات فردية في القائمة الواحدة وىو الرفض الجزئي

، أنو يمكف منازعة قرارات الرفض أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86ويستفاد مف خبلؿ المواد 
الكمي والجزئي التي تسفر عنيا عممية تسجيؿ قوائـ المترشحيف لبلنتخابات المحمية والنتخاب أعضاء 

. (1)المجمس الشعبي الوطني المنتخبوف في داخؿ الوطف والنتخاب األعضاء المنتخبيف لمجمس األمة
 86تنص المادة  از بالسرعة، بحيثوتحكـ ىذه المنازعات إجراءات قضائية خاصة تمت

 يكوف رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحيف بقرار معمؿ تعميبل كافيا وقانونيا.))  :.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ.ـ
( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع 51يبمغ ىذا القرار تحت طائمة البطبلف خبلؿ عشرة )

 التصريح بالترشح.
( 2ميف )يكوف قرار الرفض قاببل لمطعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة خبلؿ يو 

 كامميف ابتداء مف تاريخ تبميغ قرار الرفض.
( أياـ كاممة ابتداء 5تفصؿ الجية القضائية اإلدارية المختصة في الطعف بقرار خبلؿ خمسة )

 مف تاريخ رفع الطعف.
 يكوف ىذا القرار غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف.
  .((،لى الوالي قصد تنفيذهيبمغ القرار تمقائيا، وفور صدوره إلى األطراؼ المعنية وا  

يجب أف يكوف رفض أي مترشح أو قائمة مترشحيف  )):  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113وتنص المادة 
 بقرار معمؿ تعميبل كافيا وقانونيا.

                                                           

صور منازعات تتعمؽ برفض تسجيؿ يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(، لـ يكف مف الممكف ت 13-89قبؿ صدور القانوف رقـ  - 1
القانوف  الترشحات لممجالس الشعبية المختمفة، ألف قوائـ المترشحيف كانت تعد مباشرة مف طرؼ حزب جبية التحرير الوطني، الحزب الوحيد الذي خولو

وف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة يتضمف القان 24-67مف األمر رقـ  34ىذا الحؽ. ومف جية أخرى كانت الترشحات الفردية محظورة )المادة 
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى((. لكف يمكف تصور تحقؽ منازعات أثناء إعداد قوائـ المترشحيف داخؿ  78-87مف القانوف رقـ  66

 24-67لجة ىذه المنازعات، في كؿ مف األمر رقـ الحزب، تسوى بصفة عامة وفقا لمقانوف األساسي لمحزب، نظرا لغياب أحكاـ إجرائية تتعمؽ بمعا
 ، سابقي الذكر.78-87والقانوف رقـ 

، عمى إمكانية تقديـ قائمة مترشحيف جديدة، في حالة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، نص المشرع في المادة  - 
في حالة رفض ترشيحات بصدد ))  : بؿ الشير السابؽ لتاريخ االقتراع، بحيث تنص ىذه المادةرفض قائمة مترشحيف قدمت لممرة األولى لمتسجيؿ وىذا ق

 ((.قائمة، يمكف تقديـ ترشيحات جديدة في أجؿ ال يتجاوز الشير السابؽ لتاريخ االقتراع.
قدمت لممرة األولى لمتسجيؿ ، في حالة يبلحظ أف المشرع لـ ينص عمى إمكانية تقديـ قائمة مترشحيف جديدة، في حالة رفض قائمة مترشحيف  - 

سا عمى المادة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الوالئية والبمدية. لكف قد تسمح المصالح المختصة لدى الواليات، بتقديـ قائمة مترشحيف جديدة وىذا قيا
نية استخبلؼ مترشح أصمي في قائمة معينة، متوفي أو التي تنص عمى إمكا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 84المشار ألييا سابقا والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114

يح بالترشح مصاب بمانع قانوني، بمترشح جديد وىذا قبؿ  الشير السابؽ لتاريخ االقتراع وكذلؾ لطوؿ المدة التي تفصؿ بيف تاريخ اختتاـ عممية التصر 
 ممة.( يوما كا57بخمسيف ) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 83وتاريخ االقتراع، المحددة في المادة 
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( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع 51يبمغ ىذا القرار تحت طائمة البطبلف خبلؿ عشرة )
 التصريح بالترشح.

( 2بل لمطعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة خبلؿ يوميف )يكوف قرار الرفض قاب
 كامميف ابتداء مف تاريخ تبميغ الرفض.

( أياـ كاممة ابتداء 5تفصؿ الجية القضائية اإلدارية المختصة في الطعف بقرار خبلؿ خمسة )
 مف تاريخ رفع الطعف.

لى الوالي قصد تنفيذهيبمغ ىذا القرار تمقائيا وفور صدوره إلى األطراؼ المعنية  وتنص  ((،وا 
يمكف المجنة االنتخابية الوالئية، أف ترفض بقرار معمؿ أّي ترشح لـ )) : أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134المادة 

 تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع 2يجب أف يبمغ قرار الرفض إلى المترشح في ميمة يوميف )

 تصريح بالترشح.ال
      . ((مف ىذا القانوف 553يكوف قرار الرفض قاببل لمطعف وفؽ الشروط المحددة في المادة 

عمى إمكانية منازعة صحة قرارات رفض الترشحات لشغؿ المقاعد  المشرع بينما لـ ينص
لشعبي الثمانية المخصصة لتمثيؿ المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج عمى مستوى المجمس ا

. لذا يتعيف التقيد بتحميؿ النظاـ (1)الوطني، التي قد تصدرىا الممثميات الدبموماسية والقنصمية المختصة
 القانوني لمنازعة صحة قرارات رفض تسجيؿ قوائـ الترشح التي تصدرىا السمطات الوالئية المختصة.  

بية مف حيث ، متشاأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86وتجدر اإلشارة إلى أف المواد 
الطعف في صحة قرار  تقديـ المضموف، لذا يتعيف تحميميا في آف واحد وىذا بالتطرؽ إلى كيفية

مكانية الالرفض)الفرع األوؿ( وكيفية الفصؿ فيو طعف في قرار القضاء الصادر )الفرع الثاني( وا 
 )الفرع الرابع(. بشأنو)الفرع الثالث( وأخيرا تنفيذه

 رفع الطعن :الفرع األول
 وكذلؾ شروط ،)أوال(يؿ معرفة الجية القضائية المختصةيقتضي الطعف في صحة رفض التسج

 )ثانيا(.قبولو مف حيث الشكؿ وفي الموضوع

                                                           

سـو كذلؾ لـ يرد أّي حكـ فيما يخص ىذه اإلمكانية في أّي نص تنظيمي يتعمؽ بتنظيـ انتخاب ممثمي الجالية الجزائرية بالميجر، خاصة في المر  - 1
فيات تطبيؽ يحدد كي 87-72والمرسـو التنفيذي رقـ   تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنييتعمؽ بإيداع قوائـ الترشحات الن 64-77التنفيذي رقـ 
يا في انتخابات البرلماف، ، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغم1997مارس  6في  المؤرخ 78-97مف األمر رقـ  5أحكاـ المادة 

الشعبي الوطني وكيفيات لمجمس يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب أعضاء ا 77-77والمرسـو التنفيذي رقـ  المعدؿ
 .ذلؾ
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  :الجية القضائية المختصة بالفصل في الطعن -أوال
، ترفع الطعوف ضد الرفض الكمي والجزئي لقوائـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86وفقا لممواد 

، أماـ "الجية القضائية اإلدارية المختصة". فما ىي إذف ىذه الجية القضائية اإلدارية المترشحيف
المختصة؟ وبعبارة أدؽ، ألي مف مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية ينعقد االختصاص؟ بالرجوع إلى 

رع، ، ُيستنتج أف الجية القضائية اإلدارية المختصة، التي يقصدىا المشؽ.إ.ـ.إ. 971و 871المادتيف 
 ويؤوؿ عف الوالي. صادرةىي المحكمة اإلدارية وليس مجمس الدولة، ألف القرارات المتعمقة بالتسجيؿ 

 االختصاص داخؿ المحكمة اإلدارية إلى قضاة الموضوع وليس لمقاضي االستعجالي، باعتبار أف
 ر.تنص عمى أنو ُيفصؿ في الطعوف بقرار وليس بأم أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86المواد 

وينعقد االختصاص اإلقميمي، لممحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو، 
  ؽ.إ.ـ.إ. 37، التي تحيؿ إلى المادة ؽ.إ.ـ.إ. 873طبقا لممادة 

ىذا وتجدر اإلشارة إلى أنو، تـ تحويؿ اختصاص مراقبة صحة قرارات رفض التسجيؿ، مف 
 ا وىي المحاكـ المنعقدة في مقر الوالية، إلى المحاكـ اإلداريةالمحاكـ العادية المختصة محمي
 .(1)2774 في قانوف االنتخاباتالمختصة إقميميا، بموجب تعديؿ 

حيز التنفيذ، كانت الغرؼ اإلدارية ذات  ؽ.إ.ـ.إ.وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو قبؿ دخوؿ 
 134و 113و 86س المواد االختصاص اإلقميمي العادي تفصؿ في الطعوف المرفوعة عمى أسا

، رغـ عدـ اختصاصيا مف الناحية الموضوعية وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
في الطعوف الموجية ضد قرارات الوالة يعود  ساري المفعوؿ آنذاؾ، بحيث كاف اختصاص الفصؿ

 .(2)الغرؼ اإلدارية الجيوية الخمسة فقط

  شروط قبول الطعن -ثانيا
عمى غرار جميع الطعوف القضائية، يجب أف يستوفي الطعف في صحة قرار الوالي المتضمف 
 ،رفض التسجيؿ، مف جية، مجموعة مف الشروط الشكمية، تحت طائمة رفضو شكبل أو عدـ قبولو

                                                           

والمادة  2774قبؿ تعديميا سنة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 86يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة  13-89مف القانوف رقـ  77المادة  - 1
 ، المعدؿ والمتمـ )ممغى(.1966نيو يو  9/ 47ع.  ج. ر.، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية، 1966يونيو  8المؤرخ في  154-66مف األمر رقـ  8

،  قضية بيف سعودي المولودة يعبلوي دليمة ممثمة 11/74/2777، الصادر بتاريخ 286/77قرار الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء البويرة رقـ  - 2
 القائمة الحرة "المستقبؿ" ووالي والية البويرة )غير منشور(.

دارية العادية معالجة المنازعات المتعمقة برفض تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات البرلمانية والمحمية مف طرؼ وتجدر اإلشارة إلى أف قبوؿ الغرؼ اإل -
 الوالة، يستجيب أكثر لضرورة عممية، تتمثؿ في تفادي اكتظاظ الغرؼ اإلدارية الخمسة صاحبة االختصاص األصمي وكذلؾ تسييؿ التقاضي بمجوء

ية. وربما ما جعؿ أيضا الغرؼ اإلدارية العادية تسير في ىذا االتجاه، ىو اعتقاد أف القرارات التي تصدرىا في ىذا الطاعنيف إلى أقرب الجيات القضائ
 النوع مف المنازعات ال تخضع لرقابة مجمس الدولة، لسبب أف ىذه القرارات "غير قابمة ألي طعف".
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ومف جية أخرى، مجموعة مف الشروط الموضوعية، تحت طائمة تصريح الجية القضائية المعنية بعدـ 
 رفضيا لمطمبات لعدـ التأسيس.  اختصاصيا أو

ف المرفوع أماميا تتولى المحكمة اإلدارية، كباقي الجيات القضائية، التأكد أوال مف استيفاء الطع
 (.2)حص الشروط المتعمقة بموضوع الطعف(. وفي حالة استيفائيا تقـو بف1)الشروط الشكمية

 :الشروط الشكمية لمطعن -1

، بعض الشروط الشكمية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183و 113و 86يمكف استنتاج، مف خبلؿ المواد 
طعف واإلعفاء مف لمطعف في صحة قرار الوالي المتضمف رفض التسجيؿ، والمتمثمة في ميعاد ال

الواردة في قانوف  الشروط ال توجد إال ىؿو ؟  مطعفالصفة لماذا عف شرط  لكف)أ(. الرسـو القضائية
أخرى يتعيف مراعاتيا، تحت طائمة رفض الطعف شكبل؟ وعميو ، أـ أنو ىناؾ شروط شكمية االنتخابات

واألشكاؿ المتعمقة بو وعف مدى إجبارية التظمـ  مطعفالصفة لعف أصحاب  خاصة،، يتعيف التساؤؿ
 اإلداري قبؿ المجوء إلى القضاء وعف مدى إجبارية التمثيؿ أماـ المحكمة اإلدارية بواسطة محاـ)ب(؟

 :في قانون االنتخابات الواردةالشروط الشكمية  -أ
، يكوف قرار رفض التسجيؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86طبقا لممواد  ميعاد الطعن: -1 

الطعف قصير  ويبلحظ أف ميعاد. (1)( كامميف ابتداء مف تاريخ تبميغو2قاببل لمطعف خبلؿ يوميف )
المتعمقة باالعتراضات عمى ميعاد منازعة صحة قرارات المجاف اإلدارية البمدية جدا، مقارنة مثبل ب

الطعف  أسباببالتالي قد ال يسمح في الواقع بتحضير ، (2)التسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا
 .(3)لمتعمؽ بوا واإلثبات
  (4) اإلعفاء من الرسوم القضائية: -5 
 ىل ىناك شروط شكمية أخرى، تحت طائمة رفض الطعن شكال؟   -ب
أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و 113و 86لـ يحدد المشرع في المواد  مطعن؟ل صفةالب يتمتعمن  -1

يحؽ لو فمف في القرارات المتضمنة سواء الرفض الكمي أو الجزئي.  مطعفالصفة لمف ىـ أصحاب 
عقد حسب الحالة؟ وما يُ  ،المجنة االنتخابية الوالئيةو الوالي  ايصدرى التيالرفض  اتمنازعة قرار إذف 

في حالة الرفض الكمي، ىؿ بّمغ ليـ قرارات الرفض. فالذيف ت ىـ مفرع تحديد األمر ىو إغفاؿ المش

                                                           

 ؽ.إ.ـ.إ. 475فيما يخص كيفية حساب الميعاد، يتعيف الرجوع إلى المادة  - 1
 ىؿ يتـ مراقبة توفر شرط الميعاد في حالة دعوى إلغاء قرار الرفض الُمبّمغ خارج اآلجاؿ القانونية؟ -
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25/1( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ، وفقا لممادة 8المتمثؿ في ثمانية ) - 2
 صويت.يبلحظ تقمص ميعاد الطعف باقتراب تاريخ إجراء عمميات الت - 3
 .33 صراجع  - 4
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أـ يبمغ قرار الرفض لممترشح متصدر القائمة أـ لممترشح الذي قاـ بإيداع التصريح بالترشح شخصيا 
أـ لكؿ المترشحيف الموجوديف في القائمة المرفوضة؟ وفي حالة  ألحد مترشحي القائمة المرفوضة

ئي، ىؿ يبّمغ الرفض مباشرة لؤلشخاص المعنييف بالرفض أـ لمتصدر القائمة أـ لممترشح الرفض الجز 
قرار البّمغ أف يُ  مف المفروض، مترشحيف في حالة الرفض الكمي لقائمةمودع التصريح بالترشح...الخ؟ 

 الذي قاـ بإيداع التصريح بالترشح شخصيا أو لممترشح متصدرعمى األقؿ، إما لممترشح  المعني،
مف المفروض أف يتـ االعتراؼ لجميع أعضاء القائمة المرفوضة بالصفة لمطعف في . بينما القائمة

، مع مراعاة اجتيادات المحاكـ اإلدارية المتعمقة بيذه صحة قرار الرفض باسـ ولصالح القائمة كميا
المرفوض  ، البد، عمى األقؿ، مف تبميغ القرار المعني لمعضوفي حالة الرفض الجزئيو  .المسألة

يمكنو المجوء إلى القضاء لمنازعة صحة  مف المفروض أف يكوف الشخص الوحيد الذي ترشحو، الذي
 ، مع مراعاة اجتيادات المحاكـ اإلدارية المتعمقة بيذه المسألة.قرار الرفض

قاموا ولمناخبيف الذيف  ،مف جية ،ىذا وىؿ يمكف لؤلحزاب السياسية التي قدمت قوائـ مترشحيف
الرفض الكمي أو الجزئي لمقوائـ التي يساندونيا؟  منازعةمف جية أخرى،  ،المترشحيفقوائـ  بتزكية

، ماداـ أف يـقوائمفي صحة قرارات رفض األحزاب السياسية  لَقبوؿ طعوفُيفترض أنو ال يوجد مانع 
ألمر األحزاب صفة التقاضي، لما يتعمؽ ا يذهلصراحة  منحليا مصمحة وأىمية قانونية وأف المشرع 

مع  ،(1)مثبل بالطعف في صحة عمميات التصويت المتعمقة بانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني
  مراعاة اجتيادات المحاكـ اإلدارية المتعمقة بيذه المسألة.

فرغـ تحقؽ  ،قاموا بتزكيتياالتي  منازعة قرارات رفض القوائـأما بالنسبة إلمكانية الناخبيف 
 عدد الطعوف في تضخـ إحداث يؤدي إلىالقانونية، إال أف السماح بو قد شرطي المصمحة واألىمية 

إلى تعطيؿ المحاكـ  بدوره يؤديالمتعمقة برفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف والترشحات الفردية، ما قد 
   ليا.خبلؿ اآلجاؿ القصيرة الممنوحة  المتعمقة برفض الترشحات، اإلدارية عف الفصؿ في القضايا

 134و 113و 86لـ يحدد المشرع في المواد  شكال المتعمقة بالطعن؟ما ىي األ -5
، كيفية خاصة لتقديـ الطعف. وفي ىذه الحالة يتعيف الرجوع إلى القواعد العامة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

ف في شكؿ عريضة تقديـ الطع ، بصفة عامة،. بالتالي يجبؽ.إ.ـ.إ.لممنازعات اإلدارية الواردة في 
وأف تكوف  ،.إ.ـ.إ.ؽ 15مف البيانات الضرورية المنصوص عمييا في المادة تتض افتتاح الدعوى،

، مع مراعاة اجتيادات األحكاـ المبلئمة األخرىب دوف اإلخبلؿمرفقة بقرار الرفض الكمي أو الجزئي، 
 .المحاكـ اإلدارية المتعمقة بيذه المسألة

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118المادة  - 1
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قرار رفض التسجيؿ لمتمكف عمى أىمية الحصوؿ عمى نسخة مف  ، مف جية،ىذا ويتعيف التأكيد
بنسخة مف القرار المطعوف تشترط إرفاؽ عريضة الطعف  ؽ.إ.ـ.إ. 819مف منازعتو، ماداـ أف المادة 

ومف جية أخرى، عمى أف قرار الرفض يجب أف يكوف مكتوب، بمعنى أنو ال قيمة ، (1)في صحتو
 قانونية لقرار رفض يبمغ شفييا لممعنييف باألمر، الذيف

 .(2)في بعض األحياف استبداؿ أعضاء القائمة المرفوض ترشحيـ يطمب منيـ،
ىؿ يعتبر التظمـ اإلداري  ؟القضائي تقديم تظمم إداري سابق لمطعن إجباريةمدى  -3 
إجباري تحت إجراء  أماـ السمطة اإلدارية المصدرة لقرار الرفض سواء كاف كمي أو جزئي، السابؽ

 86المواد  ؟ لـ ينص المشرع فيفي صحة القرار المعني عفالط المحكمة اإلدارية طائمة عدـ قبوؿ
، عمى وجوب رفع تظمـ إداري سواء كاف أماـ السمطة اإلدارية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و

، يمكف ؽ.إ.ـ.إ. 837المادة  وبتطبيؽالمصدرة لقرار الرفض أو أماـ السمطة اإلدارية التي تعموىا. 
إلى السمطة اإلدارية المصدرة مغ لو قرار الرفض أف يقدـ تظمـ المب عضو قائمة الراغبيف في الترشح

المتظمـ  يمنح. لكف رغـ أف التظمـ في اآلجاؿ القانونية المحددة لمجوء إلى القضاء، لقرار الرفض
شيريف إضافييف، سواء مف تاريخ تبميغ الرد الصريح أو مف تاريخ انقضاء أجؿ الشيريف الممنوح 

غير مبلئـ لعدـ إمكانية إلزاـ اإلدارة يعتبر ، لمجوء إلى القضاء، إال أف ىذا لئلدارة لمعالجة التظمـ
بمعالجة التظمـ في آجاؿ قصيرة. وعميو يجب تفادي القياـ بالتظمـ أماـ الوالي وأماـ المجنة االنتخابية 

نما يجب   مباشرة أماـ المحكمة اإلدارية. المجوءالوالئية، حسب الحالة، لعدـ مبلءمتو. وا 
 (3) مدى إجبارية التمثيل بمحام؟ -4 

 

 :الشروط الموضوعية لمطعن -5
ات ، تقديـ طمبلمترشحات يتعيف عمى الطاعف في صحة قرارات الرفض الكمي أو الجزئي

ثباتيا ثارة أسباب الطعف)ب( وا   )ج(. معينة)أ( وا 

                                                           

1 - EL WATAN N°4987 du ven. 6 - sam. 7 avril 2007, « les candidats crient à l'arbitraire à Chlef », p.3. 
تاريخ    ( أياـ كاممة ابتداء مف17شرة )كي تترتب عف قرار الرفض اآلثار القانونية المتعمقة بو، يتعيف عمى اإلدارة تبميغو لصاحب الصفة خبلؿ ع - 2

( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع 2إيداع التصريح بالترشح، في حالة االنتخابات المحمية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وخبلؿ يوميف )
ف عدـ تبميغ قرار الرفض خبلؿ اآلجاؿ المحددة، التصريح بالترشح، في حالة انتخاب األعضاء المنتخبيف لمجمس األمة. وبمفيـو المخالفة ُيفترض أ

 يعتبر َقبوؿ ضمني لقائمة المترشحيف وتثبيتيا بصفة رسمية. 
- EL WATAN N°4987 du ven. 6 - sam. 7 avril 2007, « Le PNSD en appelle à la justice », p.2   et EL WATAN N°4991 du 
mercredi 11 avril 2007, «Seize listes recalées à Mostaganem », p. 2. 

 . 34-33ص ص راجع  - 3



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
53 

 113و 86تتعمؽ المنازعات المنظمة في المواد : موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو -أ 
بقرارات رفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف وترشحات فردية لبلنتخابات البرلمانية  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و

 .(2)أو خارجيا (1)، سواء تـ تبميغيا لممعنييف باألمر خبلؿ اآلجاؿ القانونيةوالمحمية

 113و 86في المواد  المشرع مـ يتناوليافأما فيما يخص الطمبات المتعمقة بموضوع الطعف، 
اإلدارية لمجمس  رفة. لكف يمكف استنتاج البعض منيا مف خبلؿ قرار الغأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و

، في نزاع انتخابي بيف القائمة الحرة 11/74/2777 بتاريخ، الصادر 286/77رقـ  قضاء البويرة
لممشاركة  "المستقبؿ" ممثمتيا سعودي المولودة يعبلوي دليمة ضد والي والية البويرة الذي رفض تسجيميا

مف خبلؿ  إذف . يستنتج2777مايو  17المقرر إجراءىا في  في انتخابات المجمس الشعبي الوطني
، قامت بإلغاء قرار الوالي المتضمف رفض المعنيفي النزاع  القرار أف الغرفة اإلدارية الفاصمةىذا 

إلى إلغاء قرار الرفض  تسجيؿ القائمة الحرة وصرحت بقبوؿ تسجيميا. بالتالي يمكف تقديـ طمبات ترمي
ة . كما يمكف أيضا إضافة طمب توجيو أمر لمسمطات اإلداريالتصريح بصحة ممؼ التصريح بالترشحو 

 .  ؽ.إ.ـ.إ. 978، وفقا لممادة المختصة بإجراء التسجيؿ بصفة فورية
ضافة إلى ما سبؽ يمكف التساؤؿ عف مدى قبوؿ المحكمة اإلدارية طمب تعويض عف رفض  وا 

أف المحكمة اإلدارية ترفض طمب التعويض عف رفض التسجيؿ، وىذا لعدة  مف المفروض التسجيؿ؟
أسباب، أىميا، تمتع المحكمة اإلدارية بصبلحية إصبلح الوضع غير القانوني مف خبلؿ التصريح 
بقابمية التسجيؿ وصبلحية أمر اإلدارة بالتنفيذ ونظرا أف المصمحة المراد تحقيقيا مف وراء منازعة 

ات الرفض بنوعيو مصمحة عامة وأف قرارات الرفض بنوعيو ال تمس المصمحة المادية لممعنييف قرار 
، يتعارض أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183بيا وكذلؾ فإف مبدأ مجانية المنازعة االنتخابية المتضمف في المادة 

 مع فكرة الحصوؿ عمى تعويضات أي كانت مف خبلؿ منازعة مجانية. 
 :أسباب الطعن -ب

قوائـ مترشحيف أو رفض  تسجيؿأسباب الطعف باإللغاء في قرارات رفض ا تحديد يقصد ىن
 . ترشحات فردية لبلنتخابات البرلمانية والمحمية

                                                           

 86/2( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع التصريح بالترشح )المواد 17في حالة االنتخابات المحمية وانتخابات المجمس الشعبي الوطني: عشرة ) - 1
   (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113/2و
 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134/2ف ابتداء مف تاريخ إيداع التصريح بالترشح )المادة ( كاممي2في حالة انتخابات مجمس األمة: يوميف ) - 
اء القرار رغـ بطبلف قرار الرفض الذي يبمغ لممعنييف باألمر خارج اآلجاؿ القانونية، بقوة القانوف، إال أف ىؤالء مضطريف لمجوء إلى القضاء إللغ -2

 المعني واستصدار أمر بالتسجيؿ.
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أسباب ، مف جية، ىناؾ األسباببصفة عامة تأسيس طمب اإللغاء عمى نوعيف مف يمكف 
ومف  (،1)رفض التسجيؿ المتضمفالطعف المستمدة مف مخالفة المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري 

 .(5)الطعف المستمدة مف مخالفة المشروعية الداخمية لمقرار اإلداري المعنيأسباب جية أخرى، ىناؾ 

األسباب المتعمقة بالمشروعية الخارجية لقرارات رفض تسجيل قوائم مترشحين أو  -1 
 ،مى نقطتيف ميمتيفيتعيف ىنا التركيز ع رفض ترشحات فردية لالنتخابات البرلمانية والمحمية:

الطعف المتعمؽ بعدـ احتراـ اآلجاؿ القانونية لتبميغ قرار  وسببالطعف المتعمؽ بعدـ التعميؿ  سببوىما 
 .لممعنييف باألمر التسجيؿرفض 

 113و 86الطعف المتعمؽ بغياب التعميؿ، نص المشرع صراحة في المواد  سببفيما يخص 
. بالتالي فإف رفض التسجيؿ دوف التسجيؿارات رفض عمى وجوب تعميؿ قر أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و

 اإلفصاح عف األسباب يعتبر مخالفة يترتب عنيا إلغاء قرار الرفض.
 التسجيؿالطعف المتعمؽ بعدـ احتراـ اآلجاؿ القانونية لتبميغ قرار رفض  سببوفيما يخص 

عمى وجوب  إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 134و 113و 86، نص المشرع صراحة في المواد لممعنييف باألمر
( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع التصريح بالترشح، في حالة 17تبميغ قرار الرفض خبلؿ عشرة )

( كامميف ابتداء مف تاريخ 2االنتخابات المحمية وانتخابات المجمس الشعبي الوطني وفي ميمة يوميف )
البطبلف. بالتالي فإف تبميغ إيداع التصريح بالترشح، في حالة انتخابات مجمس األمة، تحت طائمة 

 قرار الرفض خارج اآلجاؿ القانونية المحددة لذلؾ، يعتبر مخالفة يترتب عنيا إلغاء قرار الرفض.
، المعنييف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ يحدد في المواد 

المحكمة  . ما يؤدي إلى اعتبار أفبتبميغ قرارات الرفض بنوعييا، تحت طائمة بطبلف ىذه األخيرة
اإلدارية قد ال تقبؿ سبب الطعف المتمثؿ في قياـ اإلدارة بتبميغ قرار الرفض ألشخاص أخرى غير 
مودع ممؼ التصريح بترشح قائمة مترشحيف في حالة الرفض الكمي وعضو قائمة المترشحيف 

 المرفوض ترشحو، مثبل. 
خمية لقرارات رفض تسجيل قوائم مترشحين أو األسباب المتعمقة بالمشروعية الدا -5 

الطعف  سببيتعيف ىنا التركيز عمى  رفض ترشحات فردية لالنتخابات البرلمانية والمحمية:
طعف متعمقة خاصة بمخالفة األحكاـ  أسبابوفي ىذه الحالة يمكف إثارة  المتمثؿ في مخالفة القانوف.

وىي أحكاـ متضمنة في  لمتسجيؿالشروط الشكمية و  والتسجيؿ التي تحدد الشروط الموضوعية لمترشح
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 ، يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ2776فبراير  27المؤرخ في  71-76وفي األمر رقـ  قانوف االنتخابات
 .(2)وفي نصوص تنظيمية عديدة( 1)والمصالحة الوطنية

تشكيؿ تيديد  :عادة ما تقـو اإلدارة بتأسيس رفض تسجيؿ ترشحات فردية عمى أسباب مثؿ
. وعميو يتعيف تقديـ (4)لمضموع في المأساة الوطنية والمنع مف ممارسة الحقوؽ السياسية (3)لمنظاـ العاـ

 المبلحظات التالية:
أثناء  ىذه األخيرة ، عادة،وتتمتع لعاـ مف المياـ األساسية لئلدارة.تعد ميمة حماية النظاـ ا -

اإلداري عمى القرارات اإلدارية المتعمقة بالنظاـ  القاضييمارس القياـ بيا بسمطة تقديرية. وليذا السبب 
لكف في حالة رفض تسجيؿ ترشح فردي لبلنتخابات عمى أساس أف معتـز الترشح  .قةرقابة ضيّ العاـ  

دوف الحكـ بمنعو مف الرتكابو جنحة تمس بالنظاـ العاـ أنو قد أديف  أو يشكؿ خطرا عمى النظاـ العاـ
النعداـ  ، تكوف اإلدارة قد ارتكبت تجاوزا لمسمطة،(5)شح لبلنتخاباتممارسة حؽ االنتخاب وحؽ التر 
   لئللغاء. ىااألساس القانوني، ما يعرض قرار 

                                                           

 .2776فبراير  28/ 11ع.  ج. ر. - 1
تخاب يتعمؽ باستمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف الن 62-77المرسـو التنفيذي رقـ  في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني: - 2

تخاب أعضاء حرار النيتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األ 63-77رقـ  والمرسـو التنفيذي أعضاء المجمس الشعبي الوطني
والقرار الوزاري  تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنييتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات الن 64-77والمرسـو التنفيذي رقـ  المجمس الشعبي الوطني

مجمس الشعبي الوطني، اء ال، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخاب أعض2777فبراير  17المشترؾ المؤرخ في 
، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخاب 2777فبراير  17والقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  ومكانو
التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف ، يحدد المميزات التقنية الستمارة 2777فبراير  17والقرار المؤرخ في  اء المجمس الشعبي الوطني، ومكانوأعض

، يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية 2777فبراير  17والقرار المؤرخ في  اء المجمس الشعبي الوطني، ومكانوالنتخاب أعض
 5كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  يحدد 87-72ذي رقـ والمرسـو التنفي اء المجمس الشعبي الوطني، ومكانولصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخاب أعض

                                        .                                                                                  يا في انتخابات البرلماف، المعدؿ، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغم1997مارس  6المؤرخ في  78-97رقـ  رمػف األم
يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية والمرسـو  258-77المرسـو التنفيذي رقـ  في حالة االنتخابات المحمية: -

، يحدد المميزات التقنية 2777سبتمبر  2س الشعبية البمدية والوالئية والقرار المؤرخ في يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات النتخاب أعضاء المجال 259-77التنفيذي رقـ 
والقرار المؤرخ في  2777سبتمبر  5/ 54ع.  ج. ر.الستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، 

 5/ 54ع.  ج. ر.ميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، ، يحدد الم2777سبتمبر  2
ومكانو والقرار  ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية 2777سبتمبر  2والقرار المؤرخ في  2777سبتمبر 

 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية ومكانو.2777سبتمبر  2المؤرخ في 
 خبيف وسيره، المعدؿ والمتمـ.يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنت 423-97المرسـو التنفيذي رقـ  في حالة انتخابات مجمس األمة: -

3 - EL WATAN : N°4987 du ven.6-sam.7 avril 2007,   « Les candidats crient à l’arbitraire à CHLEF », p.3, N°5157 du 
jeudi 25 octobre 2007, « Des accusations graves contre Baghdadi Nasreddine », « Le FFS invite ZERHOUNI à un 
débat télévisé», p. 3 et N°5166 du lundi 5 novembre 2007, « Moussa Touati contre la commission de 
surveillance », p. 3. 
4 - EL WATAN N°5161 du mardi 30 octobre 2007, « AÏN TEMOUCHENT : Le MSP conteste les rejets de 
l’Administration », p. 10. 

يجوز لممحكمة عند قضائيا في جنحة، وفي الحاالت التي يحددىا القانوف، أف تحظر عمى المحكـو عميو نوف العقوبات: )) مف قا 14المادة  - 5
 ( سنوات. 5، وذلؾ لمدة ال تزيد عف خمس )5مكرر 9ممارسة حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الوطنية المذكورة في المادة 

 .((.لمحرية أو اإلفراج عف المحكـو عميو وتسري ىذه العقوبة مف يـو انقضاء العقوبة السالبة
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الوقاية مف تكرار المأساة  تدابير (1)منو 26المصالحة الوطنية في المادة السمـ و تضمف قانوف  -
مف ممارسة النشاط ساة الوطنية في منع األشخاص المتسببيف في المأ التدابيرالوطنية. تتمثؿ ىذه 

، وأنو لـ تتعمؽ بتطبيؽ ىذه التدابيرأحكاما  لـ تتضمف المادة المعنية المبلحظ أف لكف  .السياسي
جيؿ اإلجراءات تُ  ، مف جية،بالتالي .تنظيمي يحدد كيفية تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة يصدر أي نص

يما السمطات المختصة واإلجراءات القانونية ، السالتي ترمي إلى تطبيؽ التدابير الوقائية المعنية
 "األفعاؿبتكييؼ  المعايير المتعمقة" ىناؾ غموض فيما يخص تحديد ، ومف جية أخرى،المتعمقة بيا

معنى "النشاط السياسي" وكذلؾ "مدة سرياف المنع مف ممارسة ىذا في المادة المعنية، و  المذكورة
المصالحة الوطنية غير قابمة السمـ و مف قانوف  26 مادةليذه األسباب يمكف اعتبار أف ال .النشاط"
 9و 9التقيد فقط بأحكاـ المواد وعميو يجب  .، طالما لـ يتـ إصدار نص تطبيقي يتعمؽ بيالمتطبيؽ
التي تحكـ العقوبة التكميمية المتمثمة في الحرماف مف ممارسة مف قانوف العقوبات  14و 1مكرر

  .تصويت وحؽ الترشحبما فييا حؽ ال ،الحقوؽ الوطنية
حاالت  وجود معتزمي الترشح في  رفض تسجيؿ ترشحات فردية عمى كما قد تؤسس اإلدارة

 وعميو يتعيف تقديـ بعض التوضيحات حوؿ ىذه النقطة: التنافي.
قصد بحاالت ي .(3)وحاالت عدـ القابمية لبلنتخاب (2)يتعيف التمييز بيف حاالت التنافي -
أو بيف عيدة انتخابية ووظيفة  تيف انتخابيتيفبيف عيد ،في آف واحد ،ز الجمعحاالت عدـ جوا التنافي،
وىي منصوص عمييا  ،أو بيف عيدة انتخابية ومينة معينة أو بيف عيدة انتخابية ومنصب معيف معينة

بعد الحصوؿ عمى عيدة  حكاـ المتعمقة بحاالت التنافي إالاأل يمكف تطبيؽوال  .صراحة في القانوف
أصحاب وظائؼ أو مناصب حصوؿ  بمجردو  ،سابقة بعيدة انتخابية لممتمتعيفبالنسبة  أخرى انتخابية

الشروع في ممارسة التعييف في وظائؼ أو مناصب أو  وبمجرد ،عمى عيدة انتخابية أو ميف معينة
يبلحظ إذف أف مراعاة حاالت التنافي يكوف بعد االنتخاب  نتخابية.أثناء ممارسة عيدة ا مينة معينة

، لبلنتخابات التشريعيةأف يترشح مجمس شعبي والئي  ، بمعنى أنو يجوز مثبل لعضو فيليس قبموو 
المجمس  يعتبر مستقيبل وجوبا مف تـ انتخابو عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني،لكف إذا ما 

 4وفقا لممادة  ،، ألنو ال يمكف الجمع بيف العضوية في أكثر مف مجمس شعبيالشعبي الوالئي

                                                           

تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكؿ مف األشكاؿ، عمى كؿ شخص مسؤوؿ عف مف قانوف السمـ والمصالحة الوطنية : ))  26المادة  - 1
 االستعماؿ المغرض لمديف الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.

رؾ في األعماؿ اإلرىابية ويرفض، بالرغـ مف الخسائر التي سببيا اإلرىاب واستعماؿ الديف ألغراض كما تمنع ممارسة النشاط السياسي عمى كؿ مف شا
 .((.إجرامية، اإلقرار بمسؤوليتو في وضع وتطبيؽ سياسة تمجد العنؼ ضد األمة ومؤسسات الدولة

2 - Les incompatibilités. 
3 - les inéligibilités. 
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األشخاص الذيف تخص بعض  عدـ القابمية لبلنتخاب، فيي حاالت أما حاالت. (1)ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ.ـ.
يتـ فييا تجميد حؽ الترشح لبلنتخابات في دوائر انتخابية معينة ولمدة  ،يمارسوف بعض الوظائؼ

            .  (2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 176و 177و 98، وفقا لممواد محددة

                                                           

 ال يمكف الجمع بيف العضوية في أكثر مف مجمس شعبي. )):  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 4المادة  - 1
غير أنو يجوز لمنتخب في مجمس شعبي أف يترشح لمقعد في مجمس شعبي آخر، وفي حالة انتخابو، يعتبر مستقيبل وجوبا مف المجمس الشعبي 

 األصمي.
 . .((تتنافى صفة العضوية في مجمس األمة مع ممارسة أية عيدة انتخابية في مجمس شعبي

يعد غير قابميف لبلنتخاب خبلؿ ممارسة وظائفيـ ولمدة سنة بعد التوقؼ عف العمؿ، في دائرة االختصاص حيث  ): ) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 98المادة  - 2
 يمارسوف أو سبؽ ليـ أف مارسوا فييا وظائفيـ:

 الوالة، -     
 رؤساء الدوائر، -     
 الكتاب العاموف لمواليات، -     
 اء المجالس التنفيذية لمواليات،أعض -     
 القضاة، -     
 أعضاء الجيش الوطني الشعبي، -     
 موظفو أسبلؾ األمف، -     
 محاسبو األمواؿ البمدية، -     
 .((.مسؤولو المصالح البمدية -     

بعد التوقؼ عف العمؿ، في دائرة االختصاص حيث يعد غير قابميف لبلنتخاب خبلؿ ممارسة وظائفيـ ولمدة سنة  ): ) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 177المادة 
 يمارسوف أو سبؽ ليـ أف مارسوا فييا وظائفيـ:

 الوالة، -     
 رؤساء الدوائر، -     
 الكتاب العاموف لمواليات، -     
 أعضاء المجالس التنفيذية لمواليات، -     
 القضاة، -     
 أعضاء الجيش الوطني الشعبي، -     
 و أسبلؾ األمف،موظف -     
 ، الواليات أمواؿمحاسبو  -     
 .((.الوالئيةمسؤولو المصالح  -     
التي يمارسوف فييا، إال بعد مضي سنة مف انتياء مياميـ في ىذه  في دائرة االختصاص اتيعد غير قابميف لبلنتخاب ): ) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 176المادة 
  الدائرة: 
 ،الذيف يشغموف وظيفة عميا في الدولةموظفو الوالية وأعضاؤىا  -     
 القضاة، -     
 أعضاء الجيش الوطني الشعبي، -     
 موظفو أسبلؾ األمف، -     
 .((.الواليةأمواؿ محاسبو  -     
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بة حاالت اقر م لبلنتخابات لح المكمفة بتسجيؿ الترشحاتال يدخؿ في اختصاص المصا -
إذا ما قامت ىذه المصالح برفض ترشح فردي عمى أساس تحقؽ حالة مف حاالت . بالتالي التنافي

  تكوف قد خالفت القانوف، ما يعرض قرارىا لئللغاء.التنافي، 
       
عامة، عمى عاتؽ  ، كقاعدةباعتبار أف عبئ اإلثبات يقع :اإلثبات في الموضوع -ج
 تسجيؿ يريد الحصوؿ عمى تسجيؿ قائمة المترشحيف التي يمثميا أو فعمى الطاعف الذي ،المدعي

. لكف الطاعف غير ممـز بإثبات عدـ ادعائوطعنو بأدلة تثبت صحة  إرفاؽ، ترشحو بقرار قضائي
نما عمى الوالي المطعوف في صحة قرار الرفض الصادر تقديـ ما  ،عنو جدية أسباب رفض التسجيؿ وا 

  .(1)التسجيؿيثبت أسباب رفض 

 الفصل في الطعن الفرع الثاني:
بتحديد األجؿ الذي تفصؿ فيو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و 113و 86اكتفى المشرع في المواد 

 . الترشحات تسجيؿارية في الطعف في صحة قرار رفض المحكمة اإلد
ة أو انتخابات المجمس الشعبي الوطني أو سواء في حالة االنتخابات المحمي ،يتمثؿ ىذا األجؿ

 .(2)( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع الطعف5انتخابات مجمس األمة في خمسة )

عمى  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 134و 113و 86ومف جية أخرى، ماداـ أف المشرع لـ ينص في المواد 
اإلدارية مف تطبيؽ  ـالمحاكصراحة  عؼِ وأنو لـ يُ  ،المعنية إجراءات خاصة لمفصؿ في الطعوف

فإف ىذه األخيرة واجبة  ،(3).إ.ـ.إ.اإلجراءات العامة لمفصؿ في المنازعات اإلدارية الواردة في ؽ
ىؿ ستتمكف المحكمة اإلدارية مف معالجة الطعوف في  يتعيف التساؤؿ التطبيؽ. وفي حالة مراعاتيا،

مع  ،عالجة الطعوف التي تتمقاىا؟ قد تتمكف المحكمة اإلدارية مف مإيداعياظرؼ خمسة أياـ مف 

                                                           

وىي نفسيا  57/15/2117لبلنتخابات التشريعية المقررة ليـو  ةلـ تقدـ ما يثبت أسباب قرار رفض ترشح الطاعف حيث أف المطعوف ضده ))...  - 1
تكرار التوقيعات وعدـ المصادقة عمى االستمارات  لـ تقدـ ما يثبت، بحيث 55/14/2117التي تضمنتيا الدفوع المثارة في مذكرتيا الجوابية المؤرخة في 

قرار وأثاره فالمطعوف ضدىا اكتفت ضمف القائمة االنتخابية لبمدية البويرة )...( ورغـ أىمية ال 312وأيضا الغير المطابقة وعدـ تسجيؿ الناخب رقـ 
مف القانوف المدني، وىو ما يجعؿ قرار الرفض منعدـ  323طبقا لممادة  اولـ تقدـ أدلة عف دفوعيا، وعبء ذلؾ يقع عمى عاتقوبتقديـ مذكرة جوابية فقط 

ضافة إلى التزاـ اإلدارة بتسبيب قرارات رفض التسجيؿ وعميو إ. مرجع سابؽ، 286/77قرار الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء البويرة رقـ ...((:  السبب،
 التي تتخذىا، تمتـز أيضا بإثبات أسبابو أماـ القضاء في حالة إخطاره. وكؿ ىذا في مصمحة المترشحيف.

في صحة قرار المجنة  ( أياـ كاممة الممنوح لممحكمة اإلدارية لمفصؿ في الطعف17يعتبر ىذا األجؿ جد قصير مقارنة باألجؿ الذي أقصاه عشرة ) -2
 (. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25اإلدارية البمدية المتعمؽ باعتراض )المادة 

 مطعف وكذلؾ باقتراب تاريخ إجراء عمميات التصويت.لصفة اليبلحظ تقمص أجؿ الفصؿ في الطعوف بتقمص التمتع ب -
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( وفي المواد  13-89مف القانوف رقـ  95و 77تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ينص في المواد  -3

، عمى إجراءات خاصة لمفصؿ في الطعف في صحة قرار رفض التسجيؿ ولـ يعِؼ كذلؾ 2774قبؿ تعديمو سنة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و 113و 86
 مف تطبيؽ اإلجراءات العامة لمفصؿ في المنازعات اإلدارية.
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المكتوب بعد إحالتو  تقاريرهراع محافظ الدولة في تقديـ ، بشرط إس.إ.ـ.إ.مراعاة األحكاـ المبلئمة لػ ؽ
رفة اإلدارية يبلحظ مف خبلؿ قرار الغ. و (2)بالتزوير وعدـ قياـ الخصـو بالطعف (1)اتالمنازع اتممف

، أف الجية القضائية المعنية لـ 11/74/2777 بتاريخ ، الصادر286/77رقـ  لمجمس قضاء البويرة
ع اإلجراءات بِ تّ ر في قرارىا إلى االستماع لمقاضي المقرر في تبلوة تقريره، ما يدؿ عمى أنيا لـ تَ شِ تُ 

 .(3)المتعمقة بالتحقيؽ القبمي في الطعف مكتفية بالتحقيؽ أثناء جمسة الفصؿ
اإلجرائي لمفصؿ في الطعوف، يتعيف تناوؿ مسألتيف بعد تناوؿ بعض المسائؿ المتعمقة بالجانب 

                                        أساسيتيف متعمقة بالجانب الموضوعي لمفصؿ في الطعوف:
قوائـ المترشحيف بصفة كمية أو  تسجيؿاختصاص الفصؿ في منازعات رفض ىؿ أف تحويؿ  -
سمح لمقاضي اإلداري بالنظر في المسائؿ المتعمقة مف القضاء العادي إلى القضاء اإلداري، ي جزئية

بإثبات الحالة المدنية وأىمية المترشحيف، عمما أف ىذه المسائؿ تدخؿ في اختصاص القاضي المدني 
المدني يتمتع بقوة  أـ أنو يتعيف عمى القاضي اإلداري إرجاء الفصؿ إلى غاية صدور قرار القاضي

 (4)الشيء المقضي بو؟ 

لمحكمة اإلدارية المرفوع أماميا الطعف في صحة قرار رفض التسجيؿ، عمى ىؿ تقتصر ا -
بصفة تمقائية؟  مف جية يمكف التسجيؿ مراقبة أسباب رفض التسجيؿ أـ أنيا تقـو بفحص كؿ شروط 

، أنو يتعارض  اعتبار فحص جميع شروط التسجيؿ، دوف أف يكوف ذلؾ بناء عمى طمب مف الخصـو
"،جوز أف يحكـ القاضي بما لـ يطالب بو مع المبدأ القضائي "ال ي ومف جية أخرى، يمكف  الخصـو

 تسجيؿاعتبار أف توسيع الرقابة لتشمؿ كؿ شروط التسجيؿ، يعد ضمانة إضافية لتحقيؽ نزاىة عممية 
رفة اإلدارية لمجمس وبالتالي تحقيؽ مصمحة عامة. ويبلحظ مف خبلؿ قرار الغ ،قوائـ المترشحيف

، أف الجية القضائية المعنية اكتفت 11/74/2777 بتاريخ، الصادر 286/77رقـ  قضاء البويرة
 بفحص جدية أسباب رفض تسجيؿ قائمة المترشحيف. 

                                                           

 .ـ.إ.ؽ.إ 897و 846المواد  - 1
مواد في حالة قياـ أحد الخصـو بالطعف بتزوير أحد مستندات ممؼ القضية، يتعيف عمى المحكمة اإلدارية إتباع اإلجراءات المنصوص عمييا، في ال - 2

جاء الفصؿ فييا إلى . إال أف االدعاء الفرعي بالتزوير، مف جية، يمـز الجية القضائية التي تنظر في الدعوى األصمية، إر ؽ.إ.ـ.إ. 185إلى  179مف 
ؿ حيف صدور الحكـ في دعوى التزوير، ومف جية أخرى فإف الحكـ الفاصؿ في دعوى التزوير الفرعية، يخضع لجميع طرؽ الطعف. ففي ىذه الحالة ى

 ستتمكف المحكمة اإلدارية فعبل مف احتراـ اآلجاؿ القانونية المقررة لمفصؿ؟
بما  544تحتوي أحكاـ المجمس القضائي عمى البيانات الواردة في المادة نية المعدؿ والمتمـ )ممغى(: )) قانوف اإلجراءات المد 171تنص المادة  - 3

سـ ممثميا. وتبلوة التقريرفي ذلؾ التأشير عمى عرائض وطمبات الخصـو   ((.وسماح النيابة العامة وا 
 .41ص راجع  - 4
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 (1) منازعة قرار القضاء المتعمق بالطعن الفرع الثالث:

 تنفيذ قرار القضاء المتعمق بالطعن ع:الرابالفرع 
، قابمة لمتنفيذ الترشحات تسجيؿرفض  ي المنازعات المتعمقة بصحةتكوف القرارات الفاصمة ف

 مباشرة ودوف عرقمة، نظرا الكتسابيا "لقوة الشيء المقضي فيو" وعدـ إمكانية وقؼ تنفيذىا.
عمى أنو، يبمغ قرار القضاء الناتج عف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86وتنص المواد 

ه، إلى األطراؼ المعنية الفصؿ في الطعف في صحة قرار رفض التسجيؿ، بصفة تمقائية فور صدور 
لى الوالي قصد تنفيذه. وعميو يتعيف تقديـ بعض المبلحظات:  وا 

تحت مسؤولية يفترض أنو يتـ يتبيف أف تبميغ قرار القضاء المعني يتـ بصفة مستعجمة و  -
 أو ،ؽ.إ.ـ.إ. 894وىذا سواء بواسطة محضر قضائي وفقا لممادة  لو،المحكمة اإلدارية المصدرة 

نة الضبط، بأمر مف رئيس المحكمة اإلدارية الفاصمة في القضية، كطريقة استثنائية لتبميغ بواسطة أما
 .ؽ.إ.ـ.إ. 895قرارات القضاء، وفقا لممادة 

لكف غير الوالي، التي ُيبمغ ليا قرار القضاء؟  ،لـ يوضح المشرع مف ىي األطراؼ المعنية -
 طاعف.ُيفترض أف األطراؼ المعنية ُيقصد بيا عمى األقؿ ال

، أف الوالي وحده ىو الذي يتمقى أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86مف خبلؿ المواد  يستنتج -
في حالة و وىذا مف أجؿ تعجيؿ تنفيذ القرار.  ،نسخة تنفيذية، بصفة تمقائية فور صدور قرار القضاء

طمب  لمستفيد،لمطاعف ايمكف  ،رية بتبميغ قرار القضاء الذي يقضي بالتسجيؿعدـ قياـ المحكمة اإلدا
 استخراج نسخة تنفيذية، لتبميغيا رسميا لموالي المعني، عف طريؽ محضر قضائي.

، "لمسمطة اإلدارية المتعمؽ بالطعف المفروض أف يتـ تبميغ نسخة تنفيذية مف قرار القضاء مف -
شعبي مصدرة قرار الرفض". وىو ما ىو مقرر في حالة االنتخابات المحمية وانتخاب أعضاء المجمس ال

لموالي  عمى تبميغ قرار القضاء .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 113و 86الوطني فقط، بحيث نص المشرع في المواد 
في حالة انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، يبدو أنو ىناؾ  الذي أصدر بنفسو قرار الرفض. بينما

شأف بضائية الصادرة إشكاؿ فيما يخص السمطة اإلدارية التي مف المفروض أف تبمغ ليا القرارات الق
عمى  ، مف جية،تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134بحيث أف المادة  بقرارات رفض التسجيؿ،المنازعات المتعمقة 
 .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 113تحيؿ إلى المادة  صدره المجنة االنتخابية الوالئية ومف جية أخرى،أف قرار الرفض ت

أف قرار القضاء يبمغ مباشرة لموالي قصد تنفيذه.  عمىالطعف في قرار الرفض والتي بدورىا تنص المتعمقة ب
 فبل يمكف تبميغ قرار القضاء لجية ال تعتبر طرؼ في الخصومة.

                                                           

 .44-42 ص صراجع  - 1
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 مكتب تعيين أعضاءالطعن في صحة قرار رفض اعتراض عمى  :المطمب الثالث
 التصويت

أخطر العمميات المكونة لمسار  وىيعمميات التصويت والفرز، ( 1)تب التصويتيحتضف مك
مكاتب تؤسس مف طرؼ الوالة، عمى مستوى دوائر  ىناؾ نوعيف مف مكاتب التصويت،، نتخاباال

عمى  مكاتب تؤسس مف طرؼ رؤساء المراكز الدبموماسية أو القنصميةو  (2)التصويت بداخؿ الوطف
وىـ الرئيس ونائبو  ،مناصب 5. ويتكوف مكتب التصويت مف (3)مستوى دوائر التصويت بالخارج

مكاتب التصويت بممارسة وظائفيـ بكؿ  . ويمتـز أعضاء(4)اعديف ولكؿ منصب ميامووالكاتب ومس
 .(6)بالنسبة لممترشحيف وبضماف نزاىة العمميات الخطيرة التي تتـ تحت مسؤوليتيـ (5)حياد

مف انحياز أعضاء مكاتب  تخاذه مف إجراءات مف أجؿ الوقايةولعؿ أف أقؿ ما يمكف ا
لتزاميـ الحياد والتقميؿ مف شكوؾ حوؿ نزاىة النتائج، ىو تفادي تعييف التصويت لممترشحيف، خرقا ال

المترشحيف كأعضاء في مكاتب التصويت التابعة لمدائرة االنتخابية التي  مفأشخاص مقربيف 
ترشحوا فييا. بالتالي يجب مف جية، إشيار تشكيمة مكاتب التصويت مباشرة بعد تسجيؿ 

                                                           
المتعمقة باالستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وأعضاء المجالس  مكاتب التصويت يقصد ىنا، أساسا، - 1

 باشر(. المحمية )مكاتب االقتراع العاـ المباشر(، دوف مكاتب التصويت المتعمقة بانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف )مكاتب االقتراع غير الم
ارية التي يعبر أماميا كؿ ناخب عف إرادتو السياسية في إطار اقتراع سياسي معيف وبالتاريخ الرسمي المقرر ليذا مكتب التصويت ىو السمطة اإلد -

يت وبالتالي الغرض. وتمثؿ مكاتب التصويت، قاعدة اإلدارة المكمفة بتأطير مسارات االنتخابات.  ويمثؿ مكتب التصويت الخمية األساسية لعمميات التصو 
 ولكف جزئي لنتائج االنتخابات.  يعتبر مصدر أصمي

 تتكوف الدائرة االنتخابية الواحدة مف مجموعة مف دوائر التصويت. وتتكوف دائرة التصويت الواحدة مف مجموعة مف مكاتب التصويت.  -
 (. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 31تواجد أكثر مف مكتب تصويت في مكاف واحد، يشكؿ مجموعة تسمى "مركز التصويت" )المادة  -
 31ة )المادة يوزع الناخبيف المسجميف في القائمة االنتخابية لدائرة التصويت الواحدة )البمدية(، عمى مكاتب التصويت المنشأة عمى مستوى ىذه األخير  -

ة( التي يتبعيا (. وُيجرى التصويت عمى مستوى مكتب تصويت الواحد، عمى أساس جزء مف القائمة االنتخابية لدائرة التصويت )البمديأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 38ىذا األخير)المادة 

( ومف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 31يختص الوالة مف جية، بضبط عدد مكاتب التصويت واختصاصيا اإلقميمي في كؿ دائرة تصويت بداخؿ الوطف )المادة  -2
إلى أنو ىناؾ نوعيف مف مكاتب التصويت التي تؤسس بداخؿ (. وتجدر اإلشارة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47جية أخرى، بتسخير مؤطري ىذه المكاتب )المادة 

 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 53و 46و 31الوطف، فيناؾ مكاتب مستقرة ومكاتب متنقمة )المواد 
، يحدد شروط تسخير المستخدميف خبلؿ االنتخابات، 1997مارس  15المؤرخ في  61-97وىو ما يستنتج مف خبلؿ أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ  -3
مف  4والمادة  2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.، 2774مارس  4المؤرخ في  68-74، المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ 1997مارس  15/ 14ع.  ر. ج.

، المتضمف 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  41، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1997مارس  15المؤرخ في  74-97المرسـو التنفيذي رقـ 
، 2774مارس  4المؤرخ في  69-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  7و 4والمواد  1997مارس  15/ 14ع.  ج. ر.ف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، القانو 

 7/ 13ع.  ج. ر.، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  47يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 
 .2777فبراير 25/ 14ع.  ج. ر.، يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت، 2777فبراير  24المؤرخ في  71-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  5والمادة  2774مارس 

ضافة إلى تعييف وتسخير أعضاء أساسيف لتأطير مكاتب التصويت، يتـ أيضا تعييف وتسخير أعضاء إضافييف )المادة  - 4 (. ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع. 47/1وا 
، يحدد قواعد تنظيـ 2774مارس  4مف القرار المؤرخ في  2( فقط )المادة 2ويتمثؿ عدد األعضاء اإلضافييف بالنسبة لكؿ مكتب في عضويف اثنيف )

 (. وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يعتبر كأعضاء مكاتب التصويت، كؿ مف:2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.مركز ومكتب التصويت وسيرىما، 
 ممثمي المترشحيف الذيف يبلحظوف سير عمميات التصويت عمى مستوى ىذه المكاتب، -     

والفارزوف الذيف يتـ اختيارىـ مف طرؼ أعضاء مكاتب التصويت لمقياـ بفرز األصوات بعد اختتاـ عمميات التصويت، وعناصر مصالح األمف  -     
 المسخريف لحماية مكاتب التصويت.

 .(2779ابريؿ  9لرئاسة الجميورية )، تتعمؽ باالنتخاب 2779فبراير  7والتعميمة الرئاسية المؤرخة في  .ؽ.ع.ـ.ف.إ. أ.ـ 41و 3المادة  - 5
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 45المادة  - 6
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السماح بمنازعة تشكيمة مكاتب  ،ومف جية أخرى ،ات التصويتالترشحات وقبؿ تاريخ إجراء عممي
. وعميو لمحصوؿ عمى رّد األعضاء الذيف ال تتوفر فييـ الشروط القانونية التصويت قبؿ االقتراع

يعيف أعضاء مكتب التصويت واألعضاء  اإلضافييف )) : أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47تنص المادة 
ة باستثناء المترشحيف ػبيف المقيميف في إقميـ الواليويسخروف بقرار مف الوالي، مف بيف الناخ

والمنتميف إلى أحزابيـ وأوليائيـ المباشريف أو أصيارىـ إلى غاية الدرجة الثانية باإلضافة إلى 
 األعضاء المنتخبيف.

 تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافييف بمقر كؿ مف الوالية والبمديات
السياسية  ( أياـ مف قفؿ قائمة المترشحيف، وتسمـ إلى ممثمي األحزاب5المعنية بعد خمسة )

المشاركة في االنتخابات، وكذا المترشحيف األحرار في نفس الفترة وتنشر في مكاتب التصويت يـو 
 االقتراع.

 يمكف أف تكوف ىذه القائمة محؿ تعديؿ في حالة اعتراض مقبوؿ.
( 5بل إلى الوالي في غضوف األياـ الخمسة )يجب أف يقدـ ىذا االعتراض كتابيا ومعم
 الموالية لتاريخ النشر والتسميـ األوؿ ليذه القائمة.

( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع 2يبمغ قرار الرفض إلى األطراؼ المعنية خبلؿ يوميف )
 االعتراض.

( كامميف 2) يكوف ىذا القرار قاببل لمطعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة خبلؿ يوميف
 ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار.

( أياـ كاممة ابتداء مف 5تفصؿ الجية القضائية اإلدارية المختصة في الطعف خبلؿ خمسة )
 تاريخ رفع الطعف.

لى الوالي قصد تنفيذه.  يبمغ القرار فور صدوره إلى األطراؼ المعنية وا 
مف المرسـو التنفيذي  5وتنص المادة  ،(1).((يكوف القرار غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف

تطبؽ ىذه األحكاـ حسب نفس األشكاؿ بالنسبة ))  التصويت: يتعمؽ بأعضاء مكاتب 71-77رقـ 
 لتصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج.

لى محكمة الجزائر في حالة الطعف  يقدـ االحتجاج إلى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي وا 
  .(2)((.القضائي

                                                           

ـ قانوف تجدر اإلشارة إلى أف إمكانية الطعف في صحة تشكيمة مكاتب التصويت المؤسسة في داخؿ الوطف، لـ تستحدث إال بموجب تعديؿ وتتمي - 1
 .2774االنتخابات سنة 

نما عف 1997تـ استحداث إمكانية الطعف في صحة تشكيمة مكاتب التصويت المؤسسة في خارج الوطف، منذ سنة  - 2 ، ليس عف طريؽ التشريع وا 
))...  : 2774النتخابات سنة )التي كانت تنص في صيغتيا األصمية، قبؿ تعديؿ وتتميـ قانوف ا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47طريؽ التنظيـ، تطبيقا لممادة 
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لمطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب  يقتضي تحميؿ النظاـ القانوني
ار )الفرع الثاني( ومنازعة قر ، التطرؽ إلى كيفية ممارسة الطعف)الفرع األوؿ( والفصؿ فيوالتصويت

 (.الرابع)الفرع الثالث( وتنفيذ ىذا األخير)الفرع القضاء المتخذ بشأنو

 لطعنرفع ا :الفرع األول
ت، معرفة الجية يقتضي الطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب التصوي

 )ثانيا(.قبولو مف حيث الشكؿ وفي الموضوع وكذلؾ شروط ،)أوال(القضائية المختصة
 الجية القضائية المختصة بالفصل في الطعن -أوال

في داخؿ تصويت كتب رار رفض اعتراض عمى تشكيمة ميتعيف التمييز بيف حالة الطعف في ق
 .(2)في خارج الوطفوحالة الطعف في قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت  (1)الوطف

تعيين عمى الجية القضائية المختصة في حالة الطعن في قرار رفض اعتراض  -1
بػ "الجية القضائية  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 47ُيقصد في المادة : مكتب تصويت في داخل الوطن أعضاء

في صحة قرار الوالي المتضمف رفض اعتراض عمى تشكيمة في الطعف  ارية المختصة" بالفصؿاإلد
 873و 871 لمموادرة اختصاصيا مقر الوالية، طبقا مكتب التصويت المحكمة اإلدارية التي يقع بدائ

وتجدر اإلشارة إال أف االختصاص يؤوؿ إلى قضاة الموضوع وليس إلى قضاة القضايا إ. .ـ.إ.ؽ

                                                                                                                                                                                       

( 5خمسة )يمكف أف تكوف ىذه القائمة محؿ تعديؿ في حالة اعتراض مقبوؿ. يجب أف يقدـ ىذا االعتراض كتابيا ويكوف معمبل قانونا في غضوف األياـ ال
-97.((.(، بحيث صدر المرسـو التنفيذي رقـ بلهالموالية لتاريخ النشر األوؿ ليذه القائمة. تحدد عف طريؽ التنظيـ كيفيات تطبيؽ األحكاـ المذكورة أع

، المتضمف القانوف العضوي 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  47، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1997مارس  15المؤرخ في  73
األحكاـ حسب نفس األشكاؿ بالنسبة  تطبؽ ىذه)) منو: 5)ممغى(، الذي تنص المادة  1997مارس  15/ 14ع.  ج. ر.المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 

لى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعف  لتصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. يقدـ االحتجاج إلى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي وا 
 6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  47المادة  ، يحدد كيفيات تطبيؽ2772مارس  5المؤرخ في  86-72((، ثـ صدر المرسـو التنفيذي رقـ القضائي.
تطبؽ ىذه األحكاـ منو: ))  5، الذي تنص المادة 2772مارس  5/ 16ع.  ج. ر.، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 1997مارس 

لى محكمة حسب نفس األشكاؿ فيما يخص تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. تقدـ المنازعة إ لى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي وا 
، كاف ىناؾ تبايف في الضمانات 2774((. وعميو يبلحظ أنو، قبؿ تعديؿ وتتميـ قانوف االنتخابات في سنة مدينة الجزائر في حالة الطعف القضائي.

انات القانونية لصحة تكويف قوائـ أعضاء مكاتب التصويت القانونية لصحة تكويف قوائـ أعضاء مكاتب التصويت المؤسسة في خارج الوطف وفي الضم
كؿ المواطنيف مف الدستور التي تنص: ))  29المؤسسة في داخؿ الوطف، ما يؤدي إلى تكييؼ الحالة السائدة آنذاؾ بأنيا غير دستورية، وفقا لممادة 

سسات ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات تستيدؼ المؤ مف الدستور التي تنص: ))  31(( والمادة سواسية أماـ القانوف...
المشار إلييما أعبله، نظرا  86-72مف المرسـو التنفيذي رقـ  5والمادة  73-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  5((. كذلؾ يمكف انتقاد مشروعية المادة ...

لؾ، إلى أف "إمكانية منازعة صحة  تشكيمة مكاتب التصويت المؤسسة في خارج ليا أساس تشريعي سابؽ. وتجدر اإلشارة كذ ليست أحكامالتضمنيا 
الدبموماسية أو الوطف أماـ القضاء الجزائري"، يعد استثناء، نظرا لعدـ إمكانية منازعة كؿ مف قرارات المجاف اإلدارية االنتخابية عمى مستوى الدوائر 

ت متعمقة بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية أو الشطب منيا وقرارات رؤساء الممثميات الدبموماسية أو القنصمية الجزائرية بالخارج المتخذة بشأف اعتراضا
 القنصمية المتضمنة رفض تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني أماـ القضاء الوطني.  
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تنص عمى أنو ُيفصؿ في الطعوف بقرار وليس  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 47عجالية، باعتبار أف المادة االست
 بأمر.

تعيين الجية القضائية المختصة في حالة الطعن في قرار رفض اعتراض عمى  -5
يتعمؽ  71-77التنفيذي رقـ  مف المرسـو 5وفقا لممادة : مكتب تصويت في خارج الوطن أعضاء

في صحة قرارات رؤساء المراكز الدبموماسية أو القنصمية  الطعف يتـويت، بأعضاء مكتب التص
. وعميو المتضمنة رفض اعتراضات متعمقة بقوائـ مكاتب التصويت بالخارج، أماـ "محكمة الجزائر"

 المبلحظات: يتعيف تقديـ بعض
المتضمنة  ،ةقرارات رؤساء المراكز الدبموماسية أو القنصمي صحة ال تستند إمكانية الطعف في -

وىذا  ،قانوف االنتخابات حكـ فيإلى أي  ،رفض اعتراضات متعمقة بقوائـ مكاتب التصويت بالخارج
4002وحتى بعد تعديؿ  7997منذ صدور ىذا األخير سنة 

نما استحدثتو . (1) بموجب  ىذه اإلمكانية ا 
مف األمر  20المادة  يحدد كيفيات تطبيؽ 77-97مراسيـ تنفيذية، كاف أوليا المرسـو التنفيذي رقـ 

 .، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات7997مارس  6المؤرخ في  97-07
الصادرة بعد تعديؿ ، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47المادة لـ تساير المراسيـ التنفيذية المتعمقة بتطبيؽ  -

معالجة المنازعات  اختصاصتحويؿ التوجو الجديد لممشرع المتعمؽ ب، 4002 في قانوف االنتخابات
  .(2)مف القضاء العادي إلى القضاء اإلداريالمتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع 

يتعمؽ بأعضاء  71-77المرسـو التنفيذي رقـ مف  5ما المقصود بمحكمة الجزائر في المادة  -
بمدينة  ىؿ ىي محكمة سيدي امحمد بالجزائر الوسطى أـ محكمة أخرى موجودة؟ (3)مكتب التصويت

                                                           

قرارات الوالة المتضمنة رفض اعتراضات متعمقة بقوائـ مكاتب التصويت بداخؿ لمنازعة صحة اء الذي استحدث ألوؿ مرة إمكانية المجوء إلى القض - 1
 .الوطف

مف  المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع ، قاـ المشرع بتحويؿ اختصاص معالجة المنازعات2774بمناسبة تعديؿ وتتميـ قانوف االنتخابات سنة  - 2
، يتعمؽ 2774فبراير  5المؤرخ في  74/ ر.ؽ ع/ ـ د/ 71اري. وىذا ما أكد عميو المجمس الدستوري في رأيو رقـ القضاء العادي إلى القضاء اإلد

، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستور، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97بمراقبة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
وىو يناقش في "الموضوع"، النقطة األولى المتعمقة "بتأشيرات القانوف العضوي موضوع اإلخطار". إال أف ىذا التوجو  2774 فبراير 11/ 9ع.  ج. ر.

مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  47يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  69-74الجديد لـ ُيحتـر بمناسبة صدور كؿ مف المرسـو التنفيذي رقـ 
تطبؽ ىذه األحكاـ حسب األشكاؿ نفسيا فيما يخص ))  : منو 7انوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، الذي تنص المادة ، المتضمف الق1997

لى محكمة الجزائر في حالة تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. تقدـ االعتراضات المحتممة إلى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي  وا 
تطبؽ ىذه األحكاـ حسب األشكاؿ ))  :منو  5، الذي تنص المادة يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت 71-77(( والمرسـو التنفيذي رقـ .يالطعف القضائ

لى محكمة الجزائر في نفسيا فيما يخص تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. يقدـ االحتجاج إلى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي  وا 
((. بالتالي تشكؿ ىذه الحالة استثناء لمتوجو الجديد، المتمثؿ في تكميؼ القضاء اإلداري بالفصؿ في الطعوف القضائية التي كاف .لطعف القضائيحالة ا

 القضاء العادي يختص بيا.
 .2777فبراير 25/ 14ع.  ج. ر. - 3
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 ؟(1)الجزائر مثؿ محكمة باب الوادي أو محكمة بئر مراد رايس...الخ

 شروط قبول الطعن -ثانيا
يمكف استنتاج شروط قبوؿ الطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت 

األمر ليس  . لكفؽ.إ.ـ.إ.و  قانوف االنتخاباتمف خبلؿ  ،مف طرؼ المحكمة اإلدارية في داخؿ الوطف
في شروط قبوؿ الطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت ل كذلؾ بالنسبة
يتعمؽ بأعضاء مكتب  71-77ا أف المرسـو التنفيذي رقـ مف طرؼ محكمة الجزائر، نظر  خارج الوطف

، وال (2)محكمة الجزائرأماـ  منازعة صحة القرار المعني تحكـ التي جراءاتاإللـ يتضمف  التصويت
سيتـ االكتفاء بتناوؿ شروط قبوؿ  لذا ،ؽ.إ.ـ.إ.ف استنتاجيا مف نصوص قانونية أخرى مثؿ يمك

مف طرؼ  في داخؿ الوطفالطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت 
 المحكمة اإلدارية. 

عمى غرار جميع الطعوف القضائية، يجب أف يستوفي الطعف في صحة قرار الوالي المتضمف 
عتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت، مف جية، مجموعة مف الشروط الشكمية، تحت طائمة رفض ا

الموضوعية، تحت طائمة تصريح  رفضو شكبل أو عدـ قبولو ومف جية أخرى، مجموعة مف الشروط
 الجية القضائية المعنية بعدـ اختصاصيا أو رفضيا لمطمبات لعدـ التأسيس. 

ف المرفوع أماميا يات القضائية، التأكد أوال مف استيفاء الطعتتولى المحكمة اإلدارية، كباقي الج
 (.2)حص الشروط المتعمقة بموضوع الطعفوفي حالة استيفائيا تقـو بف (،1)الشروط الشكمية

 :لمطعنالشروط الشكمية  -1

، بعض الشروط الشكمية لمطعف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183و 47يمكف استنتاج مف خبلؿ المادتيف 
لوالي المتضمف رفض اعتراض عمى تشكيمة مكتب تصويت، وىي ميعاد الطعف في صحة قرار ا

 )أ(. مية الواردة في قانوف االنتخابات، فتسمى ىذه األخيرة الشروط الشكواإلعفاء مف الرسـو الفضائية
ال توجد إال الشروط الواردة في قانوف االنتخابات، أـ أنو ىناؾ شروط شكمية أخرى يتعيف  أنو لكف ىؿ

 مطعفالصفة ل، عف أصحاب السيما، الطعف شكبل؟ وعميو يتعيف التساؤؿ اتيا، تحت طائمة رفضمراع
وعف مدى إجبارية االعتراض اإلداري قبؿ المجوء إلى القضاء واألشكاؿ المتعمقة بو وعف مدى إجبارية 

 )ب(؟ محاـبالتمثيؿ أماـ المحكمة اإلدارية 

                                                           

 19المؤرخ في  11-97لمجالس القضائية وكيفيات تطبيؽ األمر رقـ ، يحدد اختصاص ا1998فبراير  16المؤرخ في  63-98المرسـو التنفيذي رقـ  -1
 .1998فبراير  25/ 17ع.  ج. ر.، المتضمف التقسيـ القضائي، 1997مارس 

 كاف مف المفروض وضع إجراءات قضائية خاصة.  - 2
بقرارات رفض اعتراضات عمى تشكيمة   أماـ الغياب المطمؽ إلجراءات قضائية خاصة، يمكف تصور أف اختصاص الفصؿ في الطعوف المتعمقة -

 مكاتب تصويت في خارج الوطف، يعود إلى القاضي االستعجالي.
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  :اباتالشروط الشكمية الواردة في قانون االنتخ -أ
المتضمف رفض  الوالي قرار، يكوف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47لممادة وفقا  ميعاد الطعن: -1

( 2في غضوف يوميف ) أماـ المحكمة اإلدارية، قاببل لمطعف مكتب التصويت تشكيمةاالعتراض عمى 
  .(1)كامميف، ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار

لميعاد المحدد لمنازعة صحة قرارات المجاف يبلحظ أف ميعاد الطعف قصير جدا، مقارنة مثبل با
بالتالي قد  ،(2)والشطب منياأاإلدارية البمدية المتعمقة باالعتراضات عمى التسجيؿ في القوائـ االنتخابية 

 . واإلثبات المتعمؽ بوالطعف  أسبابال يسمح في الواقع بتحضير 
 (3) اإلعفاء من الرسوم القضائية: -5

   أخرى، تحت طائمة رفض الطعن شكال؟ىل ىناك شروط شكمية  -ب
ال شؾ أف "األطراؼ المعنية" التي ُيبمغ ليا قرار رفض  الحق في الطعن؟ب يتمتعمن  -1

، تتمتع .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 47مادة االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت، طبقا لمفقرة الخامسة مف ال
ىذه األطراؼ المعنية. بؿ أكثر مف مطعف في صحة القرار المعني. لكف المشرع لـ يحدد الصفة لب

العتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت. إال أنو ُيفترض مف خبلؿ حتى أصحاب صفة ا ذلؾ، لـ يحدد
أنو يمكف عمى األقؿ لؤلحزاب السياسية المشاركة في  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 47الفقرة الثانية مف المادة 

 ،ب، االعتراض عمى تشكيمة مكاتب التصويتاالنتخابات ولمترشحييا ولممترشحيف األحرار وألي ناخ
 .(4)وبالتالي منازعة قرارات رفض االعتراضات

، .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 47لـ يحدد المشرع في المادة  ؟الطعنالتي تحكم ما ىي األشكال  -5
كيفية خاصة لتقديـ الطعف. وفي ىذه الحالة يتعيف الرجوع إلى القواعد العامة لممنازعات اإلدارية 

تتضمف البيانات  ف في شكؿ عريضة افتتاح الدعوى،. بالتالي يجب تقديـ الطعؽ.إ.ـ.إ.في  الواردة
، أو الجزئي الكميوأف تكوف مرفقة بقرار الرفض ؽ.إ.ـ.إ.  15الضرورية المنصوص عمييا في المادة 

 .لنقطة، مع مراعاة اجتياد المحاكـ اإلدارية المتعمؽ بيذه ااألحكاـ المبلئمة األخرىدوف اإلخبلؿ ب

                                                           
 47/5( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع االعتراض )المادة 2يتـ تبميغ قرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت خبلؿ يوميف ) - 1

 (. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 ؽ.إ.ـ.إ. 475اد، يتعيف الرجوع إلى المادة فيما يخص كيفية حساب الميع -
 ىؿ يتـ مراقبة توفر شرط الميعاد في حالة دعوى إلغاء قرار الرفض الُمبّمغ خارج اآلجاؿ القانونية؟  -
 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25/1( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ )المادة 8ثمانية ) -2

 .33 صراجع  - 3

يد المشرع أصحاب صفة االعتراض عمى تشكيمة مكاتب التصويت، يعني أف ىذه القوائـ تخضع لرقابة شعبية، كما ىو يمكف اعتبار أف عدـ تحد -4
 الحاؿ بالنسبة لمقوائـ االنتخابية.

لمترشحيف يُفترض أف المصمحة مف االعتراض عمى تشكيمة مكاتب التصويت متوفرة لدى األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات ومترشحييا وا – 
 األحرار والناخبيف.
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نظرا أف الطعف القضائي  ؟مدى إجبارية االعتراض اإلداري السابق لمطعن القضائي -3 
بقرارات الوالة المتضمنة رفض  فقطيتعمؽ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  47المنصوص عميو في المادة 

يعتبر إجراء ضروري  لدى الوالي، االعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت، فإف االعتراض المسبؽ
القابمة لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية وفقا لئلجراءات الخاصة  ة سابقة الذكرار القرارات اإلداريالستصد

الواردة في المادة سابقة الذكر. بالتالي يبدو أف المسألة المطروحة ىنا تدخؿ في إطار الشروط 
 الشكمية. وليس في إطار الشروط  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47الموضوعية لمطعف المنصوص عميو في المادة 

 (1) مدى إجبارية التمثيل بمحام؟ -4

 :لمطعنالشروط الموضوعية  -5
ة مكتب تصويت، تقديـ طمبات يتعيف عمى الطاعف في صحة قرارات رفض اعتراض عمى تشكيم

ثباتيا ثارة أسباب الطعف)ب( وا   )ج(.معينة)أ( وا 
 47المادة  يتعمؽ الطعف المنصوص عميو في: موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو -أ

، سواء تـ تبميغو لممعنييف بقرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 .(2)باألمر خبلؿ اآلجاؿ القانونية أـ خارجيا

 47مـ يحددىا المشرع في المادة ف، المعنيأما فيما يخص الطمبات المتعمقة بالطعف 
يمكف طمب إلغاء قرار الرفض وطمب الفصؿ في . وفي ىذه الحالة، ُيفترض أنو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

                                                           
 .34-33 ص صراجع  - 1

ؿ لكي تترتب عف قرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت اآلثار القانونية المتعمقة بو، يتعيف عمى اإلدارة تبميغو لصاحب الصفة خبل - 2
وبمفيـو المخالفة ُيفترض أف عدـ تبميغ قرار الرفض خبلؿ اآلجاؿ  (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47/5( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع االعتراض )المادة 2يوميف )

يتعيف  المحددة، يعتبر قبوؿ ضمني لبلعتراض. لكف في حالة تبميغ اإلدارة قرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت خارج اآلجاؿ القانونية،
 عمى المعنييف باألمر المجوء إلى القضاء.

بمنازعة قوائـ أعضاء مكاتب التصويت مباشرة أماـ القضاء. لكف ىذا ال يعني أف قرار الوالي المتضمف  .ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ 47لـ يسمح المشرع في  -
ماداـ أنو   قائمة أعضاء مكتب التصويت غير قابؿ لمطعف أماـ القاضي اإلداري. فيذا األخير قابؿ لمطعف وفقا لمقواعد العامة لممنازعات اإلدارية،

ونية واضحة، بمعنى أنو ال يصدر عف سمطة تقديرية ونظرا كذلؾ إلمكانية إثبات المصمحة في المنازعة. لكف يستحسف عدـ منازعتو يخضع لشروط قان
مف الفصؿ في  وفقا ألحكاـ ؽ.إ.ـ.إ.، نظرا لصعوبة الفصؿ بصفة نيائية في الدعوى اإلدارية قبؿ يـو االقتراع، ما قد يؤدي إلى التصريح بأنو ال فائدة

ية دعوى، بعد ذلؾ. وليذا يتعيف التأكيد عمى أىمية الطعف في قرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت لبلستفادة مف اإلجراءات القضائال
 . بالتالي يتعيف أوال االعتراض عمى قائمة أعضاء مكتب التصويت، بمعنى طمب رّد عضو أوأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47الخاصة المنصوص عمييا في المادة 

 47أعضاء مكتب التصويت. وفي ما يخص الشروط التي تحكـ إجراء االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت، فوفقا لمفقرة الرابعة لممادة 
(، ُيقدـ االعتراض 2777فبراير 25/ 14ع.  ج. ر.، يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت، )71-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  2ولممادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 

( أياـ )ال تحسب كاممة( ابتداء مف تاريخ 5جاج كتابيا ومعمبل لموالي مؤلؼ قائمة أعضاء مكتب التصويت المستيدفة وىذا خبلؿ أجؿ خمسة )أو االحت
   تية:  النشر والتسميـ األوؿ ليذه القائمة. وفيما يخص تعميؿ االعتراض أو االحتجاج عمى تشكيمة مكتب التصويت، يتعيف إثبات إحدى الحاالت اآل

 ،أف المعني ليس ناخبا 
  ،أنو ليس ناخبا مقيما عمى إقميـ الوالية 
 ،أنو مترشح 
 ،أنو قريب مف الدرجة الثانية لمترشح أو صير لو 
  ،أنو يتمتع بصفة منتخب 
  .أنو ينتمي إلى حزب سياسي مترشح لبلنتخابات 

أو تعديؿ  التصويت وال يمكف مف خبللو اقتراح تعييف أشخاص آخريفواعتبارا لما سبؽ، فإف االعتراض يرمي إلى رّد عضو أو أكثر مف أعضاء مكتب 
 كيفية توزيع المياـ بيف أعضاء المكتب.
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وطمب توجيو أمر لموالي المطعوف ضده  المطموب رّدىـمسألة صحة تعييف أعضاء مكتب التصويت 
 . حوؿ ىذه النقطة المحاكـ اإلدارية ة اجتياد، مع مراعابتعديؿ تشكيمة مكتب التصويت

يا، باعتبار أف المحكمة اإلدارية أما بالنسبة لطمبات التعويض، فمف المفروض أف ال يستجاب ل
ونظرا لمطابع العاـ لممصمحة المراد  ،تقـو بإصبلح الوضع غير المطابؽ لمقانوف في حالة ثبوتو

ممادة ل وفقا ،الطعوف االنتخابيةوكذلؾ نتيجة تطبيؽ مبدأ مجانية  ،تحقيقيا مف خبلؿ المنازعة المعنية
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183

 :أسباب الطعن -ب

رفض االعتراض عمى تشكيمة  الوالي المتضمف الطعف باإللغاء في قرار أسبابنا تحديد يقصد ى
 مكتب التصويت. 

 أسباب ، مف جية، ىناؾاألسباببصفة عامة تأسيس طمب اإللغاء عمى نوعيف مف يمكف 
ومف جية أخرى،  (،1)مستمدة مف مخالفة المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري المتعمؽ باالعتراض

 .(2)مستمدة مف مخالفة المشروعية الداخمية لمقرار اإلداري المعني أسبابؾ ىنا
 تعيين أعضاءعمى األسباب المتعمقة بالمشروعية الخارجية لقرار رفض اعتراض  -1

الطعف المتعمؽ بعدـ تعميؿ قرار  سببيتعيف ىنا التركيز عمى نقطتيف ميمتيف وىما  :مكتب التصويت
الطعف المتعمؽ بعدـ احتراـ اآلجاؿ القانونية  وسببمكتب التصويت رفض االعتراض عمى تشكيمة 

 لتبميغو لصاحب الصفة.
عمى وجوب  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47فيما يخص تعميؿ قرار الرفض، لـ ينص المشرع في المادة 

 ،القياـ بو تحت طائمة البطبلف. لكف مف المفروض أف الوالي يقـو بتوضيح أسباب رفض االعتراض
ف المشرع نص صراحة في المادة المشار إلييا سابقا عمى أف االعتراض عمى تشكيمة وىذا رغـ أ

 مكتب التصويت يجب أف يكوف معمبل.
( كامميف ابتداء مف تاريخ إيداع االعتراض، لـ 2وفيما يخص تبميغ قرار الرفض خبلؿ يوميف )

لكف مف  (1)ة البطبلفطائم عمى وجوب القياـ بو تحت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47ينص المشرع في المادة 
 المفروض أف الوالي يحتـر اآلجاؿ القانونية لمتبميغ.

 عمى تعيين أعضاءاألسباب المتعمقة بالمشروعية الداخمية لقرار رفض اعتراض  -5
الطعف المتمثؿ في مخالفة القانوف. وفي ىذه الحالة  سببيتعيف ىنا التركيز عمى  :مكتب التصويت

                                                           

عمى تبميغ قرارات رفض تثبيت قوائـ المترشحيف بصفة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و 113و 86تجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص صراحة في المواد  - 1
 والبرلمانية، خبلؿ آجاؿ قانونية محددة، تحت طائمة البطبلف.كمية أو جزئية لبلنتخابات المحمية 
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متعمقة خاصة بمخالفة األحكاـ التي تحدد الشروط واجبة التوفر لدى الطعف ال أسبابإثارة  يمكف
مف  2والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47/1وفقا لممادة  األسبابأعضاء مكاتب التصويت. وتتمثؿ ىذه 

  في: ،(1)، يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت71-77المرسـو التنفيذي رقـ 
 خبيف،نا أعضاء مكتب التصويت المطموب رّدىـ ليسواأف  -
 ال يقيموف عمى إقميـ الوالية، أنيـ  -
 أنيـ مترشحيف، -
 أنيـ أولياء  مباشريف أو أصيار مف الدرجة الثانية ألحد المترشحيف، -
 أنيـ يتمتعوف بصفة منتخب، بمعنى أعضاء مجالس شعبية محمية أو في البرلماف، -
 أنيـ منتموف إلى حزب سياسي مترشح لبلنتخابات. -
  :الموضوع اإلثبات في-ج

فعمى الطاعف الذي يطمب ، كقاعدة عامة، عمى عاتؽ مف يدعي، باعتبار أف عبئ اإلثبات يقع
إرفاؽ طعنو بأدلة تثبت صحة  ،مف المحكمة اإلدارية التدخؿ لرّد أحد أعضاء مكتب تصويت

الطعف المتعمقة خاصة بمسائؿ شخصية وعائمية،  أسباب. لكف مف الصعب إثبات بعض (2)ادعاءاتو
القرابة. وليذا مف المفروض أف المحكمة اإلدارية تطمب مف  ودرجة واإلقامة وعبلقة التحزبمثؿ 

 تب التصويت المعترض عمى تعيينيـ.االوالي إثبات أسباب رفض رّد أعضاء مك

 الفصل في الطعن الفرع الثاني:
كمة اإلدارية بتحديد األجؿ الذي تفصؿ فيو المح أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47اكتفى المشرع في المادة 

 العتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت، بحيثرفض ا الوالي المتضمف في الطعف في صحة قرار
 ( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع الطعف.5يتمثؿ ىذا األجؿ في خمسة )

عمى إجراءات  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47ومف جية أخرى، ماداـ أف المشرع لـ ينص في المادة 
صراحة المحكمة اإلدارية مف تطبيؽ اإلجراءات العامة  عؼِ ف وأنو لـ يُ خاصة لمفصؿ في الطعو 

، فإف ىذه األخيرة واجبة التطبيؽ. وفي حالة مراعاتيا، ىؿ ؽ.إ.ـ.إ.ممنازعات اإلدارية الواردة في ل
؟ قد تتمكف المحكمة إيداعياستتمكف المحكمة اإلدارية مف معالجة الطعوف في ظرؼ خمسة أياـ مف 

، بشرط إسراع محافظ ؽ.إ.ـ.إ.معالجة الطعوف التي تتمقاىا مع مراعاة األحكاـ المبلئمة لػ  اإلدارية مف

                                                           

 .2777فبراير 25/ 14ع.  ج. ر. - 1
 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47/4تجدر اإلشارة إلى أف المشرع ألـز صاحب االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت بتعميؿ اعتراضو )المادة  -  2
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وعدـ قياـ الخصـو بالطعف  (1)اتالمنازع اتالمكتوب بعد إحالتو ممف يرهر االدولة في تقديـ تق
 . (2)بالتزوير

تناوؿ مسألتيف بعد تناوؿ بعض المسائؿ المتعمقة بالجانب اإلجرائي لمفصؿ في الطعوف، يتعيف 
 أساسيتيف متعمقة بالجانب الموضوعي لمفصؿ في الطعوف:

مكاتب التصويت  أعضاء المتعمقة بردّ  منازعاتالىؿ أف إسناد المشرع اختصاص الفصؿ في  -
لمقضاء اإلداري، يسمح لمقاضي اإلداري بالنظر في المسائؿ المتعمقة بإثبات الحالة المدنية وأىمية 

أـ أنو يتعيف عمى القاضي  ،ىذه المسائؿ تدخؿ في اختصاص القاضي المدنيالمترشحيف، عمما أف 
لقد سبؽ اإلداري إرجاء الفصؿ إلى غاية صدور قرار القاضي المدني يتمتع بقوة الشيء المقضي بو؟ 

التعرض إلى مثؿ ىذا التساؤؿ في المطمب األوؿ المتعمؽ المتعمؽ بمنازعة قرارات المجاف اإلدارية 
 تعمقة باالعتراضات عمى التسجيؿ في القوائـ االنتخابية والشطب منيا.البمدية الم
في صحة قرار رفض اعتراض عمى تشكيمة  المطعوف أمامياىؿ تقتصر المحكمة اإلدارية  -

أـ أنيا تقـو بفحص جميع  ،الطعف المثارة في الطعف أسبابمكتب التصويت، عمى فحص مدى جدية 
يمكف اعتبار فحص جميع شروط  ،تب التصويت؟ مف جيةالشروط واجبة التوفر لدى عضو مك

، أنو يتعارض مع  العضوية في مكتب التصويت، دوف أف يكوف ذلؾ بناء عمى طمب مف الخصـو
"، المبدأ القضائي "ال يجوز أف يحكـ ومف جية أخرى، يمكف  القاضي بما لـ يطالب بو الخصـو

عد ضمانة إضافية لتحقيؽ حياد مكتب اعتبار أف توسيع الرقابة لتشمؿ كؿ شروط التسجيؿ، ي
 التصويت يـو االقتراع.

ىؿ تقتصر المحكمة اإلدارية المرفوع أماميا الطعف في صحة قرار رفض اعتراض عمى  -
تشكيمة مكتب التصويت، عمى فحص صحة تعييف األعضاء المعترض عمييـ أـ أنيا تقـو بفحص 

محكمة اإلدارية تقتصر عمى فحص صحة صحة تعييف كؿ تشكيمة مكتب التصويت؟ ُيفترض أف ال
 تعييف عضو أو أعضاء مكتب التصويت المعترض عمييـ.

عمى  ىؿ تقتصر المحكمة اإلدارية المرفوع أماميا الطعف في صحة قرار رفض اعتراض -
تشكيمة مكتب التصويت، عمى الفصؿ في مسألة الرّد أـ أنيا تستطيع حتى تعديؿ تشكيمة مكتب 

عادة ال نظر في كيفية توزيع المياـ بيف أعضاء المكتب؟ ُيفترض أف المحكمة اإلدارية التصويت وا 
 تقتصر عمى الفصؿ في مسألة رّد أعضاء مكتب التصويت، ال أكثر.

                                                           

 ؽ.إ.ـ.إ. 897و 846المواد  - 1
 ؽ.إ.ـ.إ. 185إلى  179المواد مف  - 2
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 المتعمق بالطعنمنازعة قرار القضاء  الفرع الثالث:
ة الطعف في صحة قرارات المجاف اإلداري الذي يصدر بشأفقرار القضاء  منازعةما قيؿ حوؿ 

الذي يصدر بشأف الطعف في قرار القضاء  لمنازعةالبمدية المتعمقة باعتراضات، يصمح أيضا بالنسبة 
 صحة قرار رفض االعتراض عمى تشكيمة مكتب التصويت.

 المتعمق بالطعنتنفيذ قرار القضاء  :الفرع الرابع
قابمة لمتنفيذ  تب التصويتامك برّد أعضاءتكوف القرارات الصادرة بشأف المنازعات المتعمقة 

 وعدـ إمكانية وقؼ تنفيذىا. شرة ودوف عرقمة، نظرا الكتسابيا قوة الشيء المقضي فيومبا
األطراؼ المعنية  عمى أنو يبمغ قرار القضاء فور صدوره إلى أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47وتنص المادة 

لى الوالي قصد تنفيذه. وعميو يتعيف تقديـ بعض المبلحظات:  وا 
لـ ينص عمى تبميغ قرار القضاء المعني "بصفة تمقائية". ما يؤدي إلى يبلحظ أف المشرع  -

 894بالتالي يتعيف تطبيؽ أحكاـ المواد  .(1)اعتبار أف التبميغ ال يتـ تحت مسؤولية المحكمة اإلدارية
حوؿ  المحاكـ اإلدارية ، مع مراعاة اجتيادالمتعمقة بتبميغ القرارات القضائية اإلدارية ؽ.إ.ـ.إ. 895و
 .ذه النقطةى

لكف غير الوالي، التي ُيبمغ ليا قرار القضاء؟  ،لـ يوضح المشرع مف ىي األطراؼ المعنية -
 ُيفترض أف األطراؼ المعنية ُيقصد بيا عمى األقؿ الطاعف.  

ميما كانت الجية التي تقـو بتبميغ قرار القضاء لموالي، يجب أف تقـو بتبميغ نسخة تنفيذية  -
 لمقرار المعني. 

 
 
 
 

                                                           

المنازعات  عمى تبميغ قرارات القضاء الصادرة بشأفأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  134و 113و 86تجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص صراحة في المواد  - 1
 المتعمقة برفض قوائـ المترشحيف والترشحات الفردية لبلنتخابات المحمية والبرلمانية، بصفة تمقائية.
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 :المبحث الثاني
       المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لالقتراع غير المنظمة 

 في قانون االنتخابات
أف المشرع لـ يتولى في قانوف االنتخابات تنظيـ منازعات  ،يستنتج مف خبلؿ المبحث األوؿ

ى بعض اإلجراءات عم الّنصبجميع العمميات التحضيرية لبلنتخاب، بحيث أنو اكتفى بخاصة تتعمؽ 
القضائية الخاصة التي تحكـ المنازعات المتعمقة ببعض جوانب بعض العمميات التحضيرية، تاركا 
بالتالي مجاال واسعا مف منازعات محتممة تنتج عف تطبيؽ أحكاـ قانوف االنتخابات، دوف إجراءات 

 قضائية خاصة.
قانوف عمى المنازعات المنظمة في اعتقاد اقتصار المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية 

أىمية منازعات أخرى ال تقؿ أو قد تفوؽ  نشوبألنو يمكف تصور  ، يعتبر غير صحيح،االنتخابات
بعمميات تحضيرية غير تمؾ التي قاـ المشرع بتنظيـ المنازعات سابقة الذكر، يتعمؽ البعض منيا 

عمميات التحضيرية التي قاـ المشرع بتنظيـ بال البعض اآلخر ويتعمؽ ،(1)بجوانب منيامنازعات متعمقة 
عممية مراجعة القوائـ االنتخابية وعممية تسجيؿ قوائـ المترشحيف وىي ، منازعات متعمقة بجوانب منيا

 لبلنتخابات المحمية والبرلمانية وعممية تعييف مؤطري مكاتب التصويت.
قانوف ع غير المنظمة في يقتضي تناوؿ المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقترا

)المطمب األوؿ( والتساؤؿ  ولو بصفة غير شاممة الطعف المتعمقة بيا أسباب، تحديد االنتخابات
)المطمب  في حالة ثبوتو ومدى مبلءمتو ؽ.إ.ـ.إ.ألحكاـ وفقا  عف إمكانية معالجتيا قضائيا

 الثاني(.
 

                                                           

 اء الييئة االنتخابية المختصة والحممة االنتخابية،...الخ.مثؿ عمميات استدع - 1
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ظمة في قانون أسباب الطعن المتعمقة بالمنازعات غير المن المطمب األول:
 االنتخابات

قانوف غير المنظمة في  السابقة لبلقتراعالطعف المتعمقة بالمنازعات  أسبابيقصد ىنا تحديد 
بعمميات  متعمقة أسبابإلى  ىذه المنازعات، أسباب تصنيؼ يتعيف. وألسباب عممية، االنتخابات

ببعض  ـ منازعات متعمقةالعمميات التحضيرية التي قاـ المشرع بتنظيتحضيرية رئيسية، بمعنى 
لى أسباب ،)الفرع األوؿ(جوانبيا التي  ثانوية، بمعنى العمميات التحضيرية تحضيريةمتعمقة بعمميات  وا 

 تثور بشأنيا)الفرع الثاني(. منازعات التي قداللـ يقـ المشرع بتنظيـ 

 أسباب الطعن المتعمقة بالعمميات التحضيرية الرئيسية :الفرع األول
عممية الطعف المتعمقة بالعمميات التحضيرية الرئيسية، األسباب المتعمقة بكؿ مف  يقصد بأسباب

)ثانيا(، وعممية تعييف أعضاء  تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات)أوال(، وعممية  مراجعة القوائـ االنتخابية
 )ثالثا(. مكاتب التصويت

 أسباب الطعن المتعمقة بمراجعة القوائم االنتخابية -أوال
، األسباب باب الطعف المتعمقة بمراجعة القوائـ االنتخابية لبلقتراع العاـ المباشرأسب يقصد

األسباب المتعمقة بمراجعة قوائـ االقتراع (، و 1)المتعمقة بمراجعة قوائـ االقتراع العاـ المباشر
 (.2غير المباشر)

ثور، يمكف أف ت: أسباب الطعن المتعمقة بمراجعة قوائم االقتراع العام المباشر -1
نظمة في الم-إضافة إلى المنازعات المتعمقة بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية والشطب منيا 

  الطعف التالية: أسبابمنازعات أخرى تقوـ عمى  -أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 25المادة 
مراجعة القوائـ االنتخابية، كعدـ إجراء  عممية عدـ مراعاة اإلجراءات التي تحكـ -

طة المختصة أو إجرائيا خارج فتراتيا القانونية أو إجرائيا مف قبؿ المراجعة مف قبؿ السم
غير صحيحة. وبالنتيجة، فإف الجدوؿ التصحيحي لمقائمة  بتشكيمة بمديةلجنة إدارية 
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اجعة غير المطابقة لمقانوف، يفترض أنو باطؿ وبالتالي المر  الذي تسفر عنو عممية االنتخابية 
  .(1)طرؼ القضاءيتعيف التصريح بيذا البطبلف مف 

                                                           

نة المكمفة يستفاد مف خبلؿ قانوف االنتخابات الفرنسي، أف ممثؿ الدولة عمى مستوى المحافظة )يقابمو الوالي في الجزائر( يمكنو إحالة عمميات المج - 1
لة معاينتو عدـ مراعاة اإلجراءات التي تحكـ عممية المراجعة. وبعبارة أخرى، يمكنو طمب بمراجعة القوائـ االنتخابية عمى رقابة المحكمة اإلدارية، في حا

إلى أف الطعف  إلغاء الجدوؿ التصحيحي لمقائمة االنتخابية. وفي حالة اإللغاء يأمر القاضي بإعادة عممية المراجعة خبلؿ آجاؿ يحددىا. وتجدر اإلشارة
 المعني غير مفتوح الناخبيف.  

L'article L.20 du code électoral français dispose : «Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du 
tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déféré au tribunal administratif les 
opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L.18 n'ont pas été 
observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L.113 ». 
L'article R.12 du code électoral français dispose : « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont 
pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission 
administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les 
opérations annulées devront être refaite. 
Le préfet qui défère les opérations de révisions au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal 
d'instance compétent. 
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance 
à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions 
du premier alinéa de l'article R.811-5 du code de justice administrative ». 
MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p.p. 103- 104, CAUCHOIS H., Guide du contentieux 
électoral, op.cit., p.p. 49- 50.  

ة تطيير بعض القوائـ االنتخابية مف وتحسبا إلجراء االنتخابات المحمية في نوفمبر مف السنة نفسيا، قررت وزارة الداخمي 2777بعد تشريعيات ماي  -
. وليذا قامت الوزارة بتوجيو إرساليات رسمية مضمونة مع 2772حاالت التسجيؿ المتعدد، التي تكوف قد حدثت جراء عمميات إعادة اإلسكاف منذ 

عمميات إعادة اإلسكاف( دوف أف يقدموا طمبات  اإلشعار باالستبلـ لمناخبيف الذيف ُيفترض أنيـ غيروا مكاف إقامتيـ مف بمدية إلى بمدية أخرى )نتيجة
لمدونة في القوائـ لشطب أسمائيـ مف القائمة االنتخابية لمبمدية التي ينتموف إلييا سابقا، لمتأكد مف إقامة أو عدـ إقامة ىؤالء الناخبيف في عناوينيـ ا

اإلرساؿ( عمى استمرار إقامتو  في العنواف الذي تمؽ فيو إرساؿ وزارة الداخمية،  االنتخابية المراد تطييرىا. وفي حالة عدـ تأكيد المرسؿ إليو )بعد استبلمو
ئمة االنتخابية خبلؿ اآلجاؿ المحددة ليذا الغرض وكذلؾ في حالة رجوع اإلرساؿ إلى الوزارة )بمعنى أف المرسؿ إليو ال يقيـ في العنواف المدوف في القا

شطب الناخب المعني مف القائمة االنتخابية لمبمدية التي كاف يقيـ فييا، بمناسبة المراجعة االستثنائية لمقوائـ لمبمدية التي كاف يقيـ فييا( سيتخذ إجراء 
. أثار ىذا اإلجراء، ومف بيف تساؤال أخرى، تساؤؿ قانوني يتعمؽ بمدى 2777االنتخابية التي سوؼ تسبؽ تجديد المجالس الشعبية المحمية في نوفمبر 

 خمية لمقياـ بالتحقيؽ سابؽ الذكر وبالكيفية المذكورة، تمييدا لتطيير القوائـ االنتخابية وتحيينيا. وبخصوص ىذه النقطة، يتعيف تقديـاختصاص وزارة الدا
 بعض المبلحظات:

مف القانوف  36 ال يصوت إال مف كاف مسجبل في قائمة الناخبيف بالبمدية التي بيا موطنو، بمفيـو المادة: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 6تنص المادة  -
إذا : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 14((، وتنص المادة ال يمكف التسجيؿ في أكثر مف قائمة انتخابية واحدة.: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 17((، وتنص المادة المدني.

اسمو مف ىذه القائمة وتسجيمو  غير الناخب المسجؿ في قائمة انتخابية موطنو، تعيف عميو أف يطمب خبلؿ األشير الثبلثة الموالية ليذا التغيير شطب
د ج( كؿ مف  5111د ج( إلى خمسة أالؼ ) 511يعاقب بغرامة مف خمسمائة ): )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 217((، وتنص المادة في بمدية إقامتو الجديدة.

داخمية مف خبلؿ  الببلغات الخاصة بالمراجعة ((.  وتطبيقا ليذه المواد تذكر دائما وزارة المف ىذا القانوف. 54يخالؼ األحكاـ المشار إلييا في المادة 
ا الشطب مف القائمة السنوية أو االستثنائية، حسب الحالة، لمقوائـ االنتخابية، بأف الناخبيف والناخبات الذيف غيروا مقر إقامتيـ، يتعيف عمييـ  أف يطمبو 

تيـ الجديدة )ببلغ خاص بالمراجعة السنوية لمقوائـ االنتخابية، صادر عف وزارة االنتخابية لبمديتيـ األصمية والتسجيؿ في القائمة االنتخابية لبمدية إقام
، مف حيث أف المشرع جعمو "التزاـ تحت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 14(. تستنتج أىمية ما تناولتو المادة 2717سبتمبر  28الداخمية والجماعات المحمية بتاريخ 

يعتبر جريمة وىذا بغض النظر عف ما إف تمت المخالفة بصفة عمدية أـ غير  ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ. 14طائمة جزاء"، بمعنى أف مخالفة أحكاـ المادة 
ة أخرى عمدية. والمشرع عمى حؽ في تجريـ مخالفة أحكاـ المادة المشار إلييا سابقا، نظرا ألف ىذه المخالفة قد تكوف نقطة انطبلؽ الرتكاب جريم

التي تتمثؿ في اغتناـ الناخب الواحد فرصة تسجيؿ متعدد بنفس الصفة لمتصويت أكثر مف مرة و  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 199/3منصوص عمييا في المادة 
اذ اإلجراءات باسمو. بالتالي فمحاربة التصويت المتعدد لمناخبيف يقتضي أوال القضاء عمى حاالت التسجيؿ المتعدد. لذا يتعيف عمى الجيات المعنية اتخ

 الضرورية في ىذا االتجاه.
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عدـ تمكيف كاتب المجنة اإلدارية البمدية الذي يمسؾ القوائـ االنتخابية الناخبيف مف االطبلع  -
 .عمى تشكيمة القوائـ التي تعنييـ، لممارسة الرقابة الشعبية عمى نزاىة تشكيمة القوائـ االنتخابية

المتعمقة سواء بالتسجيؿ في  امتناع كاتب المجنة اإلدارية البمدية عف تسجيؿ االعتراضات -
 .القائمة االنتخابية أو الشطب منيا، دوف سبب قانوني

عدـ صحة قرارات رفض االعتراضات المتعمقة بالتسجيؿ في قائمة انتخابية أو الشطب منيا،  -
 .الخارجدارية عمى مستوى دوائر التصويت في التي تصدرىا المجاف اإل

عف تنفيذ قرارات القضاء القاضية بالتسجيؿ في القائمة امتناع المجاف اإلدارية البمدية  -
 االنتخابية أو الشطب منيا، بعد تبميغيا ليا.

، لـ يقـ المشرع بتنظيـ: أسباب الطعن المتعمقة بمراجعة قوائم االقتراع غير المباشر -5
قانوف في  ،األمةاالنتخابية المتعمقة بانتخابات مجمس  القوائـالمنازعات المتعمقة بتكويف  عمى األقؿ،
 (2)الوالةالتي يعدىا  االنتخابية ىذه القوائـ. لكف ىذا ال يعني أنو ال يمكف منازعة تكويف (1)االنتخابات

قوائـ االقتراع العاـ المباشر. فيفترض أنو يمكف، تشبو تمؾ التي يمكف إثارتيا لمنازعة تكويف  ألسباب

                                                                                                                                                                                       

لقوائـ شارة إلى أف عممية مراجعة القوائـ االنتخابية ال تتـ بصفة آلية، ألف المجاف اإلدارية البمدية ال تممؾ سمطة التحري لتطيير وتحييف اتجدر اإل -
ارية البمدية يتوقؼ االنتخابية، ما يجعميا تابعة في عمميا لجيات كثيرة، توفر ليا المعمومات المتعمقة بالمواطنيف والناخبيف، بمعنى أف عمؿ المجاف اإلد

العتراضات، أساسا عمى وجود طمبات سواء لمتسجيؿ في القوائـ االنتخابية أو لمشطب منيا. بالنسبة لمتسجيؿ في القوائـ االنتخابية، تقدـ الطمبات وا
 23و 22و 17و 9الة )المواد حسب الحالة، مف طرؼ المواطنيف لتسجيؿ أنفسيـ أو مف طرؼ ناخبيف لتسجيؿ مواطنيف تـ إغفاؿ تسجيميـ وكذلؾ الو 

 7(. أما بالنسبة لمشطب مف القوائـ االنتخابية، تقدـ الطمبات مف طرؼ الجيات القضائية الجزائية والمدنية المختصة )المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 27و
( عمؿ المجنة اإلدارية االنتخابيةقواعد  يحدد 63-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  11( ومصالح الحالة المدنية لدى البمديات )المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

 (. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 27و 23والناخبيف والوالة )المواد 
يا الحصوؿ تجدر اإلشارة إلى أف لوزارة الداخمية دور ىاـ فيما يخص تطيير وتحييف القوائـ االنتخابية، نظرا أنيا ىي السمطة الوحيدة التي يمكف ل -

( وممثمي أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 27ي عمى أسماء كؿ الناخبيف الجزائرييف. وتتدخؿ الوزارة أساسا تحت غطاء الوالة )المادة عمى قائمة انتخابية شاممة تحتو 
( وكذلؾ رؤساء المجالس الشعبية البمدية بحكـ أنيـ يمثموف السمطة المركزية في أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 19ىؤالء عمى مستوى المجاف اإلدارية البمدية )المادة 

 ت. بعض الحاال
والتي ترمي إلى تطيير القوائـ االنتخابية لبعض  2777وعميو فبغض النظر عف األبعاد السياسية لمعممية التي أشرفت عمييا وزارة الداخمية في صائفة 

العممية المعنية ىنا  البمديات، فإنيا مف الناحية القانونية ممكنة ومف الناحية العممية ضرورية. ولمعمومات أكثر حوؿ الجداؿ الذي عقب اإلعبلف عف
  يمكف الرجوع إلى:

- EL WATAN N°5086 du mercredi 01 août 2007, N°5087 du jeudi 02 août 2007, N°5092 du mercredi 08 août 2007, 
N°5093 du jeudi 09 août 2007, N°5111 du jeudi 30 août 2007, N°5114 du lundi 03 septembre 2007, N°5116 du 
mercredi 05 septembre 2007, N°5134 du mercredi 26 septembre 2007, N°5135 du jeudi 27 septembre 2007, 
N°5155 du mardi 23 octobre 2007, N° 5175 du jeudi 15 novembre 2007, N°5180 du mercredi 21 novembre 2007. 
   - LIBERTE N°4533 du jeudi 09 août 2007, N°4534 du vend. 10/sam. 11 août 2007. 
-LE SOIR D'ALGERIE N°5067 du mercredi 01 août 2007, N°5069 du vend. 03/sam. 04 août 2007. 
-LE MAGHREB du 11-08-2007(www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html), du 26-08-2007 (www.tsa-
algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html), du 30-08-2007 (www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-
maghreb.html). 

 مثؿ ما فعؿ بالنسبة لقوائـ االقتراع العاـ المباشر. - 1
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 137المادة - 2

http://www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html
http://www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html
http://www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html
http://www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html
http://www.tsa-algerie.com/autres_liens/p31/le-maghreb.html
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 ،شطب منتَخب محمي لـ تعد تتوفر فيو ىذه الصفةعدـ  وىي، أسبابثبلثة  االستناد إلىعمى األقؿ، 
غفاؿ تسجيؿ منتَخب محمي  .(1)وعدـ تمثيؿ جماعات محمية بسبب شغور مجالسيا الشعبية ،وا 

 الطعن المتعمقة بتسجيل الترشحات أسباب -ثانيا
: النتخابات المجمس الشعبي الوطني الطعن المتعمقة بتسجيل الترشحات أسباب -1

يمكف أف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.، 113عات المتعمقة برفض التسجيؿ المنظمة في المادة إضافة إلى المناز 
تقـو  ،منازعات أخرى ،لدى إجراء عممية تسجيؿ الترشحات النتخابات المجمس الشعبي الوطني تثور
عدـ صحة قرارات رفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف أو ترشحات فردية صادرة ب متعمقة طعفأسباب عمى 

لسموؾ غير امف أخرى مستمدة، أساسا، و  ،وماسية أو قنصمية جزائرية في الخارجعف سمطات دبم
المشروع لكؿ مف المصالح المكمفة بتسجيؿ قوائـ المترشحيف لدى الواليات ولدى الممثميات الدبموماسية 

                                                           

ئي ُينتخب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، عمى مستوى كؿ والية، مف طرؼ ىيئة انتخابية مكونة مف مجموع أعضاء المجمس الشعبي الوال - 1
(. بالتالي كؿ مف يتمتع بصفة المنتَخب المحمي، وفقا لقانوف البمدية وقانوف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 123وأعضاء المجالس الشعبية البمدية لموالية فقط )المادة 

يف. وعميو يتعيف تقديـ بعض بصفة العضو في الييئة االنتخابية المختصة بانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخب -وبقوة القانوف-الوالية، يتمتع بالنتيجة 
 المبلحظات: 

ع.  ج. ر.، يتعمؽ بالبمدية، 2711يونيو  22المؤرخ في  17-11ُيفترض أف المنتَخب المحمي الذي يفقد ىذه الصفة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ  -     
ة العضو في الييئة االنتخابية المختصة بانتخاب يتعمؽ بالوالية المتمـ، تسقط عنو بالنتيجة صف 79-97وأحكاـ القانوف رقـ  2711يوليو  3/ 37

 43كاـ المادة أعضاء مجمس األمة المنتخبيف بقوة القانوف، وبالتالي يتعيف شطبو منيا. لكف ىؿ يتـ شطب اسـ المنتَخب المحمي الذي تـ توقيفو وفقا ألح
 نتخابية الوالئية التي ينتمي إلييا؟ مف قانوف الوالية مؤقتا مف القائمة اال 41مف قانوف البمدية وألحكاـ المادة 

ال يتـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف عمى مستوى الوالية إال مف طرؼ أعضاء المجمس الشعبي الوالئي وأعضاء المجالس الشعبية  -     
اء مجمس األمة المنتخبيف.  وال يمكف كذلؾ لموالية. فبل يمكف تصور إقحاـ غير المنتخبيف المحمييف في الييئة االنتخابية المختصة بانتخاب أعض

لـ يتـ استدعاء استدعاء الييئة االنتخابية المختصة بانتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف والمجالس الشعبية المحمية شاغرة كميا أو جزئيا. ليذا مثبل 
، عمى غرار باقي واليات الوطف، 2773المنتخبيف في ديسمبر الييئة االنتخابية لكؿ مف واليتي تيزي وزو وبجاية لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة 

. ىذا وتـ استدعاء الييئتيف 2772لسبب أنو لـ تكتمؿ تشكيمتيا، نتيجة عدـ تجديد "بعض" المجالس الشعبية البمدية في ىاتيف الواليتيف في أكتوبر 
ابية لواليات بشار والمدية ووىراف( النتخابات جزئية 'الستخبلؼ' أعضاء منتخبيف االنتخابيتيف لواليتي بجاية وتيزي وزو )تـ أيضا استدعاء الييئات االنتخ

، نظرا ألنيا أصبحت مكتممة، بعد أف تـ تنظيـ انتخابات جزئية النتخاب أعضاء المجالس الشعبية الوالئية 2776فبراير  23في مجمس األمة يـو 
تنظيـ انتخابات جزئية النتخاب أعضاء بعض المجالس الشعبية البمدية في كؿ مف واليات  )تـ أيضا  2775والبمدية في ىاتيف الواليتيف في نوفمبر 

، يتضمف 2772يوليو  4المؤرخ في  231-72األغواط وبسكرة والبويرة وبومرداس وخنشمة(. ولمعمومات أكثر يمكف الرجوع إلى: المرسـو الرئاسي رقـ 
المؤرخ  422-73والمرسـو الرئاسي رقـ  2772يوليو  17/ 47ع.  ج. ر.لشعبية البمدية والوالئية، استدعاء ىيئة الناخبيف النتخاب أعضاء المجالس ا

والمرسـو  2773نوفمبر  16/ 77ع.  ج. ر.، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، 2773نوفمبر  17في 
 25/ 58ع.  ج. ر.يتضمف استدعاء الناخبيف النتخابات جزئية لمجالس شعبية بمدية ووالئية،  ،2775غشت  25المؤرخ في  377-75الرئاسي رقـ 

، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية لواليات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية 2776يناير  77المؤرخ في  71-76والمرسـو الرئاسي رقـ  2775غشت 
عبلف المجمس الدستوري رقـ  2776يناير  78/ 71ع.  ج. ر.خبيف في مجمس األمة، ووىراف النتخابات جزئية الستخبلؼ أعضاء منت / إ. ـ 71وا 

مارس  75/ 13ع.  ج. ر.، يتضمف نتائج االنتخابات الجزئية الستخبلؼ أعضاء منتخبيف في مجمس األمة، 2776فبراير  25المؤرخ في  76د/
، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة 2776 نوفمبر 11المؤرخ في  392-76والمرسـو الرئاسي رقـ  2776

 .2776نوفمبر  12/ 71ع.  ج. ر.المنتخبيف، 
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ة أو القنصمية ورؤساء المجاف االنتخابية لمدوائر االنتخابية والضباط العموميوف المكمفوف بالمصادق
 .عمى التوقيعات الشخصية المكتتبة لصالح بعض قوائـ المترشحيف

قرارات رفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف أو  بخصوص أسباب الطعف المتعمقة بعدـ صحة
 إثارةيمكف  التي تصدرىا عف سمطات دبموماسية أو قنصمية جزائرية في الخارج، ،ترشحات فردية

      لمقرارات المعنية.ية أو بالمشروعية الداخمية أسباب طعف متعمقة سواء بالمشروعية الخارج

 بتسجيؿممصالح المكمفة بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع ل
  ، يمكف ذكر:قوائـ المترشحيف لدى الواليات ولدى الممثميات الدبموماسية أو القنصمية

استمارات اكتتاب ئـ المترشحيف و ح بالترشح لقوااالمتناع عف تسميـ استمارات التصري -
التوقيعات لصالح قوائـ "أحزاب ال تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 

" أو "أحزاب تشارؾ في االنتخابات لممرة األولى" أو "المترشحيف األحرار" وىذا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 179
  ؛ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ

 ؛(1)سميـ استمارات التصريح بالترشح لمقوائـ ال تتوفر فييا المواصفات التقنية الرسميةت -
تسميـ استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ "أحزاب ال تتوفر فييا الشروط المنصوص  -

" أو "أحزاب تشارؾ في االنتخابات لممرة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 179عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 
 ؛ولى" أو "المترشحيف األحرار"، بعدد غير كاؼ أو ال تتوفر فييا المواصفات التقنية الرسميةاأل

 ؛(2)رفض استقباؿ ممفات الترشح رغـ عدـ انقضاء اآلجاؿ القانونية المحددة إليداعيا -
 ؛ء اآلجاؿ القانونية المحددة لذلؾبوؿ إيداع ممفات الترشح بعد انقضاقَ  -
 ؛ف أو ترشحات فردية ال تستوفي الشروط القانونيةقوائـ مترشحي تسجيؿ -
تغيير ترتيب المترشحيف في القائمة الواحدة، بعد إيداع ىذه األخيرة، بإرادتيا المنفردة أو  -

 ؛باقتراح منيا
االمتناع عف تبميغ قرارات رفض ترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف خبلؿ اآلجاؿ القانونية  -

 ؛(3)اإللزامية المحددة لذلؾ
                                                           

. وصبت اىتماميا، ومف بيف قضايا أخرى ال تقؿ 2777تناولت الصحافة الوطنية مثؿ ىذه الحالة غير القانونية، بمناسبة تنظيـ االنتخابات التشريعية لسنة  - 1
اهلل جاب اهلل، دوف ، عمى قضية امتناع اإلدارة تسميـ استمارات الترشح لبعض مناضمي حركة اإلصبلح الوطني المسانديف لمرئيس السابؽ ليذا الحزب السيد عبد أىمية

نما امتناعيا عف التعبير عف    رفضيا بواسطة قرار إداري و تسبيبو.تسبيب ىذا الموقؼ. والغريب في األمر ىنا ليس امتناع اإلدارة عف تسميـ استمارات الترشح وا 
ع عف تسميـ استمارات الترشح وتجدر اإلشارة إلى أنو ساد االعتقاد آنذاؾ  أف وزير الداخمية يكوف قد وجو تعميمات صارمة لممصالح الوالئية المختصة، مفادىا االمتنا

 فقا ألنظمتيا الداخمية. ولمعمومات أكثر، يمكف الرجوع إلى:   لممثمي األحزاب السياسية التي تقاعست عف تجديد أعضاء ىيئاتيا القيادية و 
 - EL WATAN N°4955 du mercredi 28 février 2007. 
- LE SOIR D’ALGERIE N°4936 du mercredi 28 février 2777. 
2 - EL WATAN N°4984 du mardi 3 avril 2007. 
3 - EL WATAN N°4987 du ven. 6/sam. 7 avril 2007. 
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تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية بقابمية االمتناع عف تنفيذ قرارات العدالة القاضية  -
 ؛(1)في الوقت المبلئـ التبميغمرفوضة إداريا، بعد 

االمتناع عف تمقي قوائـ مترشحيف أخرى الستخبلؼ قوائـ مترشحيف مرفوضة إداريا سابقا،  -
 ؛معروؼ ، ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب.إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 114كما تسح بو أحكاـ المادة 

ألحكاـ  عدـ صحة قرارات رفض ترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف جديدة بعد تقديميا تطبيقا -
 ؛إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 114المادة 

 بوؿ ترشحات فردية أخرى الستخبلؼ ترشحات فردية تـ رفضيا إداريا سابقا قياسا عمىقَ  -
التي مف المفروض أنيا تخص حالة رفض ممفات كؿ المترشحيف . إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 114أحكاـ المادة 

 ؛في القائمة الواحدة فقط

مف طرؼ الممثميات الدبموماسية  ض قوائـ مترشحيف أو ترشحات فرديةعدـ صحة قرارات رف -
 .أو القنصمية

مفوف بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لمضباط العموميوف المك
 المترشحيف، يمكف ذكر: بالمصادقة عمى التوقيعات الشخصية المكتتبة لصالح بعض قوائـ

لتزكية "أحزاب ال تتوفر  ف الذيف يتقدموف أماميـعف القياـ بواجبيـ نحو المواطنيمتناع اال -
ارؾ " أو "أحزاب تش.إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 179فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 
ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب في االنتخابات لممرة األولى" أو "المترشحيف األحرار" 

 وعدـ مراعاتيـ لمشروط القانونية التي تحكـ عممية المصادقة عمى التوقيعات. معروؼ
ف االنتخابية بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لرؤساء المجا

 يمكف ذكر: خابيةلمدوائر االنت
عمى األقؿ مف استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح  %5االمتناع عف مراقبة صحة  -

 179قوائـ "أحزاب ال تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 
                                                           

في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة، يمكف تقديـ ترشيحات جديدة في أجؿ ال يتجاوز الشير السابؽ ))  :أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114تنص المادة  -1
اسا ((. تسببت ىذه المادة في العديد مف المنازعات بيف اإلدارة والمترشحيف النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني. ويعود السبب أسلتاريخ االقتراع.

يا إلى تأويؿ أحكاميا مف طرؼ اإلدارة، بحيث تقـو ىذه األخيرة تارة بالسماح لمسؤولي قوائـ المترشحيف التي تـ رفض ممفات ترشح بعض أعضائ
وتارة أخرى إلى  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114باستخبلفيـ وتارة أخرى ترفض ىذا األمر. وعميو يبلحظ أف اإلدارة تمجأ، تارة إلى التفسير الواسع  ألحكاـ المادة 

مف الدستور. ىذا ويستحسف اعتماد اإلدارة وبصفة مستقرة التفسير  31و 29التفسير الضيؽ ليذه األخيرة. وبالتالي فإف ىذه الممارسة تعتبر منافية لممواد 
تـ رفض ممفاتيـ ومف جية أخرى  ، بمعنى السماح مف جية بتجديد كؿ أعضاء قوائـ المترشحيف الذيفأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114الواسع ألحكاـ المادة 

 باستخبلؼ أعضاء قوائـ المترشحيف الذيف تـ رفض ممفاتيـ بصفة فردية. 
EL WATAN N°4989 du lundi 9 avril 2007et N°4991 du mercredi 11 avril 2007. 

 سجيؿ قائمة مترشحيف يستند إلى سبب آخر غير، في حالة ما أف رفض تأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف تطبيؽ أحكاـ المادة 
 عدـ قابمية أعضاء القائمة لمترشح.
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ار"، مثؿ ما " أو "أحزاب تشارؾ في االنتخابات لممرة األولى" أو "المترشحيف األحر أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 ؛ب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ، ألسباأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 179/8/9تشترطو المادة 

رفض تحرير المحاضر التي تضفي قرينة عمى صحة استمارات اكتتاب التوقيعات التي تمت  -
 ؛بدوف سبب مشروع أو ألسباب مفتعمةمراقبتيا، 

التوقيعات لممثمي قوائـ المترشحيف عدـ تبميغ  محاضر مراقبة صحة استمارات اكتتاب  -
 مبلئـ.الوقت الالمخوليف، في 

يمكف أف تثور، : النتخابات مجمس األمة الطعن المتعمقة بتسجيل الترشحات أسباب -5
المنظمة في المواد تسجيؿ الترشحات النتخابات مجمس األمة إضافة إلى المنازعات المتعمقة برفض 

عمى أسباب طعف تستمد مف السموؾ غير ت أخرى تقـو منازعا .،إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 134و 113
 ولعؿ أىميا: ،الترشحات لدى الواليات والمجاف االنتخابية الوالئية بتسجيؿالمشروع لممصالح المكمفة 

االمتناع عف تسميـ استمارات التصريح بالترشح، ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب  -
 ؛معروؼ
 ؛ال تتوفر فييا المواصفات التقنية الرسمية تسميـ استمارات التصريح بالترشح -
 ؛رفض استقباؿ ممفات الترشح رغـ عدـ انقضاء اآلجاؿ القانونية المحددة إليداعيا -
 ؛قبوؿ إيداع ممفات الترشح بعد انقضاء اآلجاؿ القانونية المحددة لذلؾ -
 ؛ترشحات ال تستوفي الشروط القانونية تسجيؿ -
 ؛رفض ترشحات خبلؿ اآلجاؿ القانونية اإللزامية المحددة لذلؾ االمتناع عف تبميغ قرارات -

تسجيؿ الترشحات المرفوضة إداريا بقابمية االمتناع عف تنفيذ قرارات المحاكـ اإلدارية القاضية  -
 بعد تبميغيا.

يمكف أف تثور، : لالنتخابات المحمية الطعن المتعمقة بتسجيل الترشحات أسباب -3
 86المنظمة في المادة تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات المحمية المتعمقة برفض إضافة إلى المنازعات 

عمى أسباب طعف تستمد مف السموؾ غير المشروع لممصالح ، منازعات أخرى تقـو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
المكمفة بتسجيؿ قوائـ المترشحيف لدى الواليات والضباط العموميوف المكمفوف بالمصادقة عمى 

اف اإلدارية االنتخابية المكتتبة لصالح بعض قوائـ المترشحيف ورؤساء المجالتوقيعات الشخصية 
 .البمدية

بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لممصالح المكمفة بتسجيؿ 
 قوائـ المترشحيف لدى الواليات، يمكف ذكر: 
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يف وكذلؾ استمارات اكتتاب االمتناع عف تسميـ استمارات التصريح بالترشح لقوائـ المترشح -
التوقيعات لصالح قوائـ "أحزاب ال تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 

" أو "أحزاب تشارؾ في االنتخابات لممرة األولى" أو "المترشحيف األحرار" وىذا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 82
 ؛ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ

فييا المواصفات التقنية  مارات التصريح بالترشح لقوائـ المترشحيف ال تتوفرتسميـ است -
 ؛الرسمية
تسميـ استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ "أحزاب ال تتوفر فييا الشروط المنصوص  -

" أو "أحزاب تشارؾ في االنتخابات لممرة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 82عمييا في الفقرة األولى مف المادة 
 ؛" أو "المترشحيف األحرار"، بعدد غير كاؼ أو ال تتوفر فييا المواصفات التقنية الرسميةاألولى

رفض استقباؿ ممفات الترشح رغـ عدـ انقضاء اآلجاؿ القانونية المحددة إليداعيا ألسباب  -
 ؛غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ

 ؛(1)دة لذلؾقبوؿ إيداع ممفات الترشح بعد انقضاء اآلجاؿ القانونية المحد -
 ؛قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية ال تستوفي الشروط القانونية تسجيؿ -
االمتناع عف تبميغ قرارات رفض ترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف خبلؿ اآلجاؿ القانونية  -

 ؛(2)اإللزامية المحددة لذلؾ
األخيرة بإرادتيا  تشكيمة أو ترتيب المترشحيف في القائمة الواحدة، بعد إيداع ىذه  تغيير -

 ؛المنفردة أو باقتراح منيا
تسجيؿ قوائـ مترشحيف أو ترشحات فردية بقابمية االمتناع عف تنفيذ قرارات العدالة القاضية  -

 ؛(3)مرفوضة إداريا، بعد تبميغيا
قبوؿ ترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف أخرى استخبلفا  لترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف  -

، التي ال تسمح إال باستخبلؼ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 114اريا سابقا، قياسا عمى أحكاـ المادة تـ رفضيا إد
 قوائـ مترشحيف النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني تـ رفضيا إداريا.

 

                                                           

1 -EL WATAN N°5148 du lundi 15 octobre 2007 et N°5149 du mardi 16 octobre 2007. 

-LE SOIR D’ALGERIE N°5129 du lundi 15 octobre 2777. 
2 -EL WATAN N°5165 du dimanche 4 novembre 2007 et N°5168 du mercredi 7 novembre 2007. 
-LE SOIR D’ALGERIE N°5135 du lundi 22 octobre 2007. 
3 - EL WATAN N°5164 du ven.2/sam.3 novembre 2007. 
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بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لمضباط العموميوف المكمفوف 
 : (1)خصية المكتتبة لصالح بعض قوائـ المترشحيف، يمكف ذكربالمصادقة عمى التوقيعات الش

قوائـ "أحزاب ال عف القياـ بواجبيـ نحو المواطنوف الذيف يتقدموف أماميـ لتزكية متناع اال -
" أو "أحزاب أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 82تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 

ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب  األولى" أو "المترشحيف األحرار"،تشارؾ في االنتخابات لممرة 
 ؛معروؼ
  كـ عممية المصادقة عمى التوقيعات.عدـ مراعاتيـ لمشروط القانونية التي تح -

دارية رؤساء المجاف اإللبخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع 
 ، يمكف ذكر: االنتخابية البمدية

متناع عف مراقبة صحة استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائـ "أحزاب ال اال -
" أو "أحزاب أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 82تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 

 82/7تشارؾ في االنتخابات لممرة األولى" أو "المترشحيف األحرار"، مثؿ ما تشترطو المادة 
 ، ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ،.ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع
رفض تحرير المحاضر التي تؤكد صحة استمارات اكتتاب التوقيعات التي تمت مراقبتيا،  -

 بدوف سبب مشروع أو ألسباب مفتعمة،

                                                           

ائمة مترشحيف إلى حدوثيا خاصة لما يتقدـ المواطنيف الراغبيف في مساندة ق ىذه الحالة غير القانونية وأشارت تناولت الصحافة الوطنية مثؿ -1
 لبلنتخابات المحمية  أماـ رئيس مجمس شعبي بمدي ىو في الوقت نفسو عضو في قائمة مترشحيف أخرى. أنظر:

EL WATAN N°5146 du mercredi 10 octobre 2007. 
لقضائييف المكمفيف قانونا بالمصادقة وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى لجوء المترشحيف المعنييف باكتتاب توقيعات الناخبيف لدى كؿ مف الموثقيف و المحضريف ا

ى اعتقاد عمى التوقيعات المكتتبة لصالح قوائـ المترشحيف، بصفة محتشمة، مقارنة بما ىو األمر بالنسبة لرؤساء البمديات. ولعؿ أف السبب يعود إل
مف دفع األتعاب وحقوؽ الطابع والتسجيؿ، نظرا لعدـ  المواطنيف بأف عممية المصادقة التي يقـو بيا كؿ مف الموثقيف والمحضريف القضائييف غير معفية

، ألحكاـ تؤكد أحكاـ المادة جالس الشعبية البمدية والوالئيةيتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات النتخاب أعضاء الم 258-77تضمف المرسـو التنفيذي رقـ 
((، المتعمقة باالنتخابات مف رسـو الدمغة والتسجيؿ والمصاريؼ القضائية. تعفى اإلجراءات والقرارات والسجبلت))  : التي تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ  183

، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحيف 2774يناير  7المؤرخ في  74-74عمى عكس مثبل كؿ مف المرسـو التنفيذي رقـ 
 25/ 6ع.  ج. ر.، 2774يناير  27المؤرخ في  11-74بالمرسـو التنفيذي رقـ ، المعدؿ 2774يناير  11/ 3ع.  ج. ر.لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، 

يعفى التصديؽ عمى مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية ))  :منو 6، الذي تنص المادة  2774يناير 
مارس  6الموافؽ  5457شواؿ عاـ  27المؤرخ في  17-97مف األمر رقـ  583لمادة مف رسـو الدمغة والتسجيؿ والمصاريؼ القضائية، طبقا ألحكاـ ا

، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح 2779يناير  4المؤرخ في  74-79المرسـو التنفيذي رقـ و ((  والمذكور أعبله. 5997سنة 
يعفى التصديؽ عمى مطبوع ))  :منو  9، الذي تنص المادة 2779يناير  6/ 1. ع ج. ر.المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية والتصديؽ عمييا، 

لمادة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية مف حقوؽ الطابع والتسجيؿ  والمصاريؼ القضائية، طبقا ألحكاـ ا
 ((.والمذكور أعبله. 5997مارس سنة  6ؽ المواف 5457شواؿ عاـ  27المؤرخ في  17-97مف األمر رقـ  583
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محاضر مراقبة صحة استمارات اكتتاب التوقيعات لممثمي قوائـ المترشحيف عدـ تبميغ  -
 مبلئـ.الوقت الالمخوليف، في 

لـ يقـ المشرع بتنظيـ : لالنتخابات الرئاسية الطعن المتعمقة بتسجيل الترشحات أسباب -4
. لكف قانوف االنتخاباتبرفض الترشح النتخاب رئيس الجميورية في  ،عمى األقؿ ،المنازعات المتعمقة

ال تتعمؽ طعف  ألسبابىذا ال يعني أنو ال يمكف منازعة رفض الترشح أو نشوب منازعات أخرى 
 برفض تسجيؿ الترشح. 

لبلستيفاء  . ولعؿ أىـ ىذه الشروط وأصعبيا(1)مقيد بشروط كثيرة لبلنتخابات الرئاسيةالترشح 
، التقدـ أوال أماـ لبلنتخابات الرئاسية الترشح المعتـزعمى  يتعيفستيفاء ىذا الشرط ال. (2)شرط التزكية

 تزكية الترشح،الكتتاب توقيعات  مف طرؼ اإلدارةالمعدة مطبوعات الوزارة الداخمية لمحصوؿ عمى 
بمراقبة صحة التوقيعات المعنية. وبعد تكويف ممؼ الترشح،  وثانيا أماـ الضباط العمومييف المكمفيف

، المكمؼ قانونا المجمس الدستورييتعيف عمى معتـز الترشح إيداعو قبؿ انقضاء اآلجاؿ القانونية  لدى 
 .(3)رشح لبلنتخابات الرئاسيةوبصفة مانعة بفحص شروط الت

لدى إجراء عممية تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات الرئاسية، يمكف أف تثور منازعات تقـو عمى 
والضباط العموميوف المكمفوف  أسباب طعف تستمد مف السموؾ غير المشروع لكؿ مف وزارة الداخمية

 دستوري.بالمصادقة عمى التوقيعات المكتتبة لصالح المترشحيف والمجمس ال
 يمكف ذكر:  لوزارة الداخميةبخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع 

                                                           

يتعمؽ بشروط  2779فبراير  9وبياف المجمس الدستوري الصادر بتاريخ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 159و 158و 157مف الدستور والمواد  73المادة  - 1
ممفات الترشح النتخاب رئيس الجميورية ) ، يتعمؽ بأجؿ إيداع 2779فبراير  12الترشح لرئاسة الجميورية وبياف المجمس الدستوري الصادر بتاريخ 

constitutionnel.dz-www.conseil.) 
  : مف الدستور، وكذا أحكاـ ىذا القانوف، يجب عمى المترشح أف يقدـ 73فضبل عف الشروط المحددة في المادة ))  : أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 159تنص المادة  - 2

 والية عمى األقؿ؛ 25داخؿ مجالس بمدية أو والئية أو برلمانية عمى األقؿ، وموزعة عبر توقيع ألعضاء منتخبيف  611إما قائمة تتضمف  -    
ما قائمة تتضمف  -     والية عمى األقؿ وينبغي أال يقؿ العدد األدنى  25بيف مسجميف في القائمة. ويجب أف تجمع عبر ختوقيع فردي عمى األقؿ لنا 75111وا 

توقيع. وتدوف ىذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادؽ عميو  لدى ضابط عمومي،  5511مف الواليات المقصودة عف مف التوقيعات المطموبة في كؿ والية 
 مف ىذا القانوف.   557وتودع ىذه المطبوعات لدى المجمس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيو ممؼ الترشح موضوع المادة 

 ((.تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ.
يبلحظ أف شرط التزكية شرط عاـ يخضع لو كؿ المترشحيف، بغض النظر عف انتمائيـ إلى أو مساندتيـ مف طرؼ حزب أو أحزاب سياسية )عمى  -

س عكس ما ىو معموؿ بو فيما يخص االنتخابات المحمية واالنتخابات التشريعية(. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أف شرط تزكية الترشح النتخاب رئي
جميورية، شرط ذو طبيعة تشريعية ويتوقؼ تطبيقو عمى صدور نص تنظيمي يتضمف كيفيات ذلؾ. أما عف صرامة ىذا الشرط، فتستنتج أساسا مف ال

 159الرفض الواسع لممفات الترشح لرئاسة الجميورية مف طرؼ المجمس الدستوري، عمى أساس عدـ استيفاء الشرط المنصوص عميو في المادة  
وفي  2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.قرارات المجمس الدستوري المتضمنة رفض الترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، المنشورة في  :.إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف

 .2779مارس  4/ 14ع.  ج. ر.
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 159مكرر و 158المواد  - 3
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االمتناع عف تسميـ مطبوعات أو استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية  لصالح المترشحيف  -
 ،لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ

تتاب التوقيعات الشخصية  لصالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية تسميـ استمارات اك -
 فييا المواصفات التقنية الرسمية. أو ال تتوفر  بعدد غير كاؼ

بخصوص أسباب الطعف التي قد ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لمضباط العموميوف المكمفوف 
 :(1)نتخاب لرئاسة الجميورية، يمكف ذكربالمصادقة عمى التوقيعات المكتتبة لصالح المترشحيف لبل

                                                           

لرئاسة تاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب يحدد إجراءات اكت 74-79والمرسـو التنفيذي رقـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  159المادة  -1
 .الجميورية والتصديؽ عمييا

ىي لعؿ أف أىـ قاعدة يتجاىميا البعض مف الراغبيف في الترشح لرئاسة الجميورية وبعض الضباط العموميوف المكمفيف بمراقبة صحة التوقيعات،  -
توقيعو تزكية لترشح أحد المواطنيف لبلنتخابات الرئاسية، شخصيا أماـ الضابط العمومي، بحيث أنو وجوب حضور الناخب أو المنتَخب، الذي ينوي منح 

 6كاـ المادة جرت العادة أف يقـو بعض الراغبيف في الترشح لرئاسة الجميورية بطمب وتمقي توقيعات المواطنيف في الشوارع وفي البيوت وىذا مخالفة ألح
يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية والتصديؽ عمييا، التي  74-79مف المرسـو التنفيذي رقـ 

التصديؽ التأكد ومف بيف شروط أخرى، مف الحضور الشخصي لمموقع مصحوبا بوثيقة    تنص عمى أنو "يتعيف عمى الضابط العمومي قبؿ القياـ بإجراء
 تثبت ىويتو".  

اسيات، ر اإلشارة كذلؾ إلى أنو قد ال يقـو بعض الضباط العموميوف المكمفوف بمراقبة صحة التوقيعات المكتتبة لفائدة الراغبيف في الترشح لمرئوتجد -
مف  6 والمادةأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  159توقيع، رغـ أف المادة  75777بالتأكد مف توافر صفة "الناخب" لدى مانح التوقيع وىذا في حالة اختيار جمع 

يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية والتصديؽ عمييا، واضحة  74-79المرسـو التنفيذي رقـ 
 بخصوص ىذه النقطة. ولكف ىؿ يستطيع

 يورية؟المجمس الدستوري، التفطف لمثؿ ىذه المخالفات وىو يراقب ممفات الترشح لبلنتخاب لرئاسة الجم
قد يفترض المجمس الدستوري، فيما يخص مراعاة الضباط العموميوف لشرط التأكد مف الحضور الشخصي لمانح التوقيع أمامو، أف ىذه "الواقعة  -

بالمصادقة عمى المادية" مستوفية بالنسبة لجميع التوقيعات المصادؽ عمييا، نظرا لصفة "الضابط العمومي" التي يتمتع بيا األشخاص المخوليف لمقياـ 
ـ الضابط التوقيعات. بالتالي صفة "الضابط العمومي" تولد "قرينة قانونية" عمى تحقؽ الواقعة المادية المتمثمة في حضور مانح التوقيع شخصيا أما

 العمومي الذي يقـو بالمصادقة عمى العمؿ القانوني المتمثؿ في التزكية االنتخابية. 
توقيع، التي تعتبر "واقعة قانونية"، قبؿ  75777اط العموميوف مف توفر صفة الناخب لدى مانح التوقيع في حالة جمع أما بالنسبة لوجوب تأكد الضب -

 قياميـ بالمصادقة عمى توقيع الشخص المعني، فقد يستحيؿ كذلؾ لممجمس الدستوري مراقبة مدى احترامو وىذا لثبلثة أسباب رئيسية:
توقيع ناخب.  75777ارات المعدة مف طرؼ اإلدارة الكتتاب التوقيعات الشخصية لمناخبيف في حالة اختيار جمع باالستم السبب األوليتعمؽ  -     

، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب 2779يناير  5ومواصفاتيا التقنية القرار المؤرخ في  يبلحظ في ىذه االستمارات، التي يحدد شكميا
)كذلؾ بالنسبة لمطبوعات اكتتاب التوقيعات  2779يناير 6/ 1ع.  ج. ر.صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية،  التوقيعات الشخصية في

، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب 2774يناير  8الشخصية التي يحدد شكميا ومميزاتيا التقنية كؿ مف قرار وزير الداخمية المؤرخ في 
يناير  2وقرار وزير الداخمية المؤرخ في  2774يناير  11/ 3ع.  ج. ر.شخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، التوقيعات ال

 6/ 1ع.  ج. ر.، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، 1999
غياب فضاءات مخصصة لتدويف المعمومات الرئيسية المتعمقة بصفة الناخب لمانح التوقيع، كرقـ التسجيؿ في القائمة االنتخابية ورقـ  (،1999يناير 

، يحدد كيفيات إعداد 1997مارس  15المؤرخ في  64-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  4وعنواف مكتب التصويت الذي يتبعو الناخب المعني )المادة 
 ج. ر.، 2772مارس  5المؤرخ في  83-2، المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ 1997مارس  15/ 14ع.  ج. ر.ناخب وتسميميا ومدة صبلحيتيا، بطاقة ال

(، رغـ أىمية ىذه المعمومات، عمى عكس ما ىو األمر مثبل بالنسبة الستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية التي تستعمؿ في 2772مارس  5/ 16ع. 
، يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح 2777سبتمبر  2ات التشريعية والمحمية )قرار وزير الداخمية المؤرخ في االنتخاب

قنية الستمارة ، يحدد المميزات الت2777فبراير  17وقرار وزير الداخمية المؤرخ في  مجالس الشعبية البمدية والوالئيةقوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء ال
(. وعميو ال يوجد في المطبوع الفردي المتعمؽ تخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطنياكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائـ المترشحيف األحرار الن
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 ؛االمتناع عف القياـ بمياميـ ألسباب غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ -
المصادقة عمى التوقيعات المكتتبة لصالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية دوف  -

 .مراعاة الشروط القانونية التي تحكـ ىذه العممية

د ُتستمد مف السموؾ غير المشروع لممجمس الدستوري، يمكف بخصوص أسباب الطعف التي ق
 ذكر:

ـ ممؼ ترشح قبؿ انقضاء اآلجاؿ القانونية المقررة إليداع الممفات، ألسباب االمتناع عف تسمّ  -
 ،غير قانونية أو بدوف سبب معروؼ

 ،قبوؿ ممؼ ترشح تـ إيداعو خارج اآلجاؿ القانونية -
 ،(1)تـ إيداعو لدى المجمس الدستوري بصفة رسمية اختفاء وثائؽ مرفقة بممؼ ترشح -
 ،عدـ مشروعية القرارات المتضمنة سواء رفض أـ قبوؿ ترشحات لبلنتخاب لرئاسة الجميورية -
امتناع المجمس الدستوري عف تبميغ قرارات رفض ترشحات خبلؿ اآلجاؿ القانونية اإللزامية  -

 المحددة لذلؾ.
 : تعيين أعضاء مكاتب التصويتالطعن المتعمقة ب أسباب -ثالثا

لدى تعييف أعضاء مكاتب التصويت يمكف أف تثور، إضافة إلى المنازعات المتعمقة بتكويف 
 أسباب، منازعات أخرى تقـو عمى أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47قوائـ أعضاء ىذه المكاتب المنظمة في المادة 

 :  لعؿ أىميا طعف
                                                                                                                                                                                       

 ب" لمشخص الذي منح توقيعو. باكتتاب توقيع ناخب، المعّد وفقا لمتوجييات المتضمنة في قرار وزير الداخمية المشار إليو أعبله، ما يؤكد صفة "الناخ
 بوجود قرينة قانونية عمى صحة المصادقة التي يقـو بيا الضباط العموميوف المكمفوف بذلؾ.  السبب الثانيويتعمؽ  -     
ى االستمارات في أف المجمس الدستوري يبدو أنو قد حصر بمحض إرادتو رقابتو المتعمقة بصحة التوقيعات المكتتبة عم السبب الثالثويكمف  -     

العمومي  المرفقة بممفات الترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، لتشمؿ "التأكد مف أف استمارات التوقيعات ال تشوبيا نقائص مثؿ غياب تصديؽ الضابط
اخبيف والمنتَخبيف لـ يمنحوا توقيعيـ وتوقيعو وبموغ مانح التوقيع السف القانوني لبلنتخاب )مف خبلؿ المعاينة والمراقبة اليدوية( والتأكد أيضا مف أف الن

مارات اكتتاب ألكثر مف مترشح مثمما يشترطو القانوف)المراقبة المعموماتية("، فقط وىذا وفقا لممبلحظات المتعمقة بالجدوؿ )يتضمف كشفا تفصيميا الست
/ ؽ. ـ 16( الممحؽ بكؿ مف قرار المجمس الدستوري رقـ التوقيعات الفردية المودعة لدى المجمس الدستوري قصد الترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية

وقرار المجمس الدستوري رقـ  2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.، يحدد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية، 2774المؤرخ في أوؿ مارس  74د/
 .2779مارس  4/ 14ع.  ج. ر.رية، ، يحدد قائمة المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميو 2779مارس  2المؤرخ في  79/ ؽ. ـ د/14

، بعد 2774قضية اختفاء )سرقة( عدد مف استمارات التوقيعات الفردية المرفقة بممؼ ترشح السيد أحمد طالب اإلبراىيمي لبلنتخابات الرئاسية لسنة  -1
دستوري )برئاسة السيد محمد بجاوي آنذاؾ( ممؼ إيداع ممؼ ترشحو رسميا لدى المجمس الدستوري، التي نشرتيا الصحافة الوطنية، بعد رفض المجمس ال

 توقيع مثؿ ما يشترطو القانوف. ولمعمومات أكثر يمكف الرجوع إلى:  75777ترشح السيد أحمد طالب اإلبراىيمي، لسبب عدـ حصوؿ ىذا األخير عمى 
-www.algeria-watch.org/fr/article/pol/presidentielles/taleb_reagit.htm 

htmwatch.org/fr/article/pol/presidentielles/formulaires_disparus.-www.algeria- 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/presidentielles/taleb_reagit.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/presidentielles/formulaires_disparus.htm
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القنصمية المتضمنة رفض االعتراضات  ية أوقرارات رؤساء الممثميات الدبموماس صحةعدـ  -
  ؛(1)في الخارجمكاتب التصويت  تشكيمةعمى 

بإشيار قوائـ أعضاء مكاتب التصويت في الوقت  السمطات اإلدارية المختصة قياـعدـ  -
تصويت  عمى تشكيمة كؿ مكتب االطبلعالمبلئـ وفي المكاف المقرر لذلؾ، ليتمكف المعنييف مف 

 ؛يا إف كاف وجو لذلؾوبالتالي منازعت
مكاتب التصويت،  عمى تشكيمةعف تسجيؿ االعتراضات  السمطات اإلدارية المختصة متناعا -

 ؛المقدمة خبلؿ اآلجاؿ القانونية المفتوحة ليذا الغرض
قرار رفض االعتراض مع عدـ تبميغو لصاحب  السمطات اإلدارية المختصة إصدار -

 ؛إيداع ىذا األخير االعتراض في اليوميف الموالييف ليـو
عف تنفيذ قرارات العدالة اآلمرة برّد أعضاء مكاتب  السمطات اإلدارية المختصة امتناع -

 التصويت المعينيف بصفة غير قانونية.

 أسباب الطعن المتعمقة بالعمميات التحضيرية الثانوية :الفرع الثاني
 عممياتالبأسباب الطعف المتعمقة  ،الثانويةبالعمميات التحضيرية بأسباب الطعف المتعمقة يقصد 
استدعاء الييئة )أوال(، و  قانوف االنتخاباتإصدار النصوص التطبيقية ألحكاـ المتمثمة في التحضيرية 

توزيع )ثالثا( و  تحديد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا)ثانيا(، و  االنتخابية المختصة
تسميـ نسخ مف قوائـ الناخبيف لممترشحيف بناء عمى رابعا(، و ) الناخبيف عمى مراكز ومكاتب التصويت

عداد وكاالت التصويت)خامسا(، و  طمبيـ المكمفة مختمؼ المجاف االنتخابية  أعضاءتعييف )سادسا(، و  ا 
رساليا لمييئة المكمفة بإعبلف النتائج العامة لبلقتراع ـّ نتائج مكاتب التصويت وا  عييف )سابعا(، وت بم

عمميات  لمبلحظة سريافيف أو قوائـ المترشحيف عمى مستوى مكاتب التصويت ممثمي المترشح
 تقديـ افتتاح االقتراع وتأخير اختتاموو  )تاسعا(، تنظيـ الدعاية االنتخابية وسريانيا)ثامنا(، و  التصويت

                                                           

( يجعؿ مف القرارات المتضمنة رفض يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت 71-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  5رغـ وجود نص تنظيمي )المادة  - 1
 قرارات قابمة لمطعف أماـ محكمة الجزائر، إال أف إجراءات منازعتيا مجيولة وىو السبب الذي االعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت في الخارج 

أدى إلى تصنيؼ عدـ صحة القرارات المشار إلييا سابقا، ضمف فئة أسباب الطعف التي تثور مف أجميا منازعات غير تمؾ المنظمة في قانوف 
 االنتخابات.
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مف طرؼ المحاكـ  قانوف االنتخاباتالمنظمة في  السابقة لبلقتراعمعالجة المنازعات و  ،)عاشرا(
 . (حادي عاشرا) داريةاإل

 :أسباب الطعن المتعمقة بالنصوص التطبيقية لقانون االنتخابات -أوال
قد تقـو السمطات اإلدارية المخولة صبلحيات في المجاؿ االنتخابي كرئيس الجميورية والوزير األوؿ  

النتخابات، ووزير الداخمية ووزير الشؤوف الخارجية ووزير العدؿ بإصدار قرارات تنظيمية تتعمؽ با
تارة ال تستند إلى أحكاـ تشريعية وتارة أخرى تتعارض معيا وحتى مع بعض أحكاـ الدستور. 

 ويمكف استعراض بعض األمثمة:
المتمثمة في   أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 40تضمنت المراسيـ التنفيذية المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ المادة  -

  69-04والمرسـو التنفيذي رقـ   86-02 والمرسـو التنفيذي رقـ  73-97المرسـو التنفيذي رقـ 

، أحكاما ليست ليا مرجع تشريعي. فعبل، تضمنت ىذه المراسيـ 71-07والمرسـو التنفيذي رقـ 
التنفيذية أحكاما تسمح بمنازعة قرارات رؤساء الممثميات الدبموماسية أو القنصمية الجزائرية 

الخارج، أماـ محكمة الجزائر، في  المتضمنة رفض اعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت في
إطبلقا  2004الوقت الذي لـ ينص المشرع  في قانوف االنتخابات، قبؿ تعديمو وتتميمو في فبراير 

عمى إمكانية المجوء إلى القضاء لمنازعة رفض اعتراض متعمؽ بتشكيمة مكتب تصويت سواء في 
، عمى 2004 سنة  مشرع، بعدداخؿ أو في خارج الوطف وكذلؾ في الوقت الذي اقتصر فيو ال

السماح بمنازعة قرارات رفض اعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت في داخؿ الوطف فقط  
، لـ -حاليا- ؽ.إ.ـ.إ.و    -سابقا-ومف جية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أف قانوف اإلجراءات المدنية 

بموماسية والقنصمية الجزائرية يتضمنا أي حكـ يتعمؽ بمنازعة قرارات إدارية صادرة عف السمطات الد
  في الخارج.

، يحدد شروط إنتاج 1997سبتمبر  23المؤرخ في  351-97المرسـو التنفيذي رقـ  ال يستند -
حصص التعبير المباشر المتعمقة بالحممة االنتخابية النتخابات المجالس الشعبية البمدية والوالئية في 

ؿ المؤسستيف العموميتيف لمتمفزيوف والبث اإلذاعي وبرمجتيا وبثيا مف قب 1997أكتوبر  23يـو 
يتمثؿ موضوع ىذا المرسـو التنفيذي في فعبل، إلى أي حكـ في قانوف االنتخابات.  (1)المسموع

                                                           

 .1997سبتمبر  24/ 62ع.  ج. ر. - 1
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 استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ العمومية السمعية البصرية في حالة االنتخابات المحمية مف طرؼ
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.، 175، السيما في المادة تخاباتلكف ال يوجد أي حكـ في قانوف االن المترشحيف.

 .(1)يشير إلى إمكانية استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ المعنية في حالة االنتخابات المحمية
، يحدث لجنة سياسية 2002غشت  24المؤرخ في  272-02تضمف المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ال أحكاما  (2)2002أكتوبر سنة  10لػ وطنية لمراقبة االنتخابات لممجالس الشعبية البمدية والوالئية 
، إضافة إلى منو أف المجنة المعنية مكمفة 8في قانوف االنتخابات. فعبل، تنص المادة  ليا أساس

بتوزيع مجاؿ الوصوؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ العمومية بيف المترشحيف طبقا  ممارسة صبلحيات أخرى،
، بؿ (3) إطبلقا االنتخابات المحمية تعنيخيرة ال أف ىذه األ مع العمـأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.،   175لممادة 

 .تتعمؽ فقط باالنتخابات الرئاسية والتشريعية
التعميمات المتعمقة بإلزامية التصديؽ عمى التوقيعات الفردية المكتتبة لصالح المترشحيف األحرار  -

الداخمية آنذاؾ  مف طرؼ رؤساء البمديات فقط، التي يكوف وزير 2007لبلنتخابات التشريعية لسنة 
 63-07، عمما أنو ال يوجد في قانوف االنتخابات وال في المرسـو التنفيذي رقـ (4)قد وجييا لموالة

يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات أعضاء المجمس 
ض استمارات التزكية عمى الشعبي الوطني، ما يفيد وجوب التصديؽ عمى التوقيعات المعنية قبؿ عر 

 .(5)رئيس المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية 

                                                           

 ما يمكف تكييفو بأنو فراغ قانوني. - 1

 .2772 غشت 28/ 58ع.  ج. ر. - 2

، يتعمؽ بالمجنة الوطنية المستقمة لمراقبة االنتخابات لممجالس 1997يوليو  23المؤرخ في  276-97المرسـو الرئاسي رقـ ى أف تجدر اإلشارة إل - 3
، لـ يتضمف في الجزء المخصص لصبلحيات المجنة المعنية )الممحؽ/ثالثا(  صبلحية توزيع 1997يوليو  27/ 49ع.  ج. ر.الشعبية البمدية والوالئية، 

 صوؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ العمومية بيف المترشحيف.مجاؿ الو 

4 - Le JEUNE INDEPENDANT, N°2698, du 28 mars 2007, « Nouvelle directive de Zerhouni pour freiner les listes 
d'indépendants/Les formulaires légalisés et…Seulement par les P/APC », p.3.  

 . 2777قبؿ مراجعتيا في يوليو   ف.إ.إأ.ـ.ؽ.ع.ـ. 179المادة  - 5
، ومف بيف تدابير أخرى، عمى وجوب التصديؽ عمى التوقيعات الفردية المكتتبة 2777أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. بعد مراجعتيا في يوليو  179في المادة  الّنصتـ 

دي أو موثؽ أو محضر قضائي أو قنصؿ أو قنصؿ لصالح المترشحيف األحرار النتخابات المجمس الشعبي الوطني مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البم
 عاـ، قبؿ المجوء إلى رئيس المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية المكمؼ بمراقبة عينة مف التوقيعات والتأكد مف صحتيا.

لتفادي ترشحات غير جّدية، إال أنو قد  يمكف اعتبار تعزيز الرقابة عمى عممية تزكية قوائـ المترشحيف األحرار أمر ال بد منو، ومف بيف أسباب أخرى، -
يحوؿ في بعض األحياف دوف ممارسة حؽ الترشح الحّر، خاصة وأنو يصعب عمى المعتزميف الترشح إحضار المزكيف أماـ الضباط العموميوف لمنح 

المزكيف الذيف تـ اختيارىـ مف طر ىذا األخير  مف % 5توقيعاتيـ بصفة رسمية، ثـ إحضار أماـ رئيس المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية عمى األقؿ 
 لمراقبة توقيعاتيـ والتأكد مف صحتيا.
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مف مزكي قائمة المترشحيف األحرار النتخابات  %5التعميمات المتعمقة باستدعاء عمى األقؿ  -
المجمس الشعبي الوطني شخصيا أماـ رئيس المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية الذي يتولى مراقبة 

يات، عمما أنو ال يوجد في قانوف االنتخابات  وال في المرسـو التنفيذي المشار إليو أعبله صحة التزك
 . (1)ما يفيد ذلؾ
يتعين، قبل التطرق لبعض : الطعن المتعمقة باستدعاء الييئة االنتخابية أسباب  -ثانيا

ذه أسباب الطعن المتعمقة باستدعاء الييئة االنتخابية، تقديم بعض المالحظات حول ى
 العممية:
استدعاء الييئة االنتخابية: يتمتع رئيس الجميورية بصبلحية ب الجية المختصة فيما يخص -

مانعة الستدعاء الييئة االنتخابية لبلقتراع العاـ المباشر والييئة االنتخابية لبلقتراع غير المباشر. لكف 
، حسب الحالة، بمثؿ ىذه (2)"رئيس الدولة"و "بالنيابة رئيس الدولة"كؿ مف  استثناء تعىؿ يتم

رئيس الدولة ممـز باستدعاء الييئة االنتخابية النتخاب رئيس جميورية جديد،  الصبلحية؟ المؤكد أف
يـو عمى األكثر، مف تاريخ اإلعبلف الرسمي عف شغور منصب رئيس الجميورية  67خبلؿ أجؿ 
استدعاء الييئة االنتخابية النتخاب بة لرئيس الدولة بالنيا. والمؤكد أيضا أنو ال يجوز (3)بصفة نيائية

ورئيس الدولة، حسب الحالة، ال رئيس الدولة بالنيابة والمؤكد كذلؾ أف . (4)رئيس جميورية جديد
استدعاء الييئة  حالة . ولـ يتناوؿ المؤسس(5)يمكنيما استدعاء الييئة االنتخابية لغاية االستفتاء

نصؼ أعضاء مجمس األمة و والمجالس الشعبية المحمية االنتخابية لتجديد المجمس الشعبي الوطني 
 75. لكف بالرجوع إلى أحكاـ المادة س الدولةورئيرئيس الدولة بالنيابة المنتخبيف، مف طرؼ كؿ مف 

يتضح أنو في حالة تطبيؽ التدابير المنصوص عمييا في، ومف بيف مواد أخرى، في  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
لتفادي ربما  ،تمقائياد النيابية لممجالس الشعبية المحمية الجارية مف الدستور، تمدد العي 97المادة 

مف الدستور. بالتالي  88تجديد ىذه المجالس في الظروؼ السائدة خاصة أثناء تطبيؽ أحكاـ المادة 
بصبلحية استدعاء الييئة ورئيس الدولة  رئيس الدولة بالنيابة كؿ مف ال وجو لمبحث عف تمتع

 75ة في المادة الوارد األحكاـتجدر اإلشارة إلى أف . انتخابات المحميةإلجراء االنتخابية المختصة 
                                                           

1 - LE SOIR D'ALGERIE, N°4963, du 1er avril 2007, « Législatives à BOUIRA/Les indépendants dans la tourmente », p.5.  
تسمية "رئيس الدولة بالنيابة": لـ يتـ استعماليا صراحة في نص الدستور، ولكف وبخصوص  مف الدستور. 88منصبيف تـ تأسيسيما بموجب المادة  - 2

ت يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقا 72-99القانوف العضوي رقـ  مف 98تـ استعماليا صراحة في المادة 
 الوظيفية بينيما وبيف الحكومة.

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 154لمادة مف الدستور وا 88المواد  - 3
 األمر منطقي وىذا لعدـ شغور منصب رئيس الجميورية. - 4
 مف الدستور. 97المادة  - 5
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عبي تعمؽ بحالة تجديد المجالس الشعبية المحمية، دوف حالة تجديد المجمس الشت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 حوؿ بصفة عامة ما يؤدي إلى التساؤؿ األمة المنتخبيف، الوطني وتجديد نصؼ أعضاء مجمس

مف الدستور؟ لـ  97/4في الحالة المنصوص عمييا في المادة ، برلمانيةنتخابات إمكانية تنظيـ ا
ينتخب  ))مف الدستور:  172تنص المادة  ولكف .(1)التساؤؿىذا  عمى واضحة يتضمف الدستور إجابة

 ( سنوات.5المجمس الشعبي الوطني لمدة خمس )
 ( سنوات.6تحدد ميمة مجمس األمة بمدة ست )

 ( سنوات.3األمة بالنصؼ كؿ ثبلث ) تجدد تشكيمة مجمس
 ال يمكف تمديد ميمة البرلماف إال في ظروؼ خطيرة جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية.    

ويثبت البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا ىذه الحالة بقرار، بناء عمى اقتراح رئيس 
أف  ،(2)يذه المادةالفقرتيف األخيرتيف ل مف خبلؿ يستفاد. ((.الجميورية واستشارة المجمس الدستوري

تقديـ  جية، عمى يتوقؼ أساسا، مف وبالتالي تأجيؿ االنتخابات البرلمانية، (3)تمديد ميمة البرلماف
، حسب الحالة، اقتراح تمديد ميمة (4)أو رئيس الدولةرئيس الدولة بالنيابة رئيس الجميورية أو 

بالتالي إذا ما لـ يتـ تقديـ أي اقتراح . االقتراح المعني لمافالبر ، ومف جية أخرى، عمى قبوؿ البرلماف
رئيس الدولة فإف رئيس الجميورية أو  ،تمديد ميمة البرلماف أو قدـ ولـ يتحصؿ عمى موافقة البرلمافل

                                                           

 ال جدوى لمبحث عف اإلجابة في قانوف االنتخابات، لعدـ اختصاص المشرع. - 1
 :التاليةر المشار إلييا أعبله وىذا لؤلسباب مف الدستو  172مف المادة  5و 4تجدر اإلشارة إلى أنو قد يصعب تطبيؽ أحكاـ الفقرتيف  - 2

ال تسمح بإجراء انتخابات التي خطيرة جدا الظروؼ الاألغمبية التي يعمف بيا البرلماف ثبوت عمى مف الدستور  172المادة يتـ النص في لـ  -     
المانع لرئيس الجميورية وكذلؾ الشغور النيائي باالستقالة وجوبا مف  ،مثبل ،عادية )تجدر اإلشارة إلى أف البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا، يثبت

مف الدستور(. كذلؾ ال يوجد أي حكـ بخصوص ىذه النقطة في القانوف  88( أعضائو، طبقا لممادة 2/3منصب رئيس الجميورية، بأغمبية ثمثي )
إلى  98وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، المواد مف  يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما 72-99العضوي رقـ 

النظاـ الداخمي لمبرلماف  مف خبلؿ سّد ىذا الفراغ القانوني وعميو يتعيف التساؤؿ حوؿ إمكانية ، المتعمقة بالبرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا.177
 ، المشار إليو سابقا؟72-99وي رقـ مف القانوف العض 177ادة الم المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا المنصوص عميو في

أـ  ىناؾ غموض بخصوص الجية التي يتعيف عمييا استشارة المجمس الدستوري حوؿ مسألة تمديد ميمة البرلماف. فيؿ يتعمؽ األمر برئيس الجميورية -    
 ورة تمديد ميمة البرلماف، قبؿ عرضو االقتراح عمى البرلماف نفسو. بالبرلماف؟ قد يقـو رئيس الجميورية باستشارة المجمس الدستوري حوؿ ضر 

ني" أو يفترض أنو، مف الناحية العممية، يتعمؽ األمر، مف جية، بتمديد "عيدة" البرلماف، ومف جية أخرى، بتمديد إما "عيدة المجمس الشعبي الوط - 3
 "ُعيد أعضاء مجمس األمة"، حسب الحالة.

مف الدستور، خاصة في  172/5إلى تطبيؽ أحكاـ المادة  رئيس الدولةو  الدولة بالنيابة رئيسمف د أي مانع قانوني لمجوء  كؿ يفترض أنو ال يوج - 4
فراغ دستوري، ومف الناحية  ظيور والقوؿ بغير ذلؾ سيؤدي، مف الناحية النظرية، إلىمف الدستور )كؿ ما لـ يمنع في ىذه المادة فيو جائز(.  97المادة 
يحدد تنظيـ المجمس  72-99وي رقـ القانوف العض مف 98/1. وما يدعـ ىذا الرأي ىو، مف جية، تخويؿ المادة فراغ مؤسساتي حدوث ية، إلىالعمم

، صبلحية استدعاء رئيس الدولةو  الدولة بالنيابة رئيس ، كؿ مفالشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة
مف  99/2مف الدستور، ومف جية أخرى، النص في المادة  97/4البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا في الحالة المنصوص عمييا في المادة 

ا رئيس المجتمعتيف مع البرلماف المنعقد بغرفتيو مف الدستور يترأس 97/4القانوف العضوي سابؽ الذكر عمى أنو في الحالة المنصوص عمييا في المادة 
 المجتمعتيف معا في الحاالت العادية(.    البرلماف المنعقد بغرفتيو المجمس الشعبي الوطني )استخبلفا لرئيس مجمس األمة الذي يترأس
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النتخابات إلجراء ا الييئات االنتخابية المختصةأو رئيس الدولة، حسب الحالة، ممـز باستدعاء بالنيابة 
أف البرلماف، بناء  يفترض، رمف الدستو  97/4في الحالة المنصوص عمييا في المادة و  نية.البرلما

، قياسا ميمتويتخذ قرار تمديد ، رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة، حسب الحالة كؿ مف عمى اقتراح
لتنظيـ ، وىذا لمنح األولوية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 75عمى موقفو المعبر عنو سابقا مف خبلؿ المادة 

 التي تجعمو عيدتو لحفاظ رئيس مجمس األمة عمىكذلؾ و  ذلؾ انتخابات رئاسية إف اقتضى األمر
  .، إف كانت عمى وشؾ االنتياءمدولة، حسب الحالةرئيسا لأو رئيسا لمدولة بالنيابة 

لعؿ أف أىـ قاعدة يجب احتراميا فيما يخص تنظيـ االستفتاء، تتعمؽ بموضوع االستفتاء بحد  -
تاء مف أجؿ تعديؿ االمتناع عف تنظيـ استف( 1)عمى رئيس الجميورية ،مثبل ،تو، بحيث يتعيفذا

أف المؤسس نص صراحة عمى إجراءات واضحة لتعديؿ أحكاـ الدستور، بالتالي الدستور، نظرا 
. "القانوف الخاص يقيد القانوف العاـ"فاألحكاـ المخصصة لتعديؿ الدستور أولى بالتطبيؽ وفقا لقاعدة 

مرتيف، األولى  1976تـ تعديؿ دستور سنة  إال أف األمر ليس كذلؾ مف الناحية التطبيقية، بحيث أنو
، عف طريؽ استفتاء وليس بتطبيؽ األحكاـ الدستورية المتعمقة بيذا 1996والثانية سنة  1989سنة 

اسي في الدولة الغرض. فمف أيف لرئيس الجميورية "حامي الدستور" سمطة تعديؿ أحكاـ القانوف األس
 مف خبلؿ استفتاء، رغـ وجود أحكاـ دستورية صريحة متعمقة بيذه المسألة؟  

، عمى يحكـ استدعاء الييئة االنتخابية المختصةفيما يخص االنتخابات غير االستفتاء،  -
. تتمثؿ القاعدة األولى في وجوب قانوف االنتخاباتقاعدتيف أساسيتيف منصوص عمييا في األقؿ، 
وتتعمؽ القاعدة الثانية بمراعاة المدة القانونية  (2)الفترة التي يتعيف خبلليا تنظيـ انتخابات جديدة احتراـ

 .(3)التي يجب أف تفصؿ استدعاء الييئة االنتخابية عف تاريخ إجراء عمميات التصويت

                                                           
 السمطة الدستورية الوحيدة التي تتمتع بصبلحية تنظيـ استفتاء ويتـ ممارستيا بصفة مانعة. - 1
 مف قانوف الوالية. 45مف قانوف البمدية والمادة  49والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  153و 171و 75مف الدستور و 129و 88المواد  - 2
 إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 168و 154و 124و 29المواد  -3
 ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف: -

، 1997فة التي تـ إجراؤىا منذ سنة كؿ المراسيـ الرئاسية المتعمقة باستدعاء الييئات االنتخابية المختصة لمتصويت في االنتخابات المختم -           
، التي تحدد صراحة الفترات التي يتعيف خبلليا تنظيـ ىذه االنتخابات، ماعدا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 153و 171و 75لـ تِشر في مقتضياتيا إلى المواد 

ج. ضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، ، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية النتخاب أع2777غشت  37المؤرخ في  257-77المرسـو الرئاسي رقـ 
 .2777سبتمبر  2/ 53ع.  ر.

 ج. ر.، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية، 1999فبراير  12المؤرخ في  38-99صدر المرسـو الرئاسي رقـ  -           
مف الدستور، التي تنظـ حالة شغور  88، ألنو ال يستند ألحكاـ المادة .ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ 153، وىو مخالؼ ألحكاـ المادة 1999فبراير  13/ 7ع. 

ة مبكرة ودوف منصب رئاسة الجميورية قبؿ انتياء العيدة االنتخابية، بحيث تـ استدعاء الييئة االنتخابية النتخاب رئيس الجميورية قبؿ األواف أو بصف
  :معمومات حوؿ ىذه النقطة، أنظرتوفر حالة شغور منصب رئيس الجميورية. ولمزيد مف ال

F.Z SAI., l’élection présidentielle anticipée en Algérie : le droit à l’épreuve de la politique, IDARA, n° 2, 1999, p.65, 
p.p. 65-78. 

 112ية الستخبلؼ أعضاء منتخبيف في مجمس األمة: ال تتضمف المادة فيما يخص استدعاء الييئة االنتخابية )جماعة الناخبيف( لوالية معينة النتخابات جزئ -           
أي حكـ يحدد الفترة التي يتعيف خبلليا تنظـي االنتخابات المعنية )ابتداء مف اإلعبلف الرسمي لشغور مقعد  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 152و 151و 157مف الدستور وال المواد 

 قانونية التي يجب أف تفصؿ استدعاء الييئة االنتخابية عف تاريخ إجراء عمميات التصويت.عضو مجمس األمة الذي يتعيف استخبلفو( والمدة ال



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
91 

لمسار  وتكمف خطورة إجراء استدعاء الييئة االنتخابية، الذي يمكف اعتباره اإلجراء االفتتاحي -
 االقتراع، في أف عدـ صحتو ينجر عنو مباشرة عدـ صحة مسار االقتراع.

ُيفترض أنو يمكف الطعف في صحة المرسـو الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتخابية عميو و 
 التالية:  األسباب باالستناد إلىالمختصة، 

 ،افاستدعاء رئيس الجميورية الييئة االنتخابية المختصة قبؿ األو  -

امتناع رئيس الجميورية أو رئيس الدولة في بعض الحاالت عف استدعاء الييئة االنتخابية  -
 ،(1)المختصة مثؿ ما يأمر بو القانوف

 .(2)واستدعاء الييئة االنتخابية المختصة في ظروؼ يمنع القانوف تنظيـ االقتراع أثناء تحققيا -
 
 

                                                           

 مثبل:  -1
 مف الدستور. 88يـو مثؿ ما تنص عميو المادة  67امتناع رئيس الدولة مف استدعاء الييئة االنتخابية النتخاب رئيس جميورية جديد خبلؿ أجؿ  -     
أشير، بعد حؿ المجمس الشعبي الوطني  73مف استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد المجمس الشعبي الوطني خبلؿ أجؿ امتناع رئيس الجميورية  -     

 مف الدستور، 129المراد تجديده أو بعد اتخاذ قرار تنظيـ انتخابات تشريعية مسبقة، وفقا ألحكاـ المادة 
، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 119/2ة إلجراء انتخابات تشريعية جزئية في حالة تطبيؽ أحكاـ المادة امتناع رئيس الجميورية مف استدعاء الييئة االنتخابي -     

 ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 121مع مراعاة أحكاـ المادة 
 157امتناع رئيس الجميورية مف استدعاء الييئة االنتخابية الستخبلؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف في حالة تطبيؽ أحكاـ المادة  -     

 ..ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع
 2773ديسمبر  37جدير بالذكر أنو لـ يتـ استدعاء الييئة االنتخابية لواليتي بجاية وتيزي وزو لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يـو  -

-73ـ الرئاسي رقـ ، نتيجة األحداث التي عرفتيا منطقة القبائؿ )المرسو 2772وكاف السبب ىو عدـ تجديد بعض المجالس الشعبية البمدية في أكتوبر 
يتضمف نتائج االنتخابات الجزئية  76/إ. ـ د/71واإلعبلف رقـ  نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد 422
 (. بلؼ أعضاء منتخبيف في مجمس األمةالستخ

 مثبل:  -2
 مف الدستور. 88/2يورية، في حالة تطبيؽ المادة ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية النتخاب رئيس الجم -     
 مف الدستور. 97و 88ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية لبلستفتاء، في حالة تطبيؽ المواد  -     
تطبيؽ المادة ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد المجمس الشعبي الوطني أو لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، في حالة  -     
 مف الدستور. 172/4/5
مف الدستور، مثؿ ما تنص عميو  96و 93و 97ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد المجالس الشعبية المحمية، في حالة تطبيؽ المواد  -     
 إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 75المادة 
 ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 95/2المحمية، في حالة تطبيؽ أحكاـ المادة  ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية لتجديد المجالس الشعبية -     
  مف قانوف الوالية، 38مف قانوف البمدية وأحكاـ المادة  41يجوز استدعاء الييئة االنتخابية النتخابات محمية جزئية في حالة تطبيؽ أحكاـ المادة  ال -     
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 121و  119/1شريعية جزئية في حالة تطبيؽ أحكاـ المواد ال يجوز استدعاء الييئة االنتخابية النتخابات ت -     
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 : خابيبالتقسيم االنتأسباب الطعن المتعمقة  -ثالثا
مبدئيا، في الوضع القانوني الحالي، تصور منازعات متعمقة بالتقسيـ االنتخابي، إال ال يمكف، 

 .(1)في حالتي انتخابات المجمس الشعبي الوطني واالنتخابات المحمية 
قد تنتج عف التقسيـ االنتخابي المتعمؽ بانتخابات المجمس الشعبي الوطني، منازعات تستند إلى 

 تية: األسباب اآل
إنشاء دوائر انتخابية داخؿ الحدود اإلقميمية الوالئية، دوف مراعاة معايير الكثافة السكانية  -
ترمي إلى إضعاؼ نسبة تمثيؿ  لحسابات سياسية وىذا( 2)الجغرافي كما يشترطو القانوف والتواصؿ

  ،(3)حزب سياسي معيف عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني
                                                           

دة تتكوف مف ال يوجد أّي تقسيـ انتخابي فيما يخص االنتخاب الرئاسي واالستفتاء، نظرا أف االقتراع المتعمؽ بيما يجرى في إطار دائرة انتخابية واح - 1
  خارج الوطف.مجموع دوائر التصويت الموجودة سواء في داخؿ أو في 

والية وأف يصعب تصور منازعات متعمقة بالتقسيـ االنتخابي في حالة انتخابات مجمس األمة، ماداـ أف القانوف ينص عمى أف الدائرة االنتخابية ىي ال -
المقاعد يفترض أنو ال يتيح الفرصة  عدد المقاعد المطموب شغميا ىو نفسو بالنسبة لكؿ الواليات. بالتالي فإف الطابع الثابت لمدوائر االنتخابية ولعدد

 لظيور منازعات حوؿ التقسيـ االنتخابي المتعمؽ بانتخابات مجمس األمة.
 تتمثؿ النصوص القانونية المتعمقة بالتقسيـ االنتخابي في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني في: -

 . أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 171/4/5/6/7المادة  -     
  ع. ج. ر.، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف، 1997مارس  6المؤرخ في  78-97األمر رقـ  -     
 .2772فبراير  28/ 15ع.  ج. ر.، 2772فبراير  25المؤرخ في  74-72، المعدؿ باألمر رقـ 1997مارس  6/ 6 

 لمببلد )المصحح(.يتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي  79-84القانوف رقـ  -     
، الذي يحدد الدوائر 1997مارس  6المؤرخ في  78-97مف األمر رقـ  5يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  87-72المرسـو التنفيذي رقـ  -      

 .يا في انتخابات البرلماف، المعدؿاالنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغم
 االنتخابي في حالة االنتخابات المحمية في:تتمثؿ النصوص القانونية المتعمقة بالتقسيـ  -

 يتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد )المصحح(. 79-84القانوف رقـ  -     
 مدية والمجالس الشعبية الوالئية.يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا لتجديد المجالس الشعبية الب الذي 15-89القانوف رقـ  -      
والمتضمف  1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  99و 97يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادتيف  278-97لمرسـو التنفيذي رقـ ا -      

 المعدؿ.القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات لتحديد عدد المقاعد المطموب شغميا النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، 
 لنصوص القانونية المتعمقة بالتقسيـ االنتخابي في حالة انتخابات مجمس األمة في:تتمثؿ ا -

 إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 123المادة  -       
/ 6ع.  ج. ر.، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف، 1997مارس  6المؤرخ في  78-97األمر رقـ  -       

 .2772فبراير  28/ 15ع.  ج. ر.، 2772فبراير  25المؤرخ في  74-72المعدؿ باألمر رقـ  ،1997مارس  6
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 171/5المادة  - 2
 . أنظر:(le Gerrymandering)أو ما يسمى بػ  - 3

COTTERET J.-M. et EMERI C., Les systèmes électoraux, op.cit., p.p. 30-32. 
MARTIN Pierre, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, Paris, 1994, p.p. 44-47. 
- Gerrymandering = Charcutage électoral= Saucissonnage électoral.  

نما تـ االكتفاء بالواليات كدوائر انتخابية..ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع 171/5تجدر اإلشارة إلى أنو لـ يتـ، لحد اآلف، إنشاء دوائر انتخابية داخؿ إقميـ والية واحدة وفقا لممادة  -  ، وا 
، وجية عدة انتقادات لمتقسيـ 1991جدير بالذكر أنو  أثناء المرحمة التحضيرية إلجراء االنتخابات التشريعية المسبقة المقررة في البداية في جواف  -

يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا لتجديد المجمس الشعبي  ،1991أبريؿ  3المؤرخ في  77-91االنتخابي الذي استحدثو القانوف رقـ 
)صدر ىذا القانوف بعد تغيير نظاـ انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني مف النظاـ النسبي مع )ممغى(  1991أبريؿ  6/ 15ع.  ج. ر.الوطني، 

 charcutageغمبية في دوريف(، بحيث تـ تكيؼ ىذا التقسيـ بأنو "تشريح انتخابي" )منح األفضمية لؤلغمبية إلى نظاـ االقتراع عمى اسـ واحد باأل

électoral18-91لقانوف رقـ واستبدالو بتقسيـ انتخابي آخر )ا (. لكف تـ إلغاء التقسيـ االنتخابي المنتقد بعد تأجيؿ االنتخابات التشريعية المسبقة 
أكتوبر  19/ 49ع.  ج. ر.نتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا لتجديد المجمس الشعبي الوطني، ، يحدد الدوائر اال1991أكتوبر  15المؤرخ في 

 .1991( تمييدا إلجراء االنتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر )ممغى( 1991



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
93 

 1997مارس  6المؤرخ في  78-97مف األمر رقـ  5المادة  صدور نص تطبيقي ألحكاـ -
يتضمف  ،(2)، المعدؿ(1)يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف

 ،لنص التشريعيتحديد الدوائر االنتخابية في خارج الوطف، ال يتوافؽ مع قانوف االنتخابات وىذا ا
يد عدد المقاعد المطموب شغميا في كؿ دائرة انتخابية، دوف مراعاة يتضمف تحد صدور قانوف -

أو تقاعس السمطة التشريعية عف تعديؿ ىذا القانوف بالرغـ مف ثبوت تطور  (3)معيار الكثافة السكانية
  .(4)الكثافة السكانية

سبب إلى وقد تنتج عف التقسيـ االنتخابي المتعمؽ باالنتخابات المحمية، منازعات تستند أساسا 
وىو صدور نصوص تنظيمية تتعمؽ بتحديد عدد المقاعد التي تتكوف منيا المجالس الشعبية  واحد

إصدار نص أو تقاعس الحكومة عف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 99و 97المحمية، دوف مراعاة أحكاـ المواد 
العاـ  تنظيمي جديد يأخذ بعيف االعتبار التطور في الكثافة السكانية الثابت مف خبلؿ اإلحصاء

 لمسكاف األخير. 
 : الطعن المتعمقة بإنشاء مكاتب التصويت أسباب -رابعا

في تتمثؿ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 31يحكـ إنشاء مكاتب االقتراع ضوابط، منصوص عمييا في المادة 
وىما ضابطيف غير دقيقيف، ما يسمح لموالة ممارسة سمطة تقديرية  الظروؼ المحمية وعدد الناخبيف،

 قانوف االنتخاباتبتوزيع الناخبيف عمى مكاتب التصويت. وتجدر اإلشارة إلى أف  ـقيامي واسعة أثناء
لـ يتضمف ضوابط إنشاء مكاتب التصويت المتنقمة. وال يسمح صراحة بتخصيص مكاتب اقتراع 

 لؤلسبلؾ المؤسسة، خارج ثكناتيـ أو مقّراتيـ.  

 أسبابتصويت، منازعات مف أجؿ تثور لدى توزيع الناخبيف عمى مكاتب ال يمكف أفعميو و 
 :لعؿ أىميا ،طعف

                                                           

 1997مارس  6/ 6ع.  ج. ر.  -1
 .2772فبراير  28/ 15ع.  ج. ر.، 2772فبراير  25المؤرخ في  74-72باألمر رقـ  -2

 ما قد يؤدي إلى ظيور واليات ليا ممثميف بعدد يتجاوز ما يسمح بو القانوف وواليات أخرى ليا ممثميف بعدد أقؿ مما يسمح بو القانوف. - 3
العتماد أيضا ال يعرؼ، في الواقع، إف يؤخذ بعيف االعتبار معيار الكثافة السكانية لتمثيؿ الشعب في المجمس الشعبي الوطني، بحيث أنو يمكف ا  - 4

 عمى معيار آخر وىو معيار عدد الناخبيف )الكثافة االنتخابية(.
أي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف،  78-97، تـ تعديؿ األمر رقـ 2772في سنة  تجدر اإلشارة إلى أنو -
. ويتعيف التساؤؿ لماذا لـ 2772فبراير  28/ 15ع.  ج. ر.، 2772فبراير  25المؤرخ في  74-72صدوره وىذا بموجب األمر رقـ  مفسنوات  5 بعد

، قبؿ تجديد المجمس الشعبي الوطني؟ وىؿ سيتـ تعديمو قبؿ تجديد المجمس الشعبي الوطني المرتقب في سنة 2777يتـ تعديؿ ىذا األخير مثبل في 
 . 2778الذي جرى في أبريؿ  ، السيما عمى ضوء نتائج اإلحصاء العاـ لمسكاف2712
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بكيفية غير  ناخبي دائرة تصويت معينة عمى مكاتب التصويت المستحدثة في إطارىا،توزيع  -
اكتظاظ بعض المكاتب وما يحوؿ دوف تمكف بعض الناخبيف التابعيف ليذه  ، ما قد يؤدي إلىعادلة

 ؛األخيرة مف التصويت يـو االقتراع
بي دائرة تصويت معينة عمى مكاتب التصويت المستحدثة في إطارىا بكيفية قد ناخ توزيع -

 ؛يـو االقتراع، كأف يتـ تسجيؿ مواطنيف في مكاتب اقتراع بعيدة عف مقر إقامتيـ ىؤالءعرقؿ مشاركة ت
  ؛إنشاء مكاتب اقتراع خاصة لؤلسبلؾ المؤسسة داخؿ مقّرات عمميـ -
 ؤسسة خارج مقّرات عمميـ. تخصيص مكاتب اقتراع لؤلسبلؾ الم -

 :عمى القوائم االنتخابية وتسميم نسخ منيا باالطالعالطعن المتعمقة  أسباب -خامسا
االنتخابية  عمى القوائـ االطبلع ،يحؽ لممترشحيف سواء ينتموف إلى أحزاب سياسية أـ أحرار 

طعف  أسبابتشكؿ بالتالي ُيفترض أف الحاالت اآلتية  ،(1)وكذلؾ الحصوؿ عمى نسخ كاممة منيا
 :(2)االنتخابية القوائـاإلدارية المكمفة بمراجعة  المجاف تستمد مف سموؾ

 ؛عمى القوائـ االنتخابية، بعد تقديميـ لطمب في ىذا االتجاه االطبلعمنع المترشحيف مف  -
  ؛لممترشحيف الذيف يقدموف طمب لذلؾاالنتخابية قوائـ ال مف نسخ االمتناع عف تسميـ -
اع عف تسميـ نسخ مف القوائـ االنتخابية، دوف التعبير عنو مف خبلؿ قرار إداري، يتـ االمتن -

 ؛تبميغو لصاحب الطمب المعني
تسميـ قوائـ انتخابية غير كاممة سواء مف حيث عدد الناخبيف أو مف حيث المعمومات المتعمقة  -

 .(3)بيـ أو بصفة عامة غير مطابقة لمقانوف
 :عمقة بإعداد وكاالت التصويتالطعن المت أسباب -سادسا

لمناخبيف الذيف ال يستطيعوف التنقؿ شخصيا إلى مكاتب التصويت يـو  االنتخابات قانوفيسمح  
، ممارسة حؽ التصويت مف خبلؿ .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـأ. 62اب المنصوص عمييا في المادة االقتراع لؤلسب

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 21المادة  - 1
: )) 1988يوليو  6/ 27ع.  ج. ر.ينظـ العبلقات بيف اإلدارة والمواطف،  1988يوليو  4المؤرخ في  131-88مف المرسـو رقـ  17تنص المادة  - 2

ـ التنظيـ المعموؿ بو في مجاؿ المعمومات المحفوظة والمعمومات التي يمكف المواطنيف أف يطمعوا عمى الوثائؽ والمعمومات اإلدارية، مع مراعاة أحكا
 يحمييا السّر الميني.

اد الوثيقة ويتـ ىذا االطبلع عف طريؽ االستشارة المجانية في عيف المكاف و/أو تسميـ نسخ منيا عمى نفقة الطالب بشرط أال يتسبب االستنساخ في إفس
 أو يضر بالمحافظة عمييا.

 مواطف يمنع مف االطبلع عمى ىذه الوثائؽ أف يشعر بذلؾ بمقرر مبيف األسباب.  ويجب عمى كؿ
 ع عمييا.((.  وباإلضافة إلى ذلؾ فإف إيداع الوثائؽ اإلدارية التي يمكف الجميور أف يطمع عمييا في دائرة المحفوظات ال يمنع إيداعيا حقو في اإلطبل

3- LE QUOTIDIEN D'ORAN du 17 mars 2004,  
www.algeria-watch.org/fr/article/pol/presidentielles/listes_electorales.htm  

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/presidentielles/listes_electorales.htm
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قانوف ع. إضافة إلى تحديد المشرع في ناخبيف آخريف بعد إعطائيـ وكالة ليذا الغرض قبؿ يـو االقترا
منح أماميا فئات الناخبيف الذيف يمكف ليـ التصويت بالوكالة، قاـ بتحديد السمطات التي تُ االنتخابات 

 . (1)وأورد أحكاـ متعمقة أيضا بالوكيؿ وكاالت التصويت وكذلؾ اإلجراءات المتعمقة بذلؾ

 : أسبابيا في ما يمي أىـ نازعات، تتمثؿم عممية تحرير وكاالت التصويت تنتج عفىذا وقد 
القانونية، مف خبلؿ مثبل،  امتناع السمطات المكمفة بتحرير وكاالت التصويت بالقياـ بمياميا -

 ؛(2)، دوف تعميؿ أو ألسباب لـ ينص عمييا القانوفرفض طمبات إعداد وكاالت التصويت المقدمة ليا
 ؛في ىذا االتجاه ةصريح اتطمبإعداد وكاالت تصويت وىمية، ال تستند إلى  -

وبصفة عامة تحرير وكاالت تصويت، دوف مراعاة القواعد واإلجراءات القانونية المقررة لذلؾ،  -
 .(3)كأف  يتـ تحرير عدة  وكاالت تصويت لوكيؿ واحد

 : المجان االنتخابية أعضاءالطعن المتعمقة بتعيين  أسباب -سابعا
التي تتدخؿ  (5)والمجنة االنتخابية الوالئية (4)جنة االنتخابية البمديةيقصد ىنا بالمجاف االنتخابية، الم

والمجنة االنتخابية  (6)داخؿ الوطف ولجنة الدائرة االنتخابية الدبموماسية أو القنصميةاالنتخاب في مسار 
 االنتخابالتي تتدخؿ في مسار  (7)التي تشرؼ عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 74إلى  62المواد مف  - 1
وف االنتخابات، فيما يتعمؽ بإعداد وكالة التصويت، عمى عدـ اشتراط حضور الوكيؿ عند إعداد تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ينص في قان - 2

/ 13ع. ج. ر.، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكميا، 2774مارس  4المؤرخ في  71-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  3الوكالة، مثؿ ما تنص عميو المادة 
وكالة التصويت لناخب مسجؿ في "نفس القائمة االنتخابية" التي يكوف الناخب الموكؿ مسجؿ فييا، . ولـ ينص كذلؾ عمى شرط إعطاء 2774مارس  7

يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  19مثؿ ما ىو منصوص عميو في المادة 
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف  57-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  23مادة وال لمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾأعضاء ا

،  يحدد 1999غشت  24المؤرخ في  274-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  23والمادة  المعدؿ بالخارج في االنتخاب لرئاسة الجميورية وكيفيات ذلؾ،
)يستحسف اإلطبلع عمى كؿ ىذه  1999غشت  25/ 58ع.  ج. ر.خارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾ، شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بال

لصيغة بالغة المراسيـ التنفيذية المتعمقة بتصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في صيغتيا بالمغة الفرنسية لوضوح المصطمحات، عمى عكس ا
السمطات المختصة بتحرير وكاالت التصويت، مثبل، حضور الوكيؿ عند إعداد الوكالة أو اشتراطيا أف يكوف  العربية(. وعميو ىؿ يمكف تكييؼ اشتراط

والوكيؿ إلى الوكيؿ مسجؿ في نفس القائمة االنتخابية التي ينتمي إلييا الناخب الموكؿ، بأنو مخالفة؟ ومف جية أخرى يمكف تأويؿ شرط انتماء الموكؿ 
ماذا يقصد ىنا بالقائمة االنتخابية؟ ىؿ ىي القائمة االنتخابية لدائرة التصويت أـ جزء القائمة االنتخابية لدائرة التصويت المتعمقة  نفس القائمة االنتخابية:

 بمكتب اقتراع معيف تابع ليذه األخيرة أـ القائمة االنتخابية لمدائرة االنتخابية؟
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 68المادة  - 3
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 171و 164و 115و 89و 59و 58المواد  - 4
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 171و 165و 164و 116و 115و 97إلى  87المواد مف  - 5
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115/5المادة  - 6

 )عمى سبيؿ المثاؿ(. كيفيات ذلؾلمجمس الشعبي الوطني و النتخاب أعضاء ا
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  16إلى  14والمواد مف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115/6المادة  - 7

 )عمى سبيؿ المثاؿ(. لمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾبالخارج النتخاب أعضاء ا



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
96 

خارج الوطف، دوف المجنة اإلدارية المختصة بمراجعة القوائـ االنتخابية ومكاتب التصويت المتعمقة 
 بانتخابات مجمس األمة التي تمعب كذلؾ دور لجنة انتخابية بصفة ضمنية. 

والييئات المختصة  تشكؿ المجاف االنتخابية المذكورة سابقا ىمزة وصؿ بيف الييئة االنتخابية
االقتراع، بحيث أنو بعد انتياء مياـ مكاتب االقتراع يأتي دور ىذه المجاف لتعمؿ كقنوات  بإعبلف نتائج

نقؿ محاضر مكاتب التصويت وممحقاتيا إلى الييئات المختصة بإعبلف النتائج الكاممة والنيائية 
 لبلقتراع.

النتخابية إضافة إلى تمقييا محاضر مكاتب التصويت الموجودة عمى مستوى الوالية مف المجاف ا
البمدية وقياميا بتسميميا لممجمس الدستوري الذي يعمف عف نتائج االستفتاء ونتائج االنتخابات الرئاسية 
ونتائج انتخابات المجمس الشعبي الوطني، تختص أيضا المجاف االنتخابية الوالئية بإعبلف نتائج 

الترشح النتخاب أعضاء مجمس  وكذلؾ بفحص شروط (1)انتخابات المجالس الشعبية البمدية والوالئية
. وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أف المجنة االنتخابية الوالئية والمجنة االنتخابية التي (2)األمة المنتخبيف

تشرؼ عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج، يترأسيا قاضي، عمى عكس المجاف 
 المجاف. االنتخابية األخرى، وىو تدبير يعكس خطورة مياـ ىذه 

عمى شروط التعييف  الّنصمف الضروري أف تكوف المجاف االنتخابية محايدة. لذا قاـ المشرع ب
المجاف االنتخابية منازعات  أعضاءتنتج عف عممية تعييف  . وعميو يمكف أف(3)عمى مستوى ىذه المجاف

  :اآلتيةتقـو عمى األسباب 
 59لبمدية، دوف مراعاة أحكاـ المادة المجنة االنتخابية ا أعضاءتعييف قياـ الوالي ب -

يتمتع الوالي بسمطة تقديرية لما يمارس صبلحيتو في تعييف أعضاء المجاف  : الأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
االنتخابية البمدية، بحيث أف المشرع نص صراحة عمى شروط القابمية لمتعييف عمى مستوى المجاف 

تتألؼ المجنة االنتخابية البمدية مف رئيس  )) :التي تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 59في المادة  المعنية
ونائب رئيس ومساعديف اثنيف يعينيـ الوالي مف بيف ناخبي البمدية ماعدا المترشحيف والمنتميف إلى 

                                                           

 .ع.ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ 92و 97المواد  - 1
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 125المواد  - 2
، بالنسبة لمجاف االنتخابية الوالئية. وفي المواد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88، بالنسبة لمجاف االنتخابية البمدية. وفي المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 59في المادة  - 3
لمجمس الشعبي الوطني رييف المقيميف بالخارج النتخاب أعضاء ايحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائ 77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  7و 12

والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  88و 115/6)عمى سبيؿ المثاؿ(، بالنسبة لمجاف الدوائر االنتخابية الدبموماسية أو القنصمية بالخارج. وفي المواد  وكيفيات ذلؾ
طني وكيفيات الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الو  يحدد شروط تصويت المواطنيف 77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  14
 )عمى سبيؿ المثاؿ(، بالنسبة لمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. ذلؾ
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ويمكف التساؤؿ لماذا لـ يقتنع المشرع  .(1)((.أحزابيـ وأوليائيـ وأصيارىـ إلى غاية الدرجة الرابعة
الوالي المتضمف تعييف أعضاء المجنة االنتخابية البمدية وفقا  قرار صحة بضرورة السماح بمنازعة

، رغـ خطورة مياـ المجنة االنتخابية قانوف االنتخاباتخاصة منصوص عمييا في  إلجراءات قضائية
وعدـ احتواء تشكيمة ىذه المجنة عمى قضاة وعدـ إخضاع المشرع أعضاء المجاف االنتخابية  البمدية

ميف قبؿ الشروع في تأدية مياميـ القانونية وكذلؾ إغفالو وضع حماية جزائية مف البمدية لشرط أداء الي
أجؿ ضماف صحة ونزاىة "محضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات" وأخيرا مف أجؿ ضماف حياد المجنة 

 المعنية إلى حد بعيد؟
 88/1المجنة االنتخابية الوالئية، دوف مراعاة أحكاـ المادة  أعضاءتعييف الوالي  -

يتمتع الوالي بسمطة تقديرية لما يمارس صبلحيتو في تعييف بعض أعضاء  : الـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ.
بحيث أف المشرع نص صراحة عمى  ،، بمعنى نائب الرئيس ومساعدييما(2) الوالئيةالمجاف االنتخابية 

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88/1شروط القابمية لمتعييف في منصب نائب الرئيس ومنصب المساعد في المادة 
تتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية مف رئيس يعينو وزير العدؿ برتبة مستشار ونائب  ))  :التي تنص

رئيس ومساعديف اثنيف يعينيـ الوالي مف بيف ناخبي الوالية ماعدا المترشحيف والمنتميف إلى أحزابيـ 
، (3)اف االنتخابية الوالئيةىذا ورغـ خطورة مياـ المج .((.وأوليائيـ وأصيارىـ إلى غاية الدرجة الثانية

ورغـ عدـ خضوع األعضاء المعينيف مف طرؼ الوالة لدى ىذه المجاف لشرط تأدية اليميف قبؿ تولييـ 
مياميـ وكذلؾ رغـ انعداـ حماية جزائية لضماف صحة ونزاىة "محاضر النتائج" التي تحرر مف طرؼ 

تشكيمة المجاف االنتخابية الوالئية، مف  ىذه المجاف، لـ يقتنع المشرع بضرورة السماح بمنازعة صحة
. لكف يمكف اعتبار أف تعييف قانوف االنتخاباتعمييا في  الّنصخبلؿ إجراءات قضائية خاصة يتـ 

                                                           

صويت، يبلحظ أف المشرع لـ يمنع تعييف منتَخبيف )محمييف أو المتعمقة بتعييف أعضاء مكاتب التأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  47بمقارنة ىذه المادة بالمادة  -1
روط المتعمقة برلمانييف( كأعضاء لدى المجاف االنتخابية البمدية، عمى عكس ما ىو األمر بالنسبة لمكاتب التصويت. يبلحظ كذلؾ أف المشرع قد شّدد الش

أشخاص ىـ ة بتعييف أعضاء مكاتب التصويت، بحيث أنو منع في الحالة األولى تعييف بتعييف أعضاء المجاف االنتخابية البمدية، مقارنة بالشروط المتعمق
فقط( وىو األمر الذي يؤدي إلى اعتبار القرابة بنوعييا أي  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 59أولياء أو أقارب المترشحيف، دوف تحديد نوع القرابة )في النص العربي لممادة 

ما ال يتعمؽ المنع في الحالة الثانية إال باألولياء أو األقارب المباشريف لممترشحيف، ىذا مف جية. ومف جية أخرى، يبلحظ أف القرابة المباشرة وقرابة الحواشي، بين
ة بتطبيؽ عدـ الحالة الثاني المشرع طبؽ عدـ القابمية لمتعييف في الحالة األولى عمى أولياء وأصيار المترشحيف المصنفيف إلى غاية الدرجة الرابعة، بينما اكتفى في

 القابمية لمتعييف عمى األولياء المباشريف لممترشحيف وأصيارىـ إلى غاية الدرجة الثانية فقط.
منازعة تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ينص مثبل عمى وجوب نشر قوائـ أعضاء المجاف االنتخابية البمدية قبؿ إجراء عمميات التصويت، ما سيسيؿ  -

 .صحة تشكيمة ىذه المجاف
ة مف بيف ال ينفرد الوالي بصبلحية تعييف جميع أعضاء المجنة االنتخابية الوالئية، بؿ يشاركو وزير العدؿ الذي يعيف رئيس ىذه المجنة االنتخابي - 2

 مستشاري المجمس القضائي.
رسالو إلى المجمس الدستوري في حالة االستفتاء -3 واالنتخابات الرئاسية وانتخابات المجمس الشعبي  إعداد محضر نتائج االقتراع عمى مستوى الوالية وا 

 الوطني.
 إعبلف نتائج االنتخابات المحمية. – 
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قضاة عمى رأس ىذه المجاف، يعتبر ضمانة ميمة ولكنيا غير كافية لتفادي ممارسات الغش وتزييؼ 
ال  إلى أنو مف جية، دارة لدى ىذه المجاف. وتجدر اإلشارةج التي قد يؤدي إلييا انحياز ممثمي اإلػالنتائ

في حالة تشغيؿ  ي حالة االستفتاء ومف جية أخرى،ف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88/1يمكف تطبيؽ المادة 
يستحيؿ  ،(1)المجاف االنتخابية الوالئية لفحص شروط الترشح النتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف

أف مسألة  ، كمارشحيف غير معروفيف وقت تأسيس المجاف المعنية، ماداـ أف المتتطبيؽ أحكاميا
مطروحة، ماداـ أف ىذه المجاف ال  و غيروجوب ضماف حياد المجنة االنتخابية الوالئية ُيفترض أنّ 

إجراء  تتدخؿ إطبلقا بعد إجراء عمميات التصويت، بؿ يقتصر دورىا عمى مراقبة الترشحات قبؿ
  .قابمة لمطعف القضائي التي قد تصدرىا رفض الترشح ، وأف قراراتعمميات التصويت

نائب رئيس  ،بواسطة قرار مشترؾ ،تعييف كؿ مف وزير الداخمية ووزير الشؤوف الخارجية -
انتخاب  زائرييف المقيميف بالخارج في حالتيالمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الج

مراعاة، فيما  دوف، (2)ومساعديف ليما يس الجميوريةوانتخاب رئ أعضاء المجمس الشعبي الوطني
 88/1األحكاـ المنصوص عمييا في المادة  يخص انتخابات المجمس الشعبي الوطني،

يحدد شروط  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  14/1والتي تـ توضيحيا في المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 
وكيفيات  اب أعضاء المجمس الشعبي الوطنيتصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخ

تحدث لجنة انتخابية تشرؼ عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج  )) :ذلؾ، التي تنص
وتتكوف مف رئيس يعينو وزير العدؿ، حافظ األختاـ، برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعديف اثنيف 

                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 125المواد  -1
مقيميف ف الال ينفرد وزير الداخمية ووزير الشؤوف الخارجية بصبلحية تعييف جميع أعضاء المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائريي -2

نتخابية بالخارج في حالتي انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وانتخاب رئيس الجميورية، بؿ يشاركيـ وزير العدؿ الذي يعيف رئيس ىذه المجنة اال
 مف بيف مستشاري مجمس قضائي.

كما تنشأ لجنة انتخابية لممقيميف في ))  :ي تنص، التأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115مف المادة  6تجدر اإلشارة إلى وجود تعارض واضح بيف أحكاـ الفقرة  - 
(( أعبله، قصد جمع النتائج النيائية المسجمة مف قبؿ لجاف الدوائر الدبموماسية أو القنصمية. 88الخارج بنفس الشروط المنصوص عمييا في المادة 

نة بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمؼ بالداخمية والوزير المكمؼ يعيف أعضاء ىذه المج))  :، التي تنصأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115مف المادة  7وأحكاـ الفقرة 
، يفيد أف جميع أعضاء المجنة المعنية، يعينوف مف طرؼ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115مف المادة  7.((، بحيث أف التطبيؽ الحرفي لمفقرة بالشؤوف الخارجية

الذي، مف المفروض، يعود لو تعييف رئيس المجنة المشار إلييا أعبله، وفقا لممادة وزير الداخمية ووزير الشؤوف الخارجية فقط وبالتالي إقصاء وزير العدؿ 
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  14أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.. إال أف التعارض والغموض أزيبل بموجب المادة  88

، التي تنص عمى تكويف المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف ني وكيفيات ذلؾمجمس الشعبي الوطالمقيميف بالخارج النتخاب أعضاء ال
مية والجماعات الجزائرييف المقيميف بالخارج، مف رئيس يعينو وزير العدؿ، حافظ األختاـ، برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعديف اثنيف يعينيـ وزير الداخ

 مشترؾ. ووزير الشؤوف الخارجية بقرار المحمية
ة المتعمقة تجدر اإلشارة إلى أف استحداث المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج بموجب المراسيـ التنفيذي -

ألمر بالنسبة الستحداث بتصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج بمناسبة انتخاب رئيس الجميورية، ليس لو أساس تشريعي، عمى عكس ما ىو ا
الجزائرييف المقيميف المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج بموجب المراسيـ التنفيذية المتعمقة بتصويت المواطنيف 

 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115/6/7بالخارج بمناسبة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني )المادة 
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ير الشؤوف الخارجية، بقرار مشترؾ، مف بيف الناخبيف يعينيـ وزير الداخمية والجماعات المحمية ووز 
((، .ماعدا المرشحيف واألعضاء المنتميف إلى أحزابيـ وأوليائيـ وأصيارىـ إلى غاية الدرجة الثانية

مف  17/1األحكاـ المنصوص عمييا في المادة االنتخابات الرئاسية،  ، فيما يخصودوف مراعاة
شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في يحدد  57-99المرسـو التنفيذي رقـ 

تحدث لجنة انتخابية تشرؼ عمى ))  :االنتخاب لرئاسة الجميورية وكيفيات ذلؾ، المعدؿ، التي تنص
تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج، تتكوف مف رئيس يعينو وزير العدؿ، برتبة مستشار 

يعينيـ وزير الداخمية والجماعات المحمية ووزير الشؤوف الخارجية، ونائب رئيس ومساعديف اثنيف 
وأوليائيـ وأصيارىـ  بقرار مشترؾ، مف بيف الناخبيف ماعدا المترشحيف واألعضاء المنتميف إلى أحزابيـ

ىذا ورغـ خطورة مياـ المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف  .((.إلى غاية الدرجة الثانية
الوطني أو في حالة  في حالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبيسواء رييف المقيميف بالخارج الجزائ

ورغـ عدـ خضوع األعضاء المعينيف مف طرؼ كؿ مف وزير الداخمية ، (1)انتخاب رئيس الجميورية
ووزير الشؤوف الخارجية لدى ىذه المجنة لشرط تأدية اليميف قبؿ تولييـ مياميـ وكذلؾ رغـ انعداـ 

اية جزائية لضماف صحة ونزاىة محاضر ىذه المجنة، لـ يقتنع المشرع بضرورة السماح بمنازعة حم
 .(2)قانوف االنتخاباتعمييا في  الّنصإجراءات قضائية خاصة، يتـ  صحة تشكيمتيا، مف خبلؿ

وأخيرا تجدر اإلشارة مف جية، إلى أنو ىناؾ غموض فيما يخص شروط تعييف أعضاء المجنة 
المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في حالة االستفتاء. بالتالي  االنتخابية

 أسبابحاالت غير قانونية متعمقة بتعييف أعضاء المجنة المعنية، يمكنيا أف تشكؿ  يصعب تصور
طعف. لعؿ أف السبب في ذلؾ ىو غياب مرجع تشريعي يستحدث المجنة االنتخابية المشرفة عمى 

المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في حالة االستفتاء ويوضح كيفية تشكيميا. لكف  تصويت
حوؿ السمـ والوئاـ المدني، تـ استحداث لجنة انتخابية مشرفة عمى  1999بمناسبة استفتاء سنة 

-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج بموجب المادة 
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾ، تتكوف  274

.(3)( قضاة يعينيـ وزير العدؿ قياسا عمى تشكيمة المجنة االنتخابية الوالئية آنذاؾ3مف ثبلثة )  
                                                           

رساليا لممجمس الدستوري المكمال - 1 ؼ بإعبلف متمثمة في جمع ومعاينة النتائج المتحصؿ عمييا عمى مستوى الدوائر االنتخابية الدبموماسية والقنصمية وا 
 النتائج الرسمية.

ت الغش وتزييؼ النتائج، التي قد لكف يمكف اعتبار أف تعييف قاضي عمى رأس المجنة المعنية، يعتبر ضمانة ميمة ولكنيا غير كافية لتفادي ممارسا - 2
 يؤدي إلييا انحياز ممثمي اإلدارة لدى ىذه المجنة.

 . 2774قبؿ تعديميا في سنة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  88المادة  - 3
ائرييف ، يحدد شروط تصويت المواطنيف الجز 1999غشت  24المؤرخ في  274-99تجدر اإلشارة إلى أنو لـ يتـ اإلشارة في المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88المقيميف بالخارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾ، إلى المادة 
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بية حوؿ السمـ والمصالحة الوطنية، تـ استحداث" لجنة انتخا 2775وبمناسبة استفتاء سنة 
، بناء عمى المرسوـ التنفيذي (1)مكمفة بجمع نتائج تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج"

يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االستفتاء وكيفيات  274-99رقـ 
ابية ، يتضمف تعييف قضاة رؤساء المجاف االنتخ2775غشت  27والقرار المؤرخ في  (2)ذلؾ

الوالئية والمجنة االنتخابية المكمفة بجمع نتائج تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في 
، 2775سبتمبر  12والقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  (3)الوطنية االستفتاء المتعمؽ بالمصالحة

اطنيف الجزائرييف يتضمف تعييف أعضاء في المجنة االنتخابية المكمفة بجمع نتائج تصويت المو 
ويتبيف مما سبؽ أنو تـ استبعاد . (4)المقيميف بالخارج في االستفتاء المتعمؽ بالمصالحة الوطنية

التي تحدد تشكيمة المجنة ، سابؽ الذكر 274-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17أحكاـ المادة 
( قضاة يعينيـ 3بثبلثة ) االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج

مف طرؼ وزير العدؿ  امعين اوزير العدؿ، بحيث تـ استحداث لجنة أخرى تتكوف مف قاضي رئيس
ونائب رئيس ومساعديف معينيف مف طرؼ وزير الداخمية ووزير الشؤوف الخارجية بقرار مشترؾ 

وتجدر  .(5)2774في سنة  وىي تشكيمة تشبو تشكيمة المجنة االنتخابية الوالئية بعد تعديؿ تشكيمتيا
اإلشارة مف جية أخرى، فيما يخص تعييف أعضاء المجاف االنتخابية لمدوائر االنتخابية الدبموماسية 

وأعضاء المجاف اإلدارية  (6)الوطني أو القنصمية التي تَشّغؿ بمناسبة انتخابات المجمس الشعبي
 ، أنو ال(7)ةستفتاء واالنتخابات الرئاسيبمناسبة االتَشّغؿ لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية التي 

                                                           
 عوض تسميتيا " المجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج". - 1
حوؿ الميثاؽ مف أجؿ السمـ  2775سبتمبر  29اء ، يتعمؽ بنتائج استفت2775أكتوبر  71المؤرخ في  75/ إ.ـ د/71مقتضيات اإلعبلف رقـ  -  2

 .2775أكتوبر  5/ 65ع.  ج. ر.والمصالحة الوطنية، 
 .2775سبتمبر  7/ 61ع.  ج. ر. - 3
 .2775سبتمبر  14/ 63ع.  ج. ر. - 4
 . 2774، بعد تعديميا سنة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88المادة  - 5
ه، ال يستنداف إلى نفس األحكاـ التشريعية المستمدة مف قانوف االنتخابات، بحيث أف قرار وزير العدؿ تجدر اإلشارة إلى أف القراريف المشار إلييما أعبل -

 115و 88، أما القرار الوزاري المشترؾ، المشار إليو أعبله، يستند أساسا إلى المواد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88المشار إليو أعبله، يستند أساسا إلى المادة 
ه األحكاـ غير مبلئمة، كونيا تتعمؽ بانتخاب. وىو أمر غير منطقي، نظرا الستحالة تطبيقيا في حالة االستفتاء، باعتبار أف . وأف ىذأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88والتي تخضع ألحكاـ المادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115التعييف لدى المجنة االنتخابية لممقيميف في الخارج المنصوص عمييا في المادة 
مف بيف شروط أخرى، خاصة لشرط عدـ االنتماء لحزب أحد المترشحيف النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وكذلؾ عدـ وجود عبلقة يخضع، 

 قرابة أو مصاىرة بالنسبة ألحد المترشحيف. 
الجزائرييف المقيميف بالخارج يحدد شروط تصويت المواطنيف  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  115/5المادة  - 6

 .لمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾالنتخاب أعضاء ا
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االنتخاب لرئاسة الجميورية وكيفيات  57-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  16المادة  - 7

 . الخارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾيحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف ب 274-99ـ مف المرسـو التنفيذي رق 16والمادة  المعدؿ ذلؾ،
رساليا إلى المجنة االنتخابية المشرفة عمى تص - ويت تكمؼ ىذه المجاف بإحصاء النتائج المسجمة عمى مستوى جميع مكاتب التصويت التي تغطييا وا 

رج الموجودة بداخؿ الوطف والتي بدورىا تقـو بإرساؿ النتائج المحصؿ عمييا بالميجر إلى المجمس الدستوري إلعبلف المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخا
 النتائج العامة لبلقتراع.
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يخضع  لشروط خاصة كما ىو األمر بالنسبة لمجاف االنتخابية البمدية والوالئية والمجنة االنتخابية 
نماالمشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج،  تخضع تشكيمتيا أساسا  وا 

    .(1)مدائرة الدبموماسية أو القنصمية بالخارجلؤلحكاـ المتعمقة بتكويف المجنة اإلدارية ل
الطعن المتعمقة بتعيين ممثمي المترشحين عمى مستوى مكاتب ومراكز  أسباب -ثامنا
 :التصويت

يحؽ لممترشحيف لجميع االنتخابات، بما فييا انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، الحضور في 
ؿ ممثميف، لمبلحظة سرياف عمميات التصويت مكاتب ومراكز التصويت، سواء شخصيا أو مف خبل

. وما لممترشحيف إال أف (2)وتسجيؿ مبلحظاتيـ واحتجاجاتيـ حوؿ كيفية إجراء عمميات التصويت
                                                           

ـ مف طرؼ تتشكؿ المجنة اإلدارية لمدائرة الدبموماسية أو القنصمية مف رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي رئيسا وناخبيف عضويف، يتـ تعييني - 1
يحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف  77-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  7و 12أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. والمادتيف  27وزير الشؤوف الخارجية: المادة 

ويت المواطنيف يحدد شروط تص 57-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة  لمجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾالمقيميف بالخارج النتخاب أعضاء ا
يحدد شروط تصويت  274-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة  اب لرئاسة الجميورية وكيفيات ذلؾ، المعدؿالجزائرييف المقيميف بالخارج في االنتخ

 .الخارج في االستفتاء وكيفيات ذلؾالمواطنيف الجزائرييف المقيميف ب
لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية، فيما يخص المجاف االنتخابية لمدوائر االنتخابية التشريعية بالخارج وتحوؿ اعتماد تشكيمة المجاف اإلدارية االنتخابية  -

تائج مكاتب المجاف اإلدارية االنتخابية لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية المختصة بمراجعة القوائـ االنتخابية إلى لجاف انتخابية تختص بإحصاء ن
ختصاصيا اإلقميمي، توجو ُيفترض أنو ال يساىـ في ضماف حياد المجاف المعنية. وىو توجو يتناقض تماما مع التوجو المتعمؽ بتكويف التصويت التابعة ال

تعييف بحيث أف ال المجاف االنتخابية البمدية والوالئية والمشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج )التي تحدث كميا  في داخؿ الوطف(،
جاف لدى ىذه األخيرة يخضع لشروط تـ وضعيا مف أجؿ ضماف حيادىا، لعؿ أىميا تفادي تمثيؿ اإلدارة بصفة مباشرة وتكميؼ قضاة برئاسة  بعض الم
المجنة ومنع تعييف أشخاص ليـ عبلقة سياسية حزبية أو عائمية مع أحد المترشحيف وىي شروط ال يخضع ليا ولو بصفة جزئية التعييف عمى مستوى 

مية بصفتو ممثؿ لئلدارة اإلدارية المكمفة بمراجعة قوائـ الناخبيف المقيميف بالخارج )يقـو وزير الشؤوف الخارجية بتعييف رئيس الممثمية الدبموماسية أو القنص
ف في تشكيمة المجاف االنتخابية التي تستحدث وناخبيف دوف مراعاة انتمائيـ السياسي والحزبي وعبلقاتيـ العائمية(.  وبالنتيجة، فإنو ال يمكف منطقيا الطع

 في الخارج. 
بعد إجراء عمميات  االعتماد عمى المجاف اإلدارية االنتخابية المكمفة بمراجعة قوائـ الناخبيف بالخارج، كقناة أولية لنقؿ نتائج مكاتب التصويت بالخارج، -

زاىة نتائج االقتراع التي تسجؿ بالخارج، بحيث أنو يستحسف توزيع صبلحيات تأطير التصويت، يعتبر توجو ال يخمو مف مخاطر التأثير السمبي عمى ن
راع االقتراع بيف عدة ىيئات، بمعنى أنو مف جية،  يجب تفادي حصر عدة صبلحيات بيف يدي سمطة واحدة تتدخؿ سواء في المرحمة التحضيرية لبلقت

االعتماد عمى ىيئات تتدخؿ في المرحمة التحضيرية لبلقتراع وتتدخؿ بعد إجراء عمميات أو بعد إجراء عمميات التصويت ومف جية أخرى، يجب تفادي 
 التصويت.

، يحدد كيفيات 2774مارس  4المؤرخ في  77-74والمرسـو التنفيذي رقـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  166و 141و 118و 61و 67و 56و 45المواد  - 2
، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 1997مارس  6المؤرخ في  77-97رقـ مف األمر  166و 61و 67و  56و 45تطبيؽ أحكاـ المواد 

، 2772مارس  5المؤرخ في  84-72تنفيذي رقـ المرسـو وال 2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لرئاسة الجميورية، 
يت ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمميات التصويت، ج. ر. ع. يحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصو 

 يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ والمتمـ. 423-97المرسـو التنفيذي رقـ و  2772مارس  5 /16
أو ناخبيف في مكاتب االقتراع لغاية مبلحظة سرياف عمميات تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ينص عمى إمكانية حضور ممثمي أحزاب سياسية  -

  التصويت المتعمقة باالستفتاء. 
   تجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو زيادة عف إمكانية حضور ممثمي المترشحيف في مكاتب االقتراع، يمكف أيضا المبلحظيف الدولييف المدعويف بصفة -

مكاتب االقتراع. لكف ال يحؽ ليـ تقديـ مبلحظات أو احتجاجات توجو لمييئة الرسمية المكمفة بإعبلف رسمية لمبلحظة مجريات االقتراع، الحضور في 
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يقوموا بإيداع قوائـ األشخاص الذيف يؤىمونيـ لتمثيميـ عمى مستوى مكاتب التصويت لدى المصالح 
حسب ، (1)وماسية أو القنصمية بالخارجمالدب مياتلدى المصالح المختصة لمممثو المختصة لمواليات 

وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف ، (2)الحالة، خبلؿ أجؿ معيف قبؿ تاريخ إجراء عمميات التصويت
حضور أكثر مف خمسة ممثميف في مكتب تصويت واحد في آف واحد. لذا في حالة قياـ أكثر مف 

مييف ليـ عمى مستوى مكتب تصويت معيف، يتعيف خمسة مترشحيف أو قوائـ مترشحيف  باقتراح  ممث
االتفاؽ بينيـ لتحديد الممثميف الخمسة الذيف سيسمح ليـ بالحضور في مكتب االقتراع المعني. وفي 
حالة عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ يتـ تحديد المبلحظيف الخمسة بالمجوء إلى القرعة تحت إشراؼ ممثؿ 

وبعد ضبط قوائـ ممثمي المترشحيف عمى . (3)و القنصميعف الوالي أو رئيس المركز الدبموماسي أ

                                                                                                                                                                                       

 نتائج االقتراع. وفيما يخص إطار عمؿ المبلحظيف الدولييف يـو االقتراع، أنظر مثبل: 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) : Guide pour l'évaluation des 
élections, CDL-AD(2006)021, Strasbourg, le 15 juin 2006,  p.12 : www.venice.coe.int  

 إضافة إلى حقيـ في مبلحظة إجراء العمميات التي تحتضنيا مكاتب ومراكز التصويت، يحؽ لممترشحيف مبلحظة سرياف أعماؿ المجاف االنتخابية -
حصاء العاـ لمنتائج المسجمة عمى مستوى مكاتب التصويت الموجودة عمى مستوى البمديات وتحرير "محاضر اإلحصاء البمدي البمدية )المكمفة باإل

رساليا لمجاف االنتخابية الوالئية المختصة إقميميا(، وفقا لممواد  . إال أف المشرع اكتفى بالنص عمى ىذه اإلمكانية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 164و 58لؤلصوات" وا 
 ة في قانوف االنتخابات، دوف توضيح إجراءات ممارستيا ودوف النص عمى تحديدىا عف طريؽ التنظيـ، عمى عكس ما ىو األمر بالنسبة إلمكانيةاليام

 9ـ ة ليو المترشحيف مراقبة سرياف عمميات التصويت في مكاتب التصويت. وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو تـ السماح بمناسبة تنظيـ االنتخابات الرئاسي
، مف طرؼ المجنة الوطنية المكمفة بالتحضير وتنظيـ االنتخابات الرئاسية، في اجتماعيا الرابع، بحضور ممثمي المترشحيف لدى المجاف 2779أبريؿ 

  : )النص الفرنسي( 2779فبراير  22المقدـ بعد االجتماع سابؽ الذكر، بتاريخ   االنتخابية الوالئية، بحيث نص البياف
((…En parallèle, et conformément à la loi électorale, ainsi qu’à l’instruction présidentielle du 7 de ce moi relative à 
l’élection présidentielle, la Commission œuvre à réunir toutes les conditions à même de garantir l’équité et la 
transparence du scrutin du 9 avril prochain. A cet égard, en application de l’instruction présidentielle et en réponse 
à la demande de certains candidats à la candidature, la Commission nationale a décidé la diffusion d’une directive 
à toutes les autorités administratives et judiciaires compétentes, précisant que les représentants des candidats sont 
habilités à suivre directement les travaux de la Commission électorale de wilaya.)) : www.premier-ministre.gov.dz 

مف األمػر  166و 61و 67و  56و 45يؽ أحكاـ المواد ، يحدد كيفيات تطب2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة  - 1
ع.  ج. ر.، المتضػمف القػانوف العضػوي المتعمػؽ بنظػاـ االنتخابػات، المطبقػة فػي االنتخػاب لرئاسػة الجميوريػػة، 1997مػارس  6المػؤرخ فػي  77-97رقػـ 
وائـ المترشػػحيف فػػي مسػػتوى مراكػػز التصػػويت ومكاتػػب يحػػدد كيفيػػات تعيػػيف ممثمػػي قػػ 84-72مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  2والمػػادة  2774مػػارس  7/ 13

 .تالتصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمميات التصوي
مف األمػر  166و 61و 67و  56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة  - 2

ع.  ج. ر.لمتضػمف القػانوف العضػوي المتعمػؽ بنظػاـ االنتخابػات، المطبقػة فػي االنتخػاب لرئاسػة الجميوريػػة، ، ا1997مػارس  6المػؤرخ فػي  77-97رقػـ 
يحػػدد كيفيػػات تعيػػيف ممثمػػي قػػوائـ المترشػػحيف فػػي مسػػتوى مراكػػز التصػػويت ومكاتػػب  84-72مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  4والمػػادة  2774مػػارس  7/ 13

يتعمػؽ بتنظػيـ انتخػاب أعضػاء مجمػس األمػة  423-97مف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  18والمادة  مميات التصويتيات ممارسة رقابة عالتصويت ويضبط كيف
 .المعدؿ والمتمـالمنتخبيف وسيره، 

 77-97 مف األمر رقـ 166و 61و 67و  56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  5المادة  - 3
 2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لرئاسة الجميورية،  1997مارس  6المؤرخ في 

ويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة يحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التص 84-72مف المرسـو التنفيذي رقـ  3والمادة
 يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ والمتمـ. 423-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  18عمميات التصويت والمادة 
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مستوى مكاتب ومراكز التصويت، ترسؿ إلى جميع رؤساء مراكز ومكاتب التصويت التي ستستقبؿ 
وأخيرا تقـو المصالح المختصة لمواليات أو لمممثميات الدبموماسية أو القنصمية . (1)ممثمي المترشحيف

مسبقا لممثمي المترشحيف الذيف سيحضروف في مراكز ومكاتب  بإعداد بطاقات التأىيؿ التي تسمـ
ُتستمد أساسا مف السموؾ طعف  أسبابمنازعات مف أجؿ  عمميةال ىذه عف تنتج. وقد (2)التصويت

 :ولعؿ أىميا ،مكمفة بتنظيـ العممية المعنيةمسمطات الغير المشروع ل
مترشح لتمثيمو عمى مستوى  اعتراض اإلدارة عمى تأىيؿ شخص مف طرؼ قائمة مترشحيف أو -

 ،(3)مكتب أو مركز تصويت معيف
امتناع اإلدارة عف تسّمـ قوائـ الممثميف التي يتقدـ بيا بعض المترشحيف، خبلؿ اآلجاؿ القانونية  -

 ؛المقررة إليداعيا
خبلؿ اآلجاؿ  امتناع اإلدارة عف تسّمـ قوائـ الممثميف اإلضافييف التي يتقدـ بيا بعض المترشحيف -

 ؛القانونية المقررة إليداعيا
غير االتفاؽ والقرعة لتحديد ممثمي المترشحيف الذيف سيسمح ليـ آخر لجوء اإلدارة إلى أسموب  -

( مترشحيف أو قوائـ 5بالحضور في مكاتب ومراكز التصويت، في حالة وجود أكثر مف خمس )
 ؛مترشحيف

 ؛رشحيف المعينيف نيائياامتناع اإلدارة عف تسميـ بطاقات التأىيؿ لممثمي المت -
عدـ تبميغ اإلدارة قوائـ ممثمي المترشحيف ومستخمفييـ بعد ضبطيا، لرؤساء مراكز ومكاتب  -

 التصويت. 

                                                           

مف األمر  166و 61و 67و  56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  6المادة  - 1
ع.  ج. ر.، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لرئاسة الجميورية، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97رقـ 
مستوى مراكز التصويت ومكاتب يحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ المترشحيف في  84-72مف المرسـو التنفيذي رقـ  5والمادة  2774مارس  7/ 13

 .يات ممارسة رقابة عمميات التصويتالتصويت ويضبط كيف
مف األمر  166و 61و 67و  56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  7المادة  - 2

ع.  ج. ر.ضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لرئاسة الجميورية، ، المتضمف القانوف الع1997مارس  6المؤرخ في  77-97رقـ 
يحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب  84-72مف المرسـو التنفيذي رقـ   6والمادة  2774مارس  7/ 13

 .يات ممارسة رقابة عمميات التصويتالتصويت ويضبط كيف
ما يمكف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.، 67و 45تجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد في قانوف االنتخابات وال في المراسيـ التنفيذية المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ المواد  - 3

رار في تعييف اعتباره كشرط يتعمؽ بقابمية التعييف عمى مستوى مكتب أو مركز تصويت كممثؿ لقائمة مترشحيف أو مترشح. بالتالي فإف المترشحوف أح
 لصبلحياتيا. اخطير  اممثمييـ. وأف أي تدخؿ لئلدارة في ىذه المسائؿ يعتبر تجاوز 
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 : الطعن المتعمقة بالدعاية االنتخابية أسباب -تاسعا
تعتبر الحممة االنتخابية المرحمة مف مسار االنتخاب التي يحاوؿ أثنائيا المترشحوف إقناع 

أثنائيا  بيف بالتصويت لصالحيـ يـو االقتراع. ونظرا لؤلىمية الكبرى ليذه المرحمة التي تشتدّ الناخ
 191إلى  184ومف  182إلى  172النشاطات والمنافسة السياسية، تـ تنظيميا مف خبلؿ المواد مف 

، يتعمؽ 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89والقانوف رقـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 215إلى  210ومف 
ديسمبر  2المؤرخ في  19-91، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ (1)باالجتماعات والمظاىرات العمومية

، يتعمؽ بنشر المداولة رقـ 1999مارس  13المؤرخ في  62-99والمرسـو التنفيذي رقـ  (2)1991
 (3)رئاسية، الصادرة عف المجنة الوطنية المستقمة لمراقبة االنتخابات ال1999مارس  7المؤرخة في  79

، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير 1997أبريؿ  28المؤرخ في  138-97والمرسـو التنفيذي رقـ 
وبرمجتيا وبثيا مف  1997يونيو  5المباشر المتعمقة بالحممة االنتخابية لبلنتخابات التشريعية في يـو 

، 351-97التنفيذي رقـ والمرسـو  (4)قبؿ المؤسستيف العموميتيف لمتمفزيوف والبث اإلذاعي المسموع
، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعمقة بالحممة 1997سبتمبر  23المؤرخ في 

وبرمجتيا وبثيا مف  1997أكتوبر  23االنتخابية النتخابات المجالس الشعبية البمدية والوالئية في يـو 
 85-02المرسـو التنفيذي رقـ و  (5)قبؿ المؤسستيف العموميتيف لمتمفزيوف والبث اإلذاعي المسموع

 72-04والمرسـو التنفيذي رقـ  (6)إشيار الترشيحات ، يحدد كيفيات2002مارس  5المؤرخ في 
 . (7)، حدد كيفيات إشيار الترشيحات في االنتخاب لرئاسة الجميورية2004مارس  4المؤرخ في 

مف سموؾ غير  تارة ،ستمدتُ  أسبابوقد تثور بمناسبة إجراء الحممة االنتخابية منازعات مف أجؿ 
ممترشحيف أو ممثمييـ مف سموؾ غير مشروع ينسب ل وتارة أخرى ،بصفة عامة ئلدارةمشروع ينسب ل

  أو لمنظمات كالجمعيات والنقابات...الخ. أو أفراد آخريف مف أتباعيـ
                                                           

 .1997يناير  24/ 4ع.  ج. ر. - 1
 7/ 63ع.  ج. ر.، الوارد في 1991ديسمبر  2المؤرخ في  19-91مع مراعاة االستدراؾ المتعمؽ بالقانوف رقـ  .1991ديسمبر  4/ 62ع.  ج. ر. - 2

 .1991ديسمبر 
 .1999مارس  17/ 18ع.  ج. ر. - 3
 .1997أبريؿ  37/ 26ع.  ج. ر. - 4
 .1997سبتمبر  24/ 62ع.  ج. ر. - 5
 .2772مارس  5/ 16ع.  ج. ر. - 6
 .2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر. - 7



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
105 

 :(1)أساسا في مشروع لئلدارة بصفة عامةالسموؾ غير الُتستمد مف  الطعف التي أسبابتتمثؿ 
الدعاية االنتخابية قبؿ  ممارسةاألشخاص مف والمنظمات و عدـ التدخؿ لمنع بعض األحزاب  -
 ،األواف

عدـ التدخؿ لمنع بعض األحزاب والمنظمات واألشخاص مف ممارسة الدعاية االنتخابية في  -
 أمكاف يمنع فييا ممارسة النشاط السياسي،

خاص مف وضع الممصقات اإلشيارية عدـ التدخؿ لمنع بعض األحزاب والمنظمات واألش -
 االنتخابية عمى جدراف المباني العمومية،  

عدـ مراعاة مبدأ المساواة بيف المترشحيف أماـ الخدمات التي تقدميا أثناء الحممة االنتخابية،  -
بحيث أنو قد ال يستفيد المترشحيف مف نفس المساعدات المالية العمومية لغرض تمويؿ الحممة ومف 

ماؿ العادؿ لمقاعات واألماكف المخصصة لمتجمعات االنتخابية ومف االستعماؿ العادؿ لوسائؿ االستع
اإلعبلـ العمومية لمتعريؼ بأنفسيـ واستعراض برامجيـ االنتخابية ومف تغطية إعبلمية عمومية عادلة 

 لنشاطاتيـ السياسية االنتخابية طواؿ الحممة. 
سموؾ غير المشروع لممترشحيف واألحزاب السياسية وتتمثؿ أسباب الطعف التي ُتستمد مف ال

عدـ احتراـ األحكاـ المتعمقة بالوسائؿ المادية عامة وبالجانب المالي  ، أساسا فيآخريفوأشخاص 
 خاصة لمحممة االنتخابية وكذلؾ األحكاـ المتعمقة بأخبلقية ىذه األخيرة.

لى جانب   :وىيرى، أخ أسبابالطعف سابقة الذكر، يمكف إضافة  أسبابوا 
تقاعس أو امتناع المجاف السياسية الوطنية المكمفة بمراقبة االنتخابات، في حالة استحداثيا،  -

عف القياـ بمياميا وفقا ألنظمتيا التأسيسية، كامتناع ىذه المجاف أو فروعيا عمى المستوى المحمي، 
لفات ثابتة أو لمراعاة عف إخطار السمطات اإلدارية المختصة، مف أجؿ تدخميا لوقؼ أو إزالة مخا

  حقوؽ المترشحيف، عمى سبيؿ المثاؿ،

                                                           

والتي كاف آخرىا الحممة المتعمقة بانتخاب تناولت الصحافة الوطنية الخاصة عدة حاالت غير قانونية تخممت مختمؼ الحمبلت االنتخابية الماضية  - 1
  :. أنظر عمى سبيؿ المثاؿ2779أبريؿ  9رئيس الجميورية المقرر يـو 

EL WATAN : N°5603 du mercredi 08 avril 2009, N°5602 du mardi 07 avril 2009, N°5596 du mardi 31 mars 2009, 
N°5594 du dimanche 29 mars 2009, N°5593 du ven. 27/sam. 28 mars 2009, N°5592 du jeudi 26 mars 2009, N°5590 
du mardi 24 mars 2779, N°5589 du lundi 23 mars 2779.  LE SOIRE D’ALGERIE : N°5585 du ven. 03/sam. 04 avril 
2009, N°5584 du jeudi 02 avril 2009, N°5582 du mardi 31 mars 2009, N°5581 du lundi 30 mars 2009, N°5578 du 
jeudi 26 mars 2009, N°5577 du mercredi 25 mars 2009.  LIBERTE : N°5042 du mercredi 08 avril 2009, N°5035 du 
mardi 31 mars 2779, N°5731 du jeudi 26 mars 2779, N°5728 du lundi 23 mars 2779.  LE QUOTIDIEN D’ORAN : 
N°4356 du mercredi 08 avril 2009, N°4354 du lundi 06 avril 2009.MIDI LIBRE : N°631 du mercredi 08 avril 2009, 
N°625 du mercredi 1er avril 2009, N°624 du mardi 31 mars 2009, N°622 du dimanche 29 mars 2009, N°621 du ven. 
27/sam. 28 mars 2009, N°619 du mercredi 25 mars 2009. 
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تقاعس السمطات اإلدارية المختصة سابقة الذكر، عف اتخاذ التدابير واإلجراءات المبلئمة  -
خبلؿ اآلجاؿ القانونية أو تقاعسيا عف إببلغ المجاف المشار إلييا أعبله، بالتدابير المتخذة في ظرؼ 

 .(1)ساعة عمى األكثر 48
 : الطعن المتعمقة بتقديم افتتاح االقتراع وتأخير اختتامو أسباب -عاشرا

 ، أنو يمكف لوزير الداخمية بناء عمى طمب مف الوالةأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 34/2يستفاد مف المادة 
عمى مستوى بعض  ،( ساعة عمى األكثر72باثنتيف وسبعيف )افتتاح االقتراع   ص بتقديـ ساعةالترخي

ألسباب مادية تتمثؿ في  ،يتعذر فييا إجراء عمميات التصويت في اليـو المحدد إلجرائياالبمديات التي 
 34/3بعد مكاتب التصويت وتشتت السكاف وألي سبب استثنائي. ويستفاد مف المادة 

، أنو يمكف لوزير الداخمية مع وزير الشؤوف الخارجية، بناء عمى طمب مف السفراء أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
( 120ـ تاريخ افتتاح االقتراع عمى مستوى دوائر التصويت بالخارج، بمائة وعشريف )، تقديوالقناصؿ

، أنو يمكف لوزير الداخمية، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 33/2ساعة قبؿ اليـو المحدد لذلؾ. ويستفاد مف المادة 
توى بناء عمى طمب مف الوالة، الترخيص بتقديـ ساعة افتتاح االقتراع أو تأخير ساعة اختتامو عمى مس
. (2)بعض البمديات أو عمى مستوى جميع بمديات دائرة انتخابية واحدة وىذا لتسييؿ ممارسة حؽ التصويت

 طعف مثؿ:أسباب تقديـ افتتاح االقتراع أو تأخير اختتامو، منازعات مف أجؿ  تنتج عفوعميو قد 

أو تأخير اختتامو، عدـ قياـ السمطات المختصة بتقديـ تاريخ افتتاح االقتراع أو ساعة افتتاحو  -
 ؛رغـ ضرورة ذلؾ

 قياـ السمطات المختصة بتقديـ تاريخ افتتاح االقتراع ألكثر مف عدد الساعات المرخص بو.  -
المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية الطعن المتعمقة بمعالجة  أسباب -حادي عاشرا

 : المنظمة في قانون االنتخابات
مف طرؼ  قانوف االنتخاباتالمنظمة في  السابقة لبلقتراعتشكؿ عممية معالجة المنازعات 

الجيات القضائية اإلدارية المختصة، عممية تحضيرية بذاتيا. وليا أىمية كبرى نظرا لمدور الذي 
                                                           

مف المرسـو  17إلى  7عمى سبيؿ المثاؿ، إلى المواد مف  بمراقبة االنتخابات، يمكف الرجوع،صبلحيات المجاف السياسية الوطنية المكمفة بخصوص  - 1
 . 2779أبريؿ  9ابات الرئاسية ليـو يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخ 61-79الرئاسي رقـ 

، عدة حاالت تتعمؽ بامتناع أو تقاعس المجنة السياسية الوطنية لمراقبة 2779تخابات الرئاسية لسنة تناولت الصحافة الوطنية، خاصة بمناسبة االن -
 االنتخابات وبعض السمطات اإلدارية المخَطرة مف طرؼ ىذه األخيرة، عف ممارسة مياميا القانونية. أنظر عمى سبيؿ المثاؿ: 

EL WATAN : N°5602 du mardi 07 avril 2009, N°5596 du mardi 31 mars 2779. LE SOIRE D’ALGERIE : N°5584 du jeudi 
02 avril 2009, N°5582 du mardi 31 mars 2009. LIBERTE N°5035 du mardi 31 mars 2009. MIDI LIBRE N°624 du mardi 
31 mars 2009. 

 ع بيا.لـ يتـ تحديد عدد الساعات التي يجوز تقديـ افتتاح أو تأخير اختتاـ االقترا - 2
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صبلح األوضاع. إال أنو قد تُ  ر قص  تمعبو، مف الجانب النظري، ىذه الجيات القضائية إلزالة العقبات وا 
في القياـ بواجبيا القانوني وبالتالي تسير عكس اتجاه إزالة  ،في بعض األحياف ،ىذه الجيات القضائية

تنتج عف عممية معالجة المنازعات المعنية، منازعات مف أجؿ أسباب الطعف تستمد العقبات. وقد 
 أساسا مف السموؾ غير المشروع لممحاكـ اإلدارية ولعؿ أىميا:

نازعات الرئيسية المتعمقة بالعمميات التحضيرية عف تسجيؿ الطعوف المتعمقة بالم متناعاال -
 ؛المرفوعة خبلؿ اآلجاؿ القانونية المقررة لذلؾ

التحضيرية  تبميغ قرارات العدالة التي تصدر بشأف المنازعات الرئيسية المتعمقة بالعمميات عدـ -
 ؛زاـتمقائيا ومباشرة بعد إصدارىا، في الحاالت التي ينص القانوف صراحة عمى ىذا االلت

مبلئـ لممواطف أو الناخب أو المترشح الذي الوقت العف تسميـ نسخة تنفيذية في  متناعاال -
صدر القرار لصالحو والذي يسعى لتبميغو لئلدارة عمى وجو السرعة، بعد امتناع الجية القضائية 

 المصدرة لمقرار عف تبميغ ىذا األخير لئلدارة بالكيفية التي يأمر بيا القانوف. 

معالجة المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية غير المنظمة في  مب الثاني:المط
 قانون االنتخابات
مف  تنتجالطعف المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع التي قد  أسباب بعضبعد استعراض 

 ىذه ، يتعيف التساؤؿ عف مدى إمكانية معالجةقانوف االنتخاباتأجميا منازعات لـ يتـ تنظيميا في 
       المنازعات وعف مدى إمكانية إجرائو بصفة مبلئمة في حالة ثبوتيا؟

 (1)بانتخابات المجمس الشعبي الوطني لؤلطراؼ المعنية أنو ال يمكف ،التأكيد منذ البدايةويتعيف 
أـ أماـ المجمس الدولة  مجمس، سواء أماـ التقسيـ االنتخابيالمتضمنة  النصوص التشريعيةمنازعة 

بالنسبة لمثاني، أما   ،(2)النصوص التشريعيةما داـ أنو، بالنسبة لؤلوؿ، ال يختص بمراقبة ، وريالدست
وما يمكف تصوره  .(3)بصفة مباشرة القوانيف العادية لمقوانيف العضوية  احتراـمدى  بمراقبةبل يختص ف

مف طرؼ  ستوريتياإحالة النصوص التشريعية المعنية أماـ المجمس الدستوري لمراقبة مدى دإما  ىو

                                                           

 .كالمترشحيف واألحزاب السياسية - 1

 ال تخضع النصوص التشريعية لرقابة القاضي اإلداري: - 2
DEBBASCH C. et RICCI J.-C., Contentieux administratif, op.cit., p. 548. 
BARTHELEMY J. et DUEZ P., Traité de droit constitutionnel, op.cit., p. 431. 

مجمس الدستوري مراقبة مدى احتراـ القوانيف العادية لمقوانيف العضوية التي تعتبر كمصدر ليا، بصفة غير مباشرة، وىو يراقب دستورية لكف يمكف لم - 3
رقـ  أحكاـ القوانيف العادية، ما داـ أف المجمس قد اعتمد عمى قانوف عضوي كمرجع لمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األمة لمدستور )رأي

 28/ 84ع.  ج. ر. ، يتعمؽ برقابة مطابقة النظاـ الداخمي، المعدؿ والمتمـ، لمجمس األمة لمدستور،1999نوفمبر  22مؤرخ في  99ر.ف.د/ـ د//79
 (.1999نوفمبر 
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ما إلغاء النصوص التشريعية المعنية أو تعديميا  ،(1)صبلحية اإلخطار حصريا التي تممؾ السمطات وا 
بينما تبقى النصوص التطبيقية لمنصوص التشريعية المتعمقة بالتقسيـ . (2)السمطة التشريعيةمف طرؼ 
    قابمة لممنازعة أماـ مجمس الدولة.االنتخابي 

، قانوف االنتخاباتلبلقتراع غير المنظمة في  السابقةدد مواضيع المنازعات ىذا ونظرا لتع
مف جية، مسألة معالجة  ،يستحسف تناوؿ مسألة معالجتيا بطريقة إجمالية. وعميو يمكف اقتراح تناوؿ

ومف جية أخرى، مسألة معالجة المنازعات  ،)الفرع األوؿ(المعنية المتعمقة بقرارات إداريةالمنازعات 
ىذه الطريقة مستوحاة مف تصنيؼ المنازعات  )الفرع الثاني(.ة التي ال تتعمؽ بقرارات إداريةعنيالم

، إلى منازعات متعمقة بقرارات إدارية تحضيرية قانوف االنتخاباتلبلقتراع غير المنظمة في  السابقة
لى منازعات تتعمؽ أساسا بسموكات غير مشروعة مف  ،ية، تنسبتارة تكوف سمبية وتارة أخرى إيجاب وا 

كاإلدارة االنتخابية سواء عمى  (3)تتدخؿ في التحضير لبلقتراعالتي  عامة السمطات الجية، إلى 
مستوى الواليات أو عمى مستوى الدوائر الدبموماسية أو القنصمية والمجمس الدستوري والمحاكـ 

مترشحيف والناخبيف ومف جية أخرى، إلى أطراؼ غير السمطات العامة سابقة الذكر، كال ،اإلدارية
 .،...الخوىيئات كاألحزاب السياسية والجمعيات والنقابات ووسائؿ اإلعبلـ

المنازعات االنتخابية السابقة لبلقتراع التي لـ  إدراجإف يمكف وتجدر اإلشارة إلى أنو ال ُيعرؼ 
لتي تنص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. ا 183في نطاؽ تطبيؽ أحكاـ المادة  يتـ تنظيميا في قانوف االنتخابات

  .(4)المنازعات المتعمقة باالنتخابات مف الرسـو القضائية إعفاءعمى 

 ةمعالجة المنازعات المتعمقة بقرارات إدارية تحضيريمسألة  الفرع األول:
 ، البعض منيا لياكثيرة قرارات تحضيرية صدر السمطات العامة المتدخمة في المسار االنتخابيتُ 

يقصد بالقرارات التحضيرية ذات الطابع . محتمؿ ليا طابع إداري البعض اآلخرو مؤكد  طابع إداري
اإلداري المؤكد، القرارات التحضيرية الصادرة عف السمطات اإلدارية التابعة لمسمطة التنفيذية المسؤولة 

: مثؿ سواء بداخؿ الوطف أو بالخارج، ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 3االنتخابات وفقا لممادة  وتسيير عمى تنظيـ

                                                           

 مف الدستور(. 166رئيس الجميورية ورئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة )المادة  - 1

يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا لتجديد المجمس الشعبي الوطني، الذي كاف  77-91وف رقـ لمقان بالنسبة مثؿ ما حدث - 2
يا لتجديد المجمس الشعبي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغم 18-91موضوع انتقادات شديدة، انتيت بإلغائو وصدور القانوف رقـ 

 الوطني.
  الجيات اإلدارية والقضائية المتدخمة في المسار االنتخابي.ويقصد بيا  - 3

تتعمؽ سوى بالمنازعات التي تـ تنظيميا في قانوف االنتخابات، أـ أنيا  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183يمكف طرح السؤاؿ بطريؽ أخرى، ىؿ أف أحكاـ المادة  - 4
 ا في قانوف االنتخابات؟تتعمؽ بجميع المنازعات المتعمقة باالنتخابات، بغض النظر عف تنظيمي



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
109 

الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتخابية، المراسيـ التنفيذية التي تحدد كيفية تطبيؽ المرسـو 
األحكاـ التشريعية لقانوف االنتخابات، القرارات التي تصدرىا السمطات الدبموماسية والقنصمية الجزائرية 

اإلداري المحتمؿ، ويقصد بالقرارات التحضيرية ذات الطابع  .بالخارج والتي ليا عبلقة باالنتخابات
سمطات ال تتمتع  التي تنتج عف ممارسة صبلحية ذات طابع إداري مف طرؼ القرارات التحضيرية

قرارات المجمس الدستوري التي  ،ىذه الفئة مف القرارات عف أمثمةولعؿ أىـ  أصبل بصبلحيات إدارية.
لمجاف السياسية الوطنية ومداوالت ا يصدرىا في إطار مراقبتو شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية

المتعمقة بتوزيع مجاؿ الوصوؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ العمومية  الرئاسية والتشريعية لمراقبة االنتخابات
  .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 175بيف المترشحيف طبقا لممادة 

 موضوع منازعات لـ ييتـ المشرع بتنظيميا في قانوف االنتخابات.  ىذه القرارات يمكف أف تكوف
التحضيرية  قراراتالمعالجة المنازعات المتعمقة بإلى مسألة  عمى التوالي سيتـ التطرؽعميو و 

ثـ  ،)أوال( الوطف وخارج بداخؿتصدرىا السمطات اإلدارية األصمية التي  ذات الطابع اإلداري المؤكد،
 التي المحتمؿ، التحضيرية ذات الطابع اإلداري قراراتالمسألة معالجة المنازعات المتعمقة بإلى 

المجاف السياسية الوطنية و  لترشحات لبلنتخابات الرئاسيةو افحصبمناسبة  المجمس الدستورييصدرىا 
أثناء تنظيميا لمحممة االنتخابية عمى مستوى وسائؿ اإلعبلـ  لمراقبة االنتخابات الرئاسية والتشريعية

 )ثانيا(. العمومية
ذات الطابع اإلداري  التحضيرية قراراتالمعالجة المنازعات المتعمقة بمسألة  -أوال
 : المؤكد

أوال إلى مسألة الطعف في القرارات التحضيرية الصادرة عف سمطات إدارية مركزية  التطرؽ سيتـ
إشكالية مدى إمكانية معالجة ىذه  مف حيث الجانب اإلجرائي، ،طرحالتي تومحمية بداخؿ الوطف، 

مسألة الطعف في القرارات التحضيرية الصادرة عف  ىوثانيا إل .المنازعات قبؿ إجراء عمميات التصويت
 مف حيث الجانب اإلجرائي، إشكالية التي تطرح، ،السمطات الدبموماسية والقنصمية الجزائرية بالخارج

مسألة الطعف في المراسيـ التنفيذية المتضمنة أحكاما  وأخيرا، إلى الجية القضائية المختصة. تحديد
مف حيث الجانب اإلجرائي، إشكالية تحديد  التي تطرح، ،ص تشريعيةمف المفروض أف تتضمنيا نصو 

  الجية القضائية المختصة.
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الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية والمحمية  التحضيريةبالنسبة لمقرارات  -1
يوجد في قانوف االنتخابات أّي حكـ يمنع الطعف في صحة القرارات ال بداخل الوطن: 
لتي قاـ المشرع بتنظيـ المنازعات المتعمقة بيا في القانوف سابؽ الذكر. ا تمؾ التحضيرية غير

بالتالي ُيفترض أف ىذه القرارات قابمة لمطعف باإللغاء أماـ الجيات القضائية اإلدارية المختصة 
 عدـ قبوؿ احتماؿ، مع مراعاة، مف جية، (1)المنازعات اإلداريةالتي تحكـ مة العا لمقواعدوفقا 

إمكانية  وجودلسبب  في القرارات المعنية النظر في الطعوف باإللغاءلقضائية ا ىذه الجيات
ومف جية أخرى، إمكانية تصريح المجمس ، (2)طعف موازي أماـ قاضي نتائج االقتراع ممارسة

الدستوري باختصاصو بالنظر في صحة بعض القرارات اإلدارية التحضيرية لبلقتراعات المكمؼ 
بالنسبة لممنازعات  الجية القضائية ذات الوالية العامة ، مبدئيا،، باعتبارهبمراقبة صحة عممياتيا

  .(3)مف الدستور 163/2وفقا لممادة  المتعمقة باالقتراعات المعنية
                                                           

قضى مجمس الدولة بأف الطعف باإللغاء في القرارات اإلدارية مضموف، حتى ولـ لـ يكف ىناؾ نص صريح وحتى في حالة وجود حكـ قانوني ينص  - 1
 لغاء، أنظر:عمى عدـ إمكانية الطعف في القرارات المعنية، مع مراعاة حالة وجود حكـ تشريعي ينص صراحة عمى استبعاد الطعف باإل

  .84-83، ص ص 1/2772، العدد مجمة مجمس الدولة، منشور في 1998-77-27، الصادر بتاريخ 172994قرار مجمس الدولة، رقـ  -
 "،موقؼ مجمس الدولة مف الرقابة عمى القرارات التأديبية الصادرة عف المجمس األعمى لمقضاء، حالة الغمط الصارخ في التقدير، "عف غناي رمضان -

 .58-33، ص ص 6/2775، العدد مجمة مجمس الدولة
- DEBBASCH C. et RICCI J.-C., Contentieux administratif, op.cit., p.p. 545-546 : « 1° Le caractère d’ordre public : Le 
recours pour excès de pouvoir a un caractère d’ordre public. Cela signifie qu’il est impossible de renoncer par 
avance à exercer un tel recours contre un acte administratif. Cela signifie ensuite que la renonciation d’un 
requérant à se prévaloir du jugement annulant sur sa demande une décision administrative est sans effet sur 
l’annulation prononcée. Cela signifie enfin et surtout que le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans 
texte à l’égard de tous les actes administratifs, seule une loi explicite peut l’exclure. »   

 

 نتائجعر بأنيا تدخمت في اختصاص قاضي ية محدودة، دوف أف تشفحص صحة قرارات إدارية تحضير  اإلدارية لكف قد تقبؿ الجيات القضائية - 2
  .(Théorie des actes détachables)، وفقا لنظرية القرارات اإلدارية القابمة لبلنفصاؿاالقتراع صاحب الوالية العامة مبدئيا

ؿ التحضيرية لبلقتراع التي لـ يتـ تنظيـ منازعات ليا في قانوف األعماب لممنازعات المتعمقةالنظاـ القانوني المسائؿ المرتبطة بحوؿ لمزيد مف المعمومات 
 االنتخابات، أنظر:

- GHEVONTIAN R., Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires en matière d’élections 
politiques, op.cit.. 
- BROVELLI Gérard, Le juge en matière électorale et les actes détachables, Perspectives du droit public, Études 
offertes à Jean-Claude HELIN, Juris-Classeur, Paris, 2004. 
- MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit., p.p. 102-103. 

، لبلقتراعات التي يختص بالسير عمى صحة عممياتيا التحضيريةات اإلدارية  اختصاصو بمراقبة صحة القرار إعبلف يمكف المجمس الدستوري فعبل  - 3
المجمس ، خاصة وأف احة منازعاتيا لجية قضائية معينةالقرارات المتعمقة بالترشح النتخاب رئيس الجميورية والقرارات التي أسند المشرع صر  ماعدا

 العمميات التحضيرية) تمارس عمى المسار االنتخابي بأكمموُيفترض أنيا  "بية عامةميمة رقا" مف الدستور 163/2بموجب أحكاـ المادة  أسندت لو
عبلف النتائج بتنوعيا ال يقبؿ إعادة النظر ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.،  49وفقا ألحكاـ المادة  ،أف المجمس، ومف جية أخرى (، ىذا مف جية،وعمميات التصويت وا 

صرح باختصاصو لمراقبة صحة القرارات التحضيرية التي تصدرىا السمطات اإلدارية أنو قد يُ  ،المخالفة بمفيـو ،في القرارات التي يصدرىا بنفسو، ما يفيد
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فيتعيف التساؤؿ عف اإلجراءات التي ، سريعةعمما أنو يتعيف معالجة المنازعات المعنية بصفة 
ري تطبيؽ اإلجراءات المقررة لمفصؿ في الطمبات تسمح بذلؾ؟ ىؿ يجوز مثبل لمقاضي اإلدا
ؽ.إ.ـ.إ.؟ ُيفترض أف ىذه اإلجراءات  935إلى  923االستعجالية المنصوص عمييا في المواد مف 

االستثنائية تطبؽ فقط عمى الدعاوى التي ترمي إلى استصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية ال تمس بأصؿ 
في الموضوع. وىؿ يمكف لمقاضي اإلداري القياس  دعاوىالحؽ، وبالتالي ال يمكف تطبيقيا عمى ال

                                                                                                                                                                                       

 األخرى المكمفة بالتحضير لبلقتراعات التي تخضع لمراقبتو.
رية لبلقتراعات المكمؼ صحة القرارات التحضي بمراقبةاختصاصو  مدى وتجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري الفرنسي قد اجتيد فيما يخص مسألة

ة بالسير عمى صحة عممياتيا، التي لـ يقـ المشرع بإسناد المنازعات المتعمقة بيا لجية قضائية معينة، بحيث أنو اعتراؼ باختصاصو بفحص صح
 معينة. ولمزيد مف المعمومات حوؿ ىذا الموضوع، أنظر: وبشروط األعماؿ المعنية في حاالت

- GHEVONTIAN Richard, "Conseil constitutionnel-Conseil d'Etat : le dialogue des juges", in R.F.D. adm. 16 (5) sept.-
oct., 2000,  p.p. 1004-1013. 
-  ARDANT Philippe, «  Le contentieux électoral devant le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat », in Conseil 
Constitutionnel et Conseil d’Etat, Colloque des 21 et 22 janvier au Sénat, LGDJ-Montchrestien, Paris, 1988, p.p. 55-
86. 
- TURPIN D., Contentieux constitutionnel, op.cit., p.p. 414-420. 

- Décision Delmas : FAVOREU Louis et PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 12ème 
éd., DALLOZ, Paris, 2003, p.p. 448-456. 
- Décision (du Conseil Constitutionnel en France) n°2007-137 PDR du 05 avril 2007 (Décision du 05 avril 2007 
portant sur une requête présentée par Monsieur Gérard SCHIVARDI) : www.conseil-constitutionnel.fr 
 « 1. Considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la 
République qui lui est conférée par l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut 
exceptionnellement statuer sur des requêtes mettant en cause l’élection à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui 
serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection, 
vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des 
pouvoirs publics ; que s’agissant d’une décision de la Commission nationale de contrôle relative à la propagande 
électorale, aucunes de ces conditions n’est remplie ; ».   
- Décision (du Conseil constitutionnel en France) n°2002-19 ELEC du 22 mai 2002 (Décision du 22 mai 2002 sur des 
requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et l’association DECLIC) : www.conseil-
constitutionnel.fr: 
 « - SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 
2. Considérant qu’en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui 
lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel  peut exceptionnellement statuer sur 
les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces 
requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des 
sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement 
normal des pouvoirs publics ; …».   
- Décision (du Conseil constitutionnel en France) n°2005-37 REF du 25 mai 2005 (Décision du 25 mai 2005 sur des 
requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et Monsieur Renaud LE MAILLOUX) : www.conseil-
constitutionnel.fr: 
« - SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 
2. Considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui 
est conférée par l’article 60 de la Constitution,  Il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes 
mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes 
risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le 
déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces 
conditions sont réunies eu égard à la nature de l’acte attaqué, qui est un décret propre au référendum ; …».   
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المنصوص عمييا في قانوف االنتخابات بخصوص المنازعات  الخاصة عمى اإلجراءات القضائية
تعمؽ فقط بالمنازعات المنظمة في اإلجراءات ليا طابع خاص، تىذه  اإلدارية الواردة فيو؟-االنتخابية

إدارية -انتخابية تطبيقيا عمى منازعات يجوزال  فترض أنولي يُ قانوف االنتخابات بصفة مانعة، بالتا
التي تحكـ دعاوى  العامة تطبيؽ اإلجراءات مةمدى مبلءوما بقي اآلف إال التساؤؿ عف  .أخرى
الفصؿ في الطعف باإللغاء في وقت  ، بمعنى مدى إمكانية ؽ.إ.ـ.إ. المنصوص عمييا في اإللغاء
لتفادي إصدار  حسب الحالة، فتتاح عمميات التصويت عمى األكثر،ال يتجاوز تاريخ ا جدا أو قصير

إلى ما بعد إذا ما استمرت الخصومة  ،(1)"الدعوىوجو لمفصؿ في  "أالّ بػ الجية القضائية اإلدارية قرارا
اإلسراع في معالجة ب تسمحفي ؽ. إ. ـ. إ. قد األحكاـ ىناؾ بعض  ؟مثبل إجراء عمميات التصويت

التي تسمح لرئيس تشكيمة الحكـ، عندما  844/2/3المادة  أحكاـ فة عامة، مثؿدعاوى اإللغاء بص
وتمنح كذلؾ  تقتضي ظروؼ القضية، بتحديد تاريخ اختتاـ التحقيؽ فور تسجيؿ عريضة الطعف

حسب ظروؼ كؿ قضية،  لتحديد اآلجاؿ المتعمقة خاصة بالمناقشة  لمقاضي المقرر سمطة تقديرية،
ممؼ القضية مباشرة  بإحالة  التي تسمح لرئيس المحكمة اإلدارية 847المادة و أثناء مرحمة التحقيؽ 

التي تسمح لتشكيمة  875 أف حميا مؤكد والمادةب يقتنعإلى محافظ الدولة دوف إجراء تحقيؽ مسبؽ لما 
عند االقتضاء  بجدولة أية قضية لمفصؿ فييا في جمسة منعقدة  الحكـ أو لرئيس المحكمة اإلدارية

بتاريخ الجمسة  التي تسمح في حالة االستعجاؿ بتقميص أجؿ إخطار أطراؼ الدعوى 876/3ة والماد
التي تسمح  978التي تسمح برفع األثر الموقؼ لمتنفيذ لممعارضة والمادة  955ادة والم إلى يوميف

ر اتخاذىا في نفس القرا المدعى عمييا بتحديد التدابير التي يتعيف عمى اإلدارةلمقاضي اإلداري 
األمر بتبميغ ب، لرئيس المحكمة اإلدارية، استثناءالتي تسمح  995والمادة  القضائي الصادر ضدىا

في ؽ. إ. ـ.  أخرى لكف ىناؾ أيضا أحكاـ إجرائية .األحكاـ واألوامر لؤلطراؼ بواسطة أمانة الضبط
 897 ،847 ،846 الموادأحكاـ كدعاوى اإللغاء بصفة عامة،  معالجة يؤدي تطبيقيا إلى إطالة إ. قد

منو إلى محافظ  اإلعفاءالتي تنص عمى وجوب إرساؿ ممؼ الدعوى بعد انتياء التحقيؽ أو في حالة 
التي تنص عمى عدـ جواز تصريح الجيات القضائية اإلدارية بعدـ قبوؿ عريضة  848المادة و  الدولة

ؿ أجؿ ال يقؿ عف إلى تصحيحيا خبل المدعيإال بعد دعوة  ،الطعف المشوبة بعيب قابؿ لمتصحيح
يوما بيف التاريخ المقرر  15التي تنص عمى وجوب احتراـ أجؿ ال يقؿ عف  852 والمادة يوما 15

                                                           
1 - GHEVONTIAN R., "Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires en matière d’élections 
politiques", op.cit., p.815 : « 75. …Pour que le système fonctionne bien, il est indispensable que le juge 
administratif, statuant en excès de pouvoir, intervienne dans des délais très rapides, avant le scrutin lui-même. 
Sinon, comme le fait remarquer à juste titre le commissaire du gouvernement Kessler, le non-lieu à statuer 
prononcé après la proclamation des résultats « pourrait s’apparenter à un déni de justice » ». 
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جراء تبميغ األمر الذي يحدد ىذا األخير  اف تسمحالتي  856و 855   والمادتيفالختتاـ التحقيؽ وا 
   .السير في التحقيؽ، قبؿ جمسة الفصؿ أو خبلليا بإعادة

، امبلئم ليس، اإلدارية التحضيرية المعنية قتصار عمى طمب إلغاء القراراتأف اال يتضح
آجاؿ قصيرة. لكف قد يكمف الحّؿ في إرفاؽ  اإللغاء خبلؿ دعاوى معالجة مف الصعبباعتبار أنو 

، التي تنص: (1)ؽ.إ.ـ.إ. 919عمى أساس المادة  االستعجالي طمب اإللغاء بطمب وقؼ التنفيذ
ر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكوف موضوع طمب إلغاء كمي أو جزئي، يجوز عندما يتعمؽ األم))

لقاضي االستعجاؿ، أف يأمر بوقؼ تنفيذ ىذا القرار أو وقؼ أثار معينة منو متى كانت ظروؼ 
االستعجاؿ تبرر ذلؾ، ومتى ظير لو مف التحقيؽ وجود وجو خاص مف شأنو إحداث شؾ جدي حوؿ 

 مشروعية القرار.
 بوقؼ التنفيذ، يفصؿ في طمب إلغاء القرار في أقرب اآلجاؿ. عندما يقضى

  ((.ينتيي أثر وقؼ التنفيذ عند الفصؿ في موضوع الطمب.
يمكف اعتبار أف ىذا الحّؿ مبلئـ نسبيا، لنوعيف مف األسباب: أسباب تتعمؽ بتعجيؿ الفصؿ     

 لفصؿ في طمب اإللغاء.بعد ا مباشرة في طمب اإللغاء وأسباب تتعمؽ باحتماؿ انقضاء الدعوى
 919تتمثؿ األسباب المتعمقة بتعجيؿ الفصؿ في طمب اإللغاء، والتي تستنتج أساسا مف المواد 

 ، في ما يمي:ؽ.إ.ـ.إ. 936و 918/2و
 ؛ؽ.إ.ـ.إ. 919تحقؽ شرط الظرؼ االستعجالي، ما يسبب تطبيؽ أحكاـ المادة  -
 ؛سرعة الفصؿ في طمب وقؼ التنفيذ -
 ؛(2)مر وقؼ التنفيذ ألي طعفعدـ قابمية أ -
 وجوب الفصؿ في طمب اإللغاء في أقرب اآلجاؿ، بعد اتخاذ قرار وقؼ التنفيذ. -

بعد الفصؿ في طمب اإللغاء في ما  مباشرة وتتمثؿ األسباب المتعمقة باحتماؿ انقضاء الدعوى
 يمي:

دولة، في انقضاء دعوى اإللغاء مباشرة بعد الفصؿ في طمب اإللغاء مف طرؼ مجمس ال -
لبلستئناؼ  كدرجة أولى وأخيرة، قابمية قرارات مجمس الدولة ـ، نظرا لعد(3)حالة الفصؿ حضوريا

 ؛(1)والطعف بالنقض ووقؼ التنفيذ

                                                           

 ؽ.إ.ـ.إ. 833وليس عمى أساس المادة  - 1

 ؽ.إ.ـ.إ. 922مع مراعاة إمكانية القاضي االستعجالي وضع حّد لوقؼ التنفيذ وفقا لممادة  - 2
 955وقؼ التنفيذ بممارسة المعارضة )المادة في حالة الفصؿ غيابيا،  يفترض أنو ال يمكف تنفيذ قرار القضاء خبلؿ ميعاد المعارضة. ويستمر  - 3

 (.ؽ.إ.ـ.إ.
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عتراض الغير الخارج عف ا وجو لمفصؿ في احتماؿ قياـ مجمس الدولة بإصدار قرار أالّ  -
مرفوعة أمامو أو في استئناؼ أو  إلغاء لتماس إعادة النظر في قرار صادر بشأف دعوىالخصومة وا

لتفادي إصدار  وىذا ،طعف بالنقض في حكـ محكمة إدارية صدر بشأف دعوى إلغاء مرفوعة أماميا
عبلف نتائج االقتراعقرار يستحيؿ تنفيذه، بعد   ؛ إجراء عمميات التصويت وا 

دارية القاضية بإلغاء احتماؿ عدـ استجابة مجمس الدولة لطمبات وقؼ تنفيذ أحكاـ المحاكـ اإل -
  .(2)قرارات إدارية تحضيرية، لتفادي شّؿ المسار االنتخابي

قرارات إدارية تحضيرية تمس بالحقوؽ السياسية  بالطعف فيىذا وفي حالة ما يتعمؽ األمر 
بعد أف يكونوا قد قدموا طمب اإللغاء وطمب وقؼ التنفيذ،  منيا، ، يمكف أيضا لممتضرريف(3)األساسية

اإلدارة عمى أساس  طرؼ طمب استصدار تدابير ضرورية لممحافظة عمى الحقوؽ المنتيكة مف تقديـ
 .ؽ.إ.ـ.إ. 927المادة 

 وفي األخير يمكف تقديـ المبلحظتيف التاليتيف:
التي تصدرىا السمطات اإلدارية  ،العادية فيما يتعمؽ بطبيعة القرارات اإلدارية التحضيرية -

لوطف، يمكف تصنيفيا إلى فئتيف: قرارات تخضع في الموضوع إلى شروط المركزية والمحمية بداخؿ ا
 ،(4)يي قرارات إدارية مقيدةف ،سيؿ مراقبة صحتيا مف طرؼ القاضي اإلدارييواضحة، ما  ةقانوني

نما وقرارات تتخذ في إطار ممارسة سمطة  ال تخضع في الموضوع إلى شروط قانونية واضحة وا 
  .  (5)غير مقيدةقرارات إدارية  إذف فيي ،قبة صحتياتقديرية، وبالتالي يصعب مرا

يفترض أف المرسـو الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتخابية ال ينتمي إلى فئة أعماؿ  -
أف ىذا القرار اإلداري يخضع في  ما داـالسيادة التي ال يختص مجمس الدولة بمراقبة صحتيا، 

                                                                                                                                                                                       

، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، ج. ر. ع. 1998مايو  37المؤرخ في  71-98قانوف العضوي رقـ مف ال 11و 17المادتيف  - 1
 911والمواد مف  2711غشت  3/ 43، ج. ر. ع. 2711يوليو  26المؤرخ في  13-11، المعدؿ والمتمـ بالقانوف العضوي رقـ 1998/ أوؿ يونيو 37
 ؽ.إ.ـ.إ.. 914إلى 

 

 ؽ.إ.ـ.إ. 914المادة  - 2
 حسب التكييؼ الذي يعتمده القاضي اإلداري. - 3
خابية المختصة، ، المرسـو الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أمثمة عف القرارات اإلدارية المقيدة: النصوص التطبيقية ألحكاـ  - 4

متضمنة قبوؿ أو قرارات الوالي المتضمنة تعييف أعضاء المجاف االنتخابية البمدية وبعض أعضاء المجنة االنتخابية الوالئية، قرارات المجمس الدستوري ال
 رفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية، ...إلخ 

الذي يتضمف تحديد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات أمثمة عف القرارات اإلدارية غير المقيدة: المرسـو التنفيذي  - 5
ستحداث مكاتب المجمس الشعبي الوطني بالخارج، قرارات الوالة المتعمقة بتقسيـ دوائر التصويت إلى مراكز ومكاتب التصويت، قرارات الوالة المتعمقة با

ف أعضاء مراكز التصويت، قرارات وزير الداخمية و/أو وزير الشؤوف الخارجية المتضمنة ترخيص تقديـ تصويت متنقمة، قرارات الوالة التي تتضمف تعيي
و/أو تأخير ساعة  افتتاح االقتراع بعدد معيف مف األياـ، قرارات وزير الداخمية و/أو وزير الشؤوف الخارجية المتضمنة ترخيص تقديـ ساعة افتتاح االقتراع

ورؤساء الدوائر الدبموماسية والقنصمية المتضمنة تعييف أعضاء مكاتب التصويت مف حيث توزيع المياـ اإلدارية داخؿ مكتب اختتامو، قرارات الوالة 
 التصويت، ...إلخ  
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 ، ما يجعمو قاببل لمرقابة إما مف طرؼ مجمس الدولةواضحة دستورية وتشريعيةالموضوع لقواعد 
 . إف قرر ذلؾ كقاضي استثنائي لئللغاء أو مف طرؼ المجمس الدستوري كقاضي أصمي لئللغاء

الصادرة عن السمطات الدبموماسية والقنصمية الجزائرية  التحضيريةبالنسبة لمقرارات  -5
االستفتاء  مسار في تنظيـ اىام اجزائرية دور تمعب السمطات الدبموماسية والقنصمية ال بالخارج:

واالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية، لتمكيف المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج مف 
. تقـو ىذه السمطات بإصدار قرارات إدارية تحضيرية الوطنية االستشاراتالمشاركة في ىذه 

منازعة صحة قرارات المجاف اإلدارية مكف مثبل فكيؼ ي. لمنازعاتياُيجيؿ النظاـ القانوني 
االنتخابية لمدوائر الدبموماسية والقنصمية المتخذة بشأف االعتراضات المتعمقة بالتسجيؿ في 

وقرارات السفارات والقنصميات العامة  (1)القائمة االنتخابية ليذه األخيرة أو الشطب منيا
ت فردية النتخابات المجمس الشعبي المتضمنة رفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف أو ترشحا

ية المتضمنة رفض االعتراضات عمى وقرارات رؤساء المراكز الدبموماسية والقنصم (2)الوطني
 ؟ (3)تشكيمة مكاتب التصويت

فيما يخص النظاـ القانوني لمنازعة صحة قرارات رؤساء المراكز الدبموماسية والقنصمية المتخذة 
-77مف المرسـو التنفيذي رقـ  5/2تنص المادة  كاتب التصويت،عمى تشكيمة مبشأف االعتراضات 

يقدـ االحتجاج إلى رئيس المركز الدبموماسي أو القنصمي، يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت: ))  71
لى محكمة الجزائر في حالة الطعف القضائي. ((. ما يمكف استنتاجو مف خبلؿ ىذه المادة ىو الجية وا 

. لكف (4)في الطعوف في صحة القرارات المعنية، بمعنى محكمة الجزائرالقضائية المختصة بالفصؿ 
 ىذه المنازعات. التي تحكـُتجيؿ تماما اإلجراءات القضائية 

قرارات السفارات والقنصميات العامة ب لممنازعات المتعمقةفيما يخص النظاـ القانوني 
ات المجمس الشعبي الوطني المتضمنة رفض تسجيؿ قوائـ المترشحيف أو ترشحات فردية النتخاب

                                                           

 .مجمس الشعبي الوطني وكيفيات ذلؾيحدد شروط تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخاب أعضاء ال 77-77مرسـو تنفيذي رقـ  - 1
الذي يحدد الدوائر االنتخابية  1997مارس  6المؤرخ في  78-97مف األمر رقـ  5يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  87-72مرسـو تنفيذي رقـ  - 2

 .المعدؿ وعدد المقاعد المطموب شغميا في انتخابات البرلماف،
 .يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت 71-77مرسـو تنفيذي رقـ  - 3
ما قيؿ في الفرع األوؿ مف المطمب الثالث مف المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ حوؿ الجية القضائية المختصة في حالة الطعف في  مع مراعاة - 4

 قرارات رفض االعتراضات عمى تشكيمة مكاتب التصويت في الخارج.
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يبدو  ا السمطات الدبموماسية والقنصمية،وبصفة عامة القرارات التحضيرية األخرى التي تصدرى
يبدو أنو ال لكف يتعيف الرجوع إلى ؽ.إ.ـ.إ..  يا،غير واضح. وفي غياب نص خاص ينظم وأن

إال  ُينِظـىذا المرجع ال إلمكانية الطعف مباشرة في صحة القرارات المعنية، باعتبار أف  وأثر في
القرارات اإلدارية التي تصدرىا السمطات اإلدارية الكائف مقرىا بداخؿ الوطف، وىي  منازعات

المصالح قرارات  اعتبار أفمكف يُ  وعمى نوعيف، سمطات إدارية مركزية وأخرى محمية. لكن
يمكف  ،كذلؾ .مركزيةكسمطة إدارية  ىذه األخيرة عف الخارجية صادرةالخارجية لوزارة الشؤوف 

وزير الشؤوف الخارجية ضد قرار إداري معيف صادر عف إحدى أماـ  رئاسي تقديـ تظمـ
، ثـ الطعف قضائيا في قرار الوزير المعني الممثميات الدبموماسية أو المراكز القنصمية الجزائرية

انية األخيرة قد باره صادر عف سمطة إدارية مركزية، إال أف ىذه اإلمكأماـ مجمس الدولة، باعت
  .الستغراقيا وقت طويؿ نسبيا تظير أنيا غير مبلئمة

فيما يخص النظاـ القانوني لممنازعات المتعمقة بقرارات المجاف اإلدارية االنتخابية لمدوائر  
الدبموماسية والقنصمية المتخذة بشأف االعتراضات عمى التسجيؿ في القائمة االنتخابية ليذه 

، فالمسألة معقدة جدا، نظرا أف ىذه المجاف يفترض أنيا مستقمة في نواألخيرة أو الشطب م
مرقابة لالبمدية، التي ال تخضع قراراتيا إال  االنتخابية نشاطيا، عمى غرار المجاف اإلدارية

 بالتالي ال يمكف تصور تطبيؽ الحّؿ المقترح أعبله بالنسبة لمقرارات التي تصدرىا .ئيةالقضا
اإلدارية االنتخابية لمدوائر دبموماسية والقنصمية عمى قرارات المجاف الممثميات ال مباشرة

 الدبموماسية والقنصمية.
 
اختصاص السمطة أحكاما تدخل في مجال  المتضمنةنسبة لممراسيم التنفيذية بال -3

 التشريعية:
يـ مراسبمراقبة  ىو المختصيتعمؽ األمر ىنا بتحديد مف بيف المجمس الدستوري ومجمس الدولة  
، عمما أف األوؿ يختص تشريعية امف المفروض أف تتضمنيا نصوص تحتوي عمى أحكاـتنفيذية 

والثاني يختص  ،المراسيـ الرئاسية والمراسيـ التنفيذيةدوف التمييز بيف التنظيمات بمراقبة دستورية 
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د مياديف التشريع دّ عمما أف المؤسس ح ؟بما فييا المراسيـ التنفيذيةبمراقبة مشروعية القرارات اإلدارية 
مف الدستور عمى أف  125/2ونص صراحة في المادة  مف الدستور، 123و 122خاصة في المواد 

قاـ بتوزيع  موزير األوؿ، فيكوف بالتالي قدتطبيؽ القوانيف يدخؿ في إطار المجاؿ التنظيمي ل
صدار مرسـو إ فإف وعميو، ييمارسـ الحدود بيف اختصاصوب االختصاص بيف البرلماف والحكومة

، خرقا واضحا لؤلحكاـ المبلئمة لمدستور ، مف جية،عديُ تنفيذي يتضمف أحكاما ليا طابع تشريعي، 
اختصاص الفصؿ في ىذه المنازعة  يعود وبالنتيجة، اختصاص البرلماف عمى اعتداءيترتب عنو 

تجاوزا لمسمطة  ، ومف جية أخرى،(1)المكمؼ بمراقبة دستورية القوانيف بصفة عامة لممجمس الدستوري
 أماـ مجمس الدولة إثارتو يمكف المعروفة، وىو وجو مف أوجو اإللغاء، في الموضوع االختصاص ـعدل

 التي يتصدرىامصادر القانوف اإلداري  باالعتماد عمى القرارات اإلدارية مشروعية المختص بمراقبة
 .الدستور

المجمس الدستوري ومجمس  الختصاص بيفوجود تنازع إيجابي في ايتضح مف خبلؿ ما سبؽ 
ف محكمة التنازع ال أل لسببيف عمى األقؿ،، ال يمكف معالجة ىذا التنازع لكف يفترض أنو الدولة.

 وألف تختص إال بالفصؿ في تنازع االختصاص بيف النظاـ القضائي العادي والنظاـ القضائي اإلداري
ة طعف مواز أماـ المجمس الدستوري مجمس الدولة ال يمكنو َقبوؿ الدفع المتعمؽ بإمكانية ممارس

و ال يمكف لغير رئيس الجميورية ورئيس المجمس الشعبي ، نظرا أنلمتصريح بعدـ قبوؿ دعوى اإللغاء
الوطني ورئيس مجمس األمة إثارة عدـ دستورية مرسـو تنفيذي تضمف أحكاما ليا طابع تشريعي أماـ 

ا إمكانية تفادي التنازع اإليجابي ىي لما يكوف الحالة الوحيدة التي يفترض فييو  المجمس الدستوري.
الطاعف أماـ مجمس الدولة إما رئيس الجميورية أو رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس 

يتعيف في ىذه بحيث الذيف خوليـ المؤسس حؽ إخطار المجمس الدستوري بصفة حصرية،  األمة،
في المرسـو التنفيذي المعني إلمكانية  باإللغاء فعدـ قبوؿ الطعالتصريح بمجمس الدولة عمى  الحالة

   ممارسة طعف مواز أماـ المجمس الدستوري.

                                                           

، المتضمف القانوف 1997مارس  6المؤرخ في  77-97ـ يتعمؽ بمراقبة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رق 74/ ر.ؽ ع/ ـ د/ 71رأي رقـ  - 1
 ... من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، المحررة كاآلتي: 82ثامنا: فيما يخص المادة )) ستور: العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمد

ؤسسة دستورية مكمفة بالرقابة وبالتحقيؽ في تطابؽ مف الدستور، بصفتو م 562اعتبارا أف طبيعة اختصاص المجمس الدستوري محددة بموجب المادة  -
 ...((.العمؿ التشريعي والتنفيذي مع الدستور، 
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تدخؿ جزائية الختصاص السمطة التشريعية مف وجود حماية تجدر اإلشارة في األخير إلى و 
متعمقة بالجنايات والجنح ضد الدستور مف  اأحكاميتضمف قانوف العقوبات فعبل،  السمطة التنفيذية.

بقمع تجاوز السمطات اإلدارية منو  118إلى  116تتعمؽ المواد مف ، و 118إلى  172المواد 
، مف خمس إلى عشر سنوات يعاقب بالسجف المؤقت منو : )) 117تنص المادة  والقضائية لحدودىا.

في وغيرىـ مف رجاؿ اإلدارة الذيف يتدخموف  ورؤساء المجالس الشعبية البمديةالوالة ورؤساء الدوائر 
أو الذيف يتخذوف قرارات  556الفقرة األولى مف المادة وفقا لما ىو مقرر في  أعماؿ الوظيفة التشريعية

 المادةىذه  تمنع .((.أو نواه إلى المحاكـ أو إلى المجالسإصدار أية أوامر أو تدابير ترمي إلى  عامة
، إضافة إلى أمور رجاؿ اإلدارةغيرىـ مف الوالة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البمدية و 

مف حيث  ىذه المادة فيما يخص نطاؽ تطبيؽ أخرى، إصدار قرارات تتضمف نصوصا تشريعية.
 بعد ذلؾ المشرع قد حدد بعض السمطات اإلدارية بصفة واضحة، إال أنو استعمؿ فإذا كا األشخاص،

رجاؿ اإلدارة التابعيف "المشرع فيؿ يقِصد بيا  الذي يشوبو غموض. رجاؿ اإلدارة"وغيرىـ مف " عبارة
ذه الحالة رجاؿ اإلدارة التابعيف لئلدارة المركزية؟ وفي ىكذلؾ  يضـ " أـ أف معناىالئلدارة اإلقميمية

   في قائمة األشخاص المعنييف بالمادة سابقة الذكر؟ والوزراء األخيرة ىؿ يمكف إدراج حتى الوزير األوؿ

 :تحضيرية ذات طابع إداري محتمل تعمقة بقراراتمعالجة المنازعات الممسألة  -ثانيا
المجمس الدستوري التي يصدرىا في  مسألة معالجة المنازعات المتعمقة بقرارات -1

 :إطار مراقبتو شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية

أ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ. يتـ التصريح بالترشح لبلنتخابات الرئاسية لدى المجمس  157وفقا لممادة 
ممفات  وعد فحصأ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ.. ب مكرر 158توري، الذي يفصؿ في صحتو وفقا لممادة الدس

المتضمف  القرار، إضافة إلى ، يصدر المجمس الدستوريلبلنتخابات الرئاسيةالراغبيف في الترشح 
 فتتضم وأخرىقبوؿ الترشح  تتضمف فردية قرارات تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية،

 شروع في محاولة معالجة مسألة الطعف في صحة قرارات المجمس الدستوريقبؿ ال .(1) رفض الترشح

                                                           

، لـ يكف المجمس الدستوري يصدر قرارات "فردية" تتضمف، حسب الحالة، قبوؿ أو رفض الترشح 2774قبؿ تعديؿ وتتميـ قانوف االنتخابات سنة  - 1
رار جماعي واحد يتضمف "تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية". وال يتضمف ىذا القرار، إلى لبلنتخابات الرئاسية، بحيث كاف يصدر ق

غ القرار جانب قائمة الراغبيف في الترشح الذيف تـ قبوؿ ممفات ترشحيـ، قائمة الراغبيف في الترشح الذيف تـ رفض ممفات ترشحيـ. كذلؾ لـ يكف يبم  
غ ألصحاب الممفات المقبولة، دوف أولئؾ المتضمف "تحديد قائمة المت ََ رشحيف النتخاب رئيس الجميورية"، لكافة الذيف أودعوا ممفات الترشح، بؿ كاف ُيبؿَّ
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تحديد الطبيعة القانونية ليذه المتعمقة بتسجيؿ الترشحات لبلنتخابات الرئاسية، يتعيف أوال محاولة 
   القرارات.

جيل الترشحات عن الطبيعة القانونية لقرارات المجمس الدستوري المتعمقة بعممية تس
 158بالرجوع خاصة إلى المادة  ىل ىي قرارات إدارية أم أنيا قرارات قضائية؟ لالنتخابات الرئاسية:

، يبلحظ أف المشرع استعمؿ عبارة " يفصؿ المجمس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب 1مكرر 
لمجمس الدستوري رئيس الجميورية بقرار"، التي توحي، مف خبلؿ مصطمحي "يفصؿ" و"صحة"، أف ا

. لكف ىذا يبدو غير منطقي، ماداـ أف المجمس الدستوري ال يفصؿ، في (1)يتمتع بصبلحية قضائية
                                                                                                                                                                                       

مف جية الذيف رفضت ممفاتيـ. وعميو فإف القرار سابؽ الذكر ُيعتبر قرار تسجيؿ "صريح" لمترشحات، مف جية وقرار رفض التسجيؿ "ضمني" لمترشحات، 
تذكير فأف ىذا الوضع القانوني تسبب في نزاع بيف السيد محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السمـ والمجمس الدستوري، تـ عرضو عمى مجمس أخرى. ولم

مجمة منشور في ) 37/78/1999بتاريخ  1697، الذي أصدر بشأنو القرار رقـ 1999الدولة، خبلؿ الفترة التحضيرية لبلنتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 
لجأ السيد محفوظ نحناح إلى مجمس الدولة ممتمسا منو إلزاـ رئيس المجمس الدستوري تبميغو قرار  : (172-163، ص ص 2/1999ع.،9المجمد  ،دارةإ

شعاره بعدـ قبوؿ   ممؼرفض طمب ترشحو النتخاب رئيس الجميورية معمبل، بعد إعبلف ىذا األخير عف قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية وا 
ـ ترشحو بواسطة رسالة، وىذا لكي يتمكف مف منازعة صحة ىذا القرار أماـ الجية القضائية المختصة. إال أف مجمس الدولة صرح في األخير بعد

فوظ مح اختصاصو بالفصؿ في موضوع الدعوى، بحجة أنو ال يستطيع توجيو أوامر لممجمس الدستوري باعتباره مؤسسة دستورية. ما دفع فيما بعد  السيد
ضمني نحناح لطمب إلغاء قرار المجمس الدستوري المتضمف "تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية"، الذي يعتبر بالنسبة لو قرار رفض 

  لمترشح النتخاب رئيس الجميورية.
، بموجب المادة 2774بعد تعديؿ وتتميـ قانوف االنتخابات سنة  -  المستحدثة، بإصدار  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.مكرر  158، أصبح المجمس الدستوري ممـز

ىذا اإلجراء قرارات رفض طمبات الترشح لبلنتخابات الرئاسية وتبميغيا تمقائيا فور صدورىا لممعنييف: بالتالي فإف عدـ اعتراض المجمس الدستوري عمى 
، دليؿ عمى أف المجمس اعترؼ ضمنيا بالطابع التعسفي 2774سنة  الجديد، بمناسبة مراقبتو لمطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ  لقانوف االنتخابات

 لموقفو السمبي المتمثؿ في امتناعو عف إصدار وتبميغ قرارات رفض الترشح، وىو الموقؼ الذي تمسؾ بو أماـ مجمس الدولة، الذي سكت عف ىذه
مف النظاـ المحدد لقواعد عمؿ  28)المادة  2779لقواعد عممو سنة الممارسة المعيبة. ثـ أضاؼ المجمس الدستوري ىذا اإلجراء إلى النظاـ المحدد 

 ، المعدؿ والمتمـ(. 2777 لسنة المجمس الدستوري
، اتساع ليس لو 2774تجدر اإلشارة إلى أنو َعرفت الممارسة العممية لممجمس الدستوري، بمناسبة فحص ممفات الترشح لبلنتخابات الرئاسية لسنة  -

اء في قانوف االنتخابات أو في النظاـ المحدد لقواعد عممو: لـ يقتصر المجمس عمى إصدار وتبميغ قرارات فردية متضمنة رفض أساس قانوني واضح سو 
نما قاـ أيضا  بإصدار وتبميغ  158)المادة   2774الترشحات كما ألزمو المشرع بعد تعديؿ وتتميـ قانوف االنتخابات سنة  مكرر أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.( وا 

ية متضمنة قبوؿ الترشحات، دوف أف يكوف ممـز بذلؾ. ولـ يقتصر المجمس كذلؾ عمى نشر القرار الذي يحدد القائمة الرسمية لممترشحيف قرارات فرد
نما مّس اإلجراء حتى القرارات2777مف النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري لسنة  28لبلنتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية )المادة   ( وا 

مف النظاـ المحدد  23الفردية المتضمنة سواء قبوؿ الترشحات أو رفضيا وىذا دوف أف يكوف ممـز بذلؾ أيضا )مع مراعاة إمكانية االستناد إلى المادة 
الرقابة المصنفة في الباب األوؿ المتعمؽ بقواعد عمؿ المجمس الدستوري في مجاؿ رقابة المطابقة و  2777لقواعد عمؿ المجمس الدستوري لسنة 
(. غير أف المجمس الدستوري قاـ بتقنيف ىذه الممارسات بتعديؿ وتتميـ النظاـ 2774مارس  7/ 13ع. .  ج. ر.الدستورية( )قرارات المجمس الدستوري، 

دية متضمنة رفض قبؿ تنظيـ االنتخابات الرئاسية التي أجري في السنة نفسيا. كذلؾ أصبح المجمس يصدر قرارات فر  2779المحدد لقواعد عممو في 
عضوي المعدؿ الترشحات وىي "معممة تعميبل كافيا وقانونيا" ويبمغيا لممعنييف، رغـ اعتراضو الواضح عمى ذلؾ، بمناسبة رقابتو لمطابقة نص القانوف ال

مف  176عمييا في الدستور )المادة  لمدستور، العتباره أنو غير ممـز بتعميؿ قراراتو إال في حالة واحدة منصوص 2774والمتمـ لقانوف االنتخابات سنة 
 الدستور(. لكف لـ يسعى المجمس الدستوري لتقنيف ىذه الممارسة في النظاـ المحدد لقواعد عممو لحد اآلف.

 بالمغة الفرنسية: 1مكرر 158تنص المادة  - 1
« Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision 
dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt  de la déclaration de candidature. » (Mis en gras par 
nous) 
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نما يقـو فقط بفحص شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية ومف ثـ تسجيؿ  الواقع، في منازعة معينة، وا 
وعميو يمكف اقتراح  الترشحات التي تستوفي ىذه الشروط أو رفض الترشحات التي ال تستوفييا.

 وصفيف لمصبلحية المعنية. فتعتبر:

 ، إلى سمطة إدارية.ستيا، استثناءإما صبلحية إدارية، يتحوؿ المجمس الدستوري أثناء ممار  -
بالتالي فإف القرارات الصادرة في إطار ممارسة ىذه الصبلحية قرارات إدارية، يفترض أنيا قابمة لمطعف 

 أماـ القاضي اإلداري.

نما ذات طابع والئي أو - ، يحتفظ المجمس (1)صبلحية قضائية ليس ذات طابع نزاعي وا 
الدستوري أثناء ممارستيا بوصفو القضائي: بالتالي فإف القرارات الصادرة في إطار ممارسة ىذه 
الصبلحية قرارات قضائية والئية، يفترض أنيا ال تقبؿ أي طعف، ماداـ أف المجمس الدستوري ال تعموه 

 ية قضائية.أية ج

لكف يمكف ترجيح الصبلحية ذات الطابع اإلداري عمى الصبلحية ذات الطابع القضائي الوالئي، 
 عمى األقؿ لؤلسباب التالية:

تبدأ عممية التصريح بالترشح لبلنتخابات الرئاسية عادة شير عمى األقؿ قبؿ استدعاء الييئة  -
المجمس الدستوري، بإجراء استخراج المطبوعات االنتخابية وافتتاح فترة إيداع ممفات الترشح لدى 

الفردية الكتتاب التوقيعات الشخصية لمترشح لبلنتخاب لرئاسة الجميورية لدى المصالح المركزية لوزارة 
الشؤوف الداخمية والجماعات المحمية بعد تقديـ رسالة إلى الوزير المعني يتـ فييا إعبلف الرغبة في 

يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية  74-79رسـو التنفيذي رقـ تكويف ممؼ لمترشح، وفقا لمم
 5في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجميورية والتصديؽ عمييا، وقرار وزير الداخمية المؤرخ في 

، يحدد تاريخ ومكاف سحب المطبوعات الفردية الكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح 2779يناير 
  .(2)ب لرئاسة الجميوريةرشحيف لبلنتخاالمت

                                                                                                                                                                                       

بلحية المجمس (، ما قد ال يساعد عمى تكييؼ صrégularité( ولـ يتضمف مصطمح )validitéوالمبلحظ أف النص الفرنسي تضمف مصطمح )
 الدستوري بأنيا صبلحية قضائية. 

1 - (une compétence gracieuse) 

     .2779يناير  71/6ج. ر. ع.  - 2
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عدـ اعتراض المجمس الدستوري، بمناسبة مراقبتو لمطابقة أ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ لمدستور،  -
عمى إسناد المشرع صبلحية مراقبة شروط الترشح لبلنتخابات البرلمانية لئلدارة التابعة لمسمطة التنفيذية 

قبة شروط الترشح سواء لبلنتخابات البرلمانية تحت الرقابة الجزئية لمقاضي اإلداري، دليؿ عمى أف مرا
أـ لبلنتخابات الرئاسية ليس صبلحية قضائية والئية، بحيث أنو ال يمكف تصور نفس الصبلحية تارة 
ليا طابع إداري وتارة أخرى ليا طابع قضائي والئي، وماداـ أف صبلحية مراقبة شروط الترشح تمارس 

ا صبلحية ذات طابع إداري بصفة أصمية، وزيادة عمى ذلؾ كذلؾ مف طرؼ اإلدارة، فيذا يعني أني
إلى سمطة إدارية لما تمارس صبلحية إدارية بطبيعتيا، ولكف  كف تصور تحوؿ جية قضائية استثناءيم

 إلى جية قضائية لما تمارس صبلحية قضائية والئية.    ف تصور تحوؿ سمطة إدارية استثناءال يمك

طعف باإللغاء الذي رفعو المرحـو محفوظ نحناح ضد قرار قضى مجمس الدولة في قضية ال -
بقبوؿ الطعف شكبل  1999المجمس الدستوري المتضمف قائمة المترشحيف لبلنتخابات الرئاسية لسنة 

والتصريح بعدـ االختصاص: قبوؿ الطعف شكبل يعني أف ىذا األخير موجو ضد قرار إداري، ألنو لو 
 إلدارية لمقرار المطعوف فيو أمامو، لقضى مباشرة بعدـ قبوؿ الطعف.لـ يقتنع مجمس الدولة بالطبيعة ا

اقتناع بعض فقياء القانوف العاـ الفرنسييف بأف قرار المجمس الدستوري الفرنسي المتضمف  -
 .(1)لو طابع إداريقائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية 

                                                           

  حوؿ ىذه الفكرة، أنظر: - 1
FAVOREU L. et PHILIP L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 215 : « …Cette différence peut 
paraître surprenante car ces réclamations étant dirigées contre une décision du Conseil constitutionnel, leur 
examen est contraire à l’article 62 de la Constitution, selon lequel les décisions du Conseil ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Dans une décision du 5 mai 1959 (Rec.223), le Conseil avait en effet précisé que cette disposition 
devait être interprétée comme « …excluant toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, 
notamment, en matière électorale, tant devant le Conseil lui-même que devant toute autre juridiction… ». On a 
donc pu considérer que la « décision » qui arrête la liste des candidats n’avait pas une nature juridictionnelle 
mais simplement administrative, le Conseil constitutionnel agissant en tant que simple autorité administrative. » 
(Mis en gras par nous) et GHEVONTIAN R., Les pouvoirs du Conseil constitutionnel français en matière électorale, 
Séminaire UNIDEM : « Les standards européens du droit électoral dans le constitutionnalisme contemporain », 
Sofia, 28-29 mai 2004, Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),  CDL-UD 
(2004)010, Strasbourg, le 24 mai 2004, www.venice.coe.int, p. 10 : « Pour conclure, on doit tout d’abord relever 
que les pouvoirs que la Constitution de 1958 a conférée au Conseil constitutionnel en matière électorale 
contribuent à une progression de l’État de droit à travers la « juridicisation » de cette matière. 
Certes, dans l’absolu, on peut regretter un certain nombre de lacunes et de failles dans le système ainsi mis en 
place. 
C’est le cas, tout d’abord, pour le dépôt des présentations de candidatures pour l’élection présidentielle. Ne serait-il 
pas préférable de remettre cette compétence à une autorité administrative indépendante dont la mission se 
limiterait au contrôle de la régularité formelle des présentations ainsi que de leur authenticité pour permettre 
au Conseil constitutionnel d’exercer sa seule compétence de contrôle ? » (Mis en gras par nous) 
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لبلنتخابات المحمية  ت رفض الترشحة عمى قابمية قرارانص المشرع في قانوف االنتخابات صراح
بقي ساكتا بخصوص قرارات  ولكن، خبلؿ المرحمة التحضيرية لبلقتراع والبرلمانية لمطعف القضائي

عف مدى قابمية ىذه  وعميو يتعيف التساؤؿ المتعمقة بالترشح لبلنتخابات الرئاسية. المجمس الدستوري
لممجمس الدستوري ومجمس الدولة مواقؼ في  ؟عامةوفقا لموضع الحالي لمقانوف بصفة  األخيرة لمطعف

 ىذه القضية، يتعيف استعراضيا.
 موقف المجمس الدستوري بشأن قابمية قراراتو المتعمقة بالترشح لالنتخابات الرئاسية أ(
يمكف استخبلص موقؼ المجمس الدستوري حوؿ قابمية قراراتو المتعمقة بالترشح لبلنتخابات  :لمطعن

 مف خبلؿ  ما يمي: لمطعف الرئاسية
، يتعمؽ 1995غشت سنة  6المؤرخ في  95د  ـ. -.ؽ.أ  71قرار المجمس الدستوري رقـ  -

واعتبارا  -))ينص في حيثياتو:  ،(1)مف قانوف االنتخابات 178بدستورية البند السادس مف المادة 
ن نصا تشريعيا إذا قرر المجمس الدستوري أالتي تنص عمى أنو "مف الدستور  559ألحكاـ المادة 

 فإف قرارات. وعميو "أو تنظيميا غير دستوري، يفقد ىذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجمس
  ،المجمس الدستوري تكتسي الصبغة النيائية وذات النفاذ الفوري وتمـز كؿ السمطات العمومية

يتعرض الدستور  قرارات المجمس الدستوري ترتب بصفة دائمة كؿ آثارىا، ما لـ أفاعتبارا و  -
 ،مةلمتعديؿ وطالما أف األسباب التي تؤسس منطوقيا مازالت قائ

أف إدراج نفس الشرط مف شروط الترشح لرئاسة الجميورية، الذي تـ الفصؿ واعتبارا، والحاؿ،  -
بعدـ مطابقتو لمدستور، تجاىؿ قوة قرار المجمس الدستوري، ومف ثـ فإنو ال وجو لمبت في مدى فيو 

  (( مف جديد، دستوريتو
، المعدؿ 2777المجمس الدستوري لسنة  لقواعد عمؿ مف النظاـ المحدد 49المادة  -
آراء وقرارات المجمس الدستوري  )) : التي تنص ،، المتعمقة بحجية آراء وقرارات المجمس(2)والمتمـ

 ،((.ممزمة لكافة السمطات العمومية والقضائية واإلدارية وغير قابمة ألي طعف
، يتعمؽ 2774فبراير سنة  5مؤرخ في  74/ر.ؽ ع/ـ د/  71المجمس الدستوري رقـ  رأي -

 1997مارس سنة  6المؤرخ في  77-97بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
ات النقطة ، الذي ينص في حيثي(3)والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستور

                                                           

 .1995غشت  8/ 43ع.  ج. ر. - 1
 ، المعدؿ والمتمـ.2777 لسنة ؿ المجمس الدستوريالنظاـ المحدد لقواعد عم - 2
 .2774فبراير  11/ 9ع.  ج. ر. - 3



 المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية لالنتخابات          الفصل األول:                      

 

 
123 

من القانون العضوي،  82ابعة من المادة ر سابعا: فيما يخص الفقرة ال ي الموضوع: ))السابعة ف
  موضوع اإلخطار، المحررة كاآلتي:

 " لكؿ مترشح الحؽ في تقديـ احتجاج ضد قرار الرفض."
المذكورة أعبله، حقا لممترشح في  25اعتبارا أف المشرع أقر بموجب الفقرة الرابعة مف المادة  -
 جاج  ضد قرار المجمس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجميورية،تقديـ احت
المذكورة أعبله، يكوف قد  25سف أحكاـ الفقرة الرابعة مف المادة  واعتبارا أف المشرع حيف -

ربيع  9المؤرخ في  95/ؽ.أ/ ـ د/ 15رقـ  تناوؿ موضوعا سبؽ لممجمس الدستوري أف فصؿ فيو بقراره
 ،5989مف دستور  559استنادا إلى أحكاـ المادة  ،5995غشت سنة  6الموافؽ  5456األوؿ عاـ 

 ،5996مف دستور  569الواردة في المادة 
واعتبارا لما سبؽ، فإف قرارات المجمس الدستوري نيائية وغير قابمة لمطعف، طالما أف  -

 وري لمتعديؿ،األسباب التي تؤسس منطوقيا مازالت قائمة وما لـ يتعرض ذات الحكـ الدست
 567واعتبارا أف المجمس الدستوري قد كرس ىذه القاعدة في قواعد عممو استنادا إلى المادة  -

 )الفقرة الثانية( مف الدستور،
 موضوع اإلخطار،  ،مف القانوف العضوي 25مف المادة فإف الفقرة الرابعة  ،واعتبارا بالنتيجة -

فقرتيف الخامسة والسادسة المكممتيف لمفقرة الرابعة أصبحتا وبالتبعية فإف ال .تعد غير مطابقة لمدستور
 ((.بدوف موضوع.

قواعد إجرائية  عمى ساري المفعوؿعدـ احتواء النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري  -
االنتخابات بالمنازعات المتعمقة  بخصوصالقانوف المشترؾ الذي يطبؽ أماـ المجمس الدستوري  شكؿت

 ،قبة صحة عممياتياالمكمؼ بمرا
ة المجمس الدستوري المتضمن اتيبدو أنو ال جدوى مف منازعة صحة قرار ومف خبلؿ ما سبؽ، 

أـ أماـ الجيات  لبلنتخابات الرئاسية، سواء أماـ المجمس الدستوري نفسو، الترشح أو قبوؿ رفض
لمجمس الدستوري في ا أماـ التظمـ أو الطعف أف ُيفترض ، بحيثالقضائية التابعة لمسمطة القضائية

ال وجو لمنظر في المسألة المعروضة عميو مف جديد، بعد أف "بأنو سيقابمو ىذا األخير القرار المعني 
في القرار المعني أماـ  مثبل ، وأف الطعف باإللغاء"عدـ القبوؿب"التصريح بأو  يكوف قد فصؿ فييا سابقا"

 استنادا إلى أحكاـ (1)"بعدم االختصاص"أو  (1)"القبوؿبعدـ " إما مجمس الدولة سيواجيو ىذا األخير
 ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د.. 49المادة 

                                                           

 ؽ. إ. ـ. إ.. 69إلى  67كذلؾ استنادا ألحكاـ المواد مف  - 1
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استحداث إمكانية طعف  2774بمناسبة تعديؿ قانوف االنتخابات في  أراد المشرعالمبلحظ أف و 
كنتيجة منطقية لتكريس التزاـ المجمس الدستوري بإصدار  ،في قرارات رفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية

 :ربما ، وىذاالمعني لمعتـز الترشحىذا القرار وتبميغ 
 الرئاسية بلنتخاباتلعمى عممية تسجيؿ الترشحات  والمصداقية ضفاء نوع مف الشفافيةإل -

اجتياد يعتبر مف خبللو أنو غير مختص برقابة قرارات  1999في  خاصة بعد تبني مجمس الدولة
المحددة في المادة  المعنيةرشح لبلنتخابات التي يصدرىا في إطار فحص شروط الت المجمس الدستوري

  مف الدستور، 73
قرارات إدارية، باستصدار قرارات رفض  يفترض أنياالتي  الترشح رفضولتحصيف قرارات   -

التي تتمتع بيا حجية الالمحصونة مبدئيا ب الطابع القضائي حتما لبلحتجاجات التي سيضفى عمييا
ولبلجتيادات المبلئمة  ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. 49ا ألحكاـ المادة آراء وقرارات المجمس الدستوري طبق

 ،لممجمس نفسو
ختصاصو التخمي عف اجتياده اليش بخصوص عدـ ا جية، مف مف ،لتمكيف مجمس الدولةو  -

تصريحو بعدـ قبوؿ الطعوف في ىذه برفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية وىذا قرارات برقابة صحة 
 مستحدث بموجب  أحكاـ قانونية عضوية خاصة، أماـ المجمس الدستوري لتوفر طعف موازي القرارات

التي تعتبر الدرع ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د.  49المادة  مف جية أخرى، مف االستناد، خاصة، إلى أحكاـو 
عمى األقؿ، ذات الطابع القضائي،  ،راء وقرارات المجمس الدستوريبالنسبة آل مف الطعوف الواقي

 لطعوف في قرارات ىذا األخير المتعمقة باالحتجاجات عمى قرارات رفض الترشحعدـ قبوؿ امتصريح بل
 ،التي سيضفى عمييا حتما الطابع القضائي

بالنسبة لممشرع  استمياـفي القانوف الفرنسي، الذي يشكؿ مصدر  لتكريس ىذه اإلمكانيةنظرا و  -
  .(2)منذ مدةالجزائري، 

                                                                                                                                                                                       

ضي، كانعداـ الدفع بعدـ القبوؿ، ىو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدـ قبوؿ طمب الخصـ النعداـ الحؽ في التقاؽ. إ. ـ. إ.: ))  67تنص المادة  
ؽ. إ.  68((. وتنص المادة الصفة وانعداـ المصمحة والتقادـ وانقضاء األجؿ المسقط وحجية الشيء المقضي فيو، وذلؾ دوف النظر في موضوع النزاع.

ؽ. إ. ـ. إ.:  69نص المادة ((. تيمكف لمخصـو تقديـ الدفع بعدـ القبوؿ في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو بعد تقديـ دفوع في الموضوع.ـ. إ.: )) 
رؽ يجب عمى القاضي أف يثير تمقائيا، الدفع بعدـ القبوؿ إذا كاف مف النظاـ العاـ، السيما عند عدـ احتراـ آجاؿ طرؽ الطعف أو عند غياب ط)) 

 ((.الطعف.

مرجع نازعات اإلدارية )شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية(، ، قانوف المخموفي رشيد كما ىو الحاؿ بالنسبة ألعماؿ السيادة. حوؿ "أعماؿ السيادة"، أنظر: - 1
 .76-69سابؽ، ص ص 

الحؽ في االحتجاج عمى  قرار المجمس  (présentation) مواطف تـ تزكية ترشحو لمرئاسيات تجدر اإلشارة إلى أنو في القانوف الفرنسي، لكؿ  - 2
 رية أماـ المجمس نفسو.الدستوري المتضمف تحديد قائمة المترشحيف لبلنتخاب رئيس الجميو 

- Article 8 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 : «  Le droit de réclamation contre 
l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation. 
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ض عمى التزامو بإصدار وتبميغ قرارات رفض طمبات لـ يعتر  أنو بينما، لكف المجمس الدستوري
، رفض اقتراح المشرع سابؽ الذكر ،  إال أنوالترشح لؤلشخاص المعنية بػ"صفة تمقائية وفور صدورىا"

عمى أساس أف االقتراح المعني  ،ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. 49المادة  وضع استثناء ألحكاـ الذي يرمي إلى
، يتعمؽ 1995غشت سنة  6المؤرخ في  95ـ. د  -.ؽ.أ  71رقـ  هقرار  حيثيات يتعارض مع

، ما يجعمو المادة سابقة الذكر وأحكاـ االنتخاباتمف قانوف  178بدستورية البند السادس مف المادة 
 أف الطعف يعتبر ف المجمس الدستورييمكف استنتاج أ وعميو .بالنتيجة غير مطابؽ ألحكاـ الدستور

وجدير   .غير مطابؽ لمدستور لبلنتخابات الرئاسية ض الترشحفي قراره المتضمف رف بصفة عامة
مارس  6ر. أ. ؽ. عضػ/ ـ.د المؤرخ في  71أف المجمس الدستوري ارتأى في رأيو رقـ  بالذكر
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة األمر المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية 1997
في مجاؿ الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية، يجب أف  إف تدخؿ المشرع خاصة ...: ))(1)لمدستور

 يبدو أف و المبدأ الذيوى((، ييدؼ إلى ضماف ممارسة فعمية لمحؽ أو الحرية المعترؼ بيما دستوريا،
 مف غير المقبوليفعدـ تمكيف معتزمي الترشح لبلنتخابات الرئاسية مف خبلؿ  ،قد خالفو المجمس

مارسة الفعمية لحؽ الترشح المعترؼ مما يشكؿ في الواقع عائقا لمو وى، ترشحيـ رفضمنازعة قرارات 
   بو دستوريا.
المتعمقة بالترشح  قرارات المجمس الدستوري خضوعمجمس الدولة بشأن موقف  ب(

بمناسبة فصمو في المنازعات المتعمقة برفض ترشح  ،ر مجمس الدولةعبّ  :لرقابتو لالنتخابات الرئاسية
عف موقفو اتجاه قرارات المجمس الدستوري  ،1999لبلنتخابات الرئاسية لسنة السيد محفوظ نحناح 

، األوؿ مبدئي مف خبلؿ قراريف ،فصمو في صحة الترشحات لبلنتخابات الرئاسية التي يصدرىا أثناء
  تضمف اجتياد والثاني تطبيقي لو، إال أف موقؼ الجية القضائية اإلدارية العميا جاء نوعا ما غامضا.

، تحت رقـ 37/78/1999الصادر عف غرفة المشورة، بتاريخ  مجمس الدولة، قرار يجاء ف
 عف اختصاص مجمس الدولة:: ))1697

شكؿ مؤسسة دستورية مكمفة بموجب أحكاـ ي...حيث أنو مف جية أخرى إف المجمس الدستوري 
قبة الشروط مف الدستور بالسير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية ومنيا مرا 563المادة 

 مف الدستور. 73المحددة في المادة 
                                                                                                                                                                                       

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration  du jour suivant celui de la 
publication au journal officiel de la liste des candidats. 
Le Conseil constitutionnel statue sans délai. » : www.legifrance.gouv.fr 
- Commentaire sur le contentieux de la liste : www.conseil-constitutionnel.fr   
Décision du 22 mars 2007 portant sur une réclamation de Monsieur NEKKAZ : www.conseil-constitutionnel.fr 

 .1997مارس  12/6ج. ر. ع.  - 1
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حيث أنو في قضية الحاؿ إف المجمس الدستوري رفض طمب المدعي المتضمف ترشيحو 
لعدـ توفر الشروط المحددة في الدستور وتـ إببلغ  55/14/5999لبلنتخابات الرئاسية المقررة ليـو 

 .55/13/5999المدعي بذلؾ برسالة مؤرخة في يـو 
ىذا القرار وما ينتج عنو يندرج ضمف العمميات الدستورية لممجمس الدستوري التي ال حيث أف 

 الصادر عف الغرفة الثانية، هقرار في  ونص .((تخضع،  نظرا لطبيعتيا، لمرقابة القضائية لمجمس الدولة.
 صؿ في دعوى اإللغاء التي رفعيا السيد محفوظالفا، (1) 2771-11-12بتاريخ  ،772871تحت رقـ 

، يتضمف 1999مارس سنة  11مؤرخ في  99/ ؽ. ـ د/ 73نحناح، ضد قرار المجمس الدستوري رقـ 
 :عف اختصاص مجمس الدولة : )) (2)تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية

 حيث أنو مف الثابت أف األمر يتعمؽ بترشح الطاعف لبلنتخابات الرئاسية.
مف الدستور  563دستوري مكمؼ بموجب أحكاـ المادة حيث أنو مف الثابت أف المجمس ال

 73بالسير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية، ومنيا مراقبة الشروط المحددة في المادة 
 مف الدستور وتفسيرىا.

حيث أف القرارات الصادرة في ىذا اإلطار تندرج ضمف األعماؿ الدستورية لممجمس الدستوري 
بيعتيا لمراقبة مجمس الدولة، كما استقر عميو اجتياده، مما يتعيف التصريح والتي ال تخضع نظرا لط

  .(3)((بعدـ اختصاصو لمفصؿ في الطعف المرفوع.

                                                           

 .142-141 ص ص، 1/2772، ع.مجمة مجمس الدولةالمنشور في  -1
إال أف األمر  لغاء.وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف منطوؽ قرار مجمس الدولة المشار إليو أعبله، لـ يتضمف معمومات كافية عف قرار المجمس الدستوري محؿ دعوى اإل -2

، يتضمف "تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية"، الذي ـت 1999ماس سنة  11مؤرخ في  99/ ؽ. ـ د/ 73مجمس الدستوري رقـ ال بقرار يتعمؽ ببل شؾ
 11ؤرخ في لجميورية" منشره في الجريدة الرسمية إضافة إلى تبميغو لممعنييف )الذيف أودعوا ممفات الترشح(، وليس بقرار فردي يتضمف "رفض الترشح لمنصب رئيس ا

رغـ  ، يكوف قد تضمف سبب عدـ تسجيؿ الترشح والذي يكوف كذلؾ قد ُبّمغ لمسيد نحناح محفوظ شخصيا )ماداـ أنو لـ ينشر في الجريدة الرسمية( )1999ماس سنة 
ت عمؿ المجمس الدستوري، مف إصدار قرار ، سواء في قانوف االنتخابات أو في النظاـ الذي يحدد إجراءا1999أنو ليس ىناؾ ما يمنع المجمس الدستوري في سنة 

سيد محفوظ يتضمف رفض الترشح لمنصب رئيس الجميورية، يتـ تبميغو إلى المعني( أو بقرار رفض تظمـ، بغض النظر عف كونو صريح أـ ضمني، بعد تقديـ ال
 نحناح تظمـ إداري أمامو، تمييدا لرفع دعوى إلغاء أماـ مجمس الدولة.

ى أف قرار مجمس الدولة المعني، شكؿ محور الدراسة التي أنجزىا األستاذ غناي رمضاف حوؿ قابمية خضوع أعماؿ المجمس تجدر اإلشارة إل - 3
، ع. مجمة مجمس الدولة، "عف قابمية خضوع أعماؿ المجمس الدستوري لرقابة القاضي اإلداري"، غناي رمضانالدستوري لرقابة القاضي اإلداري. أنظر: 

  .84-71ص  ،3/2773
عف  تجدر اإلشارة إلى أنو في فرنسا كذلؾ، صرح مجمس الدولة بأنو غير مختص برقابة أعماؿ المجمس الدستوري المتعمقة بممارسة مياـ مخولة لو -

مومات، ولمزيد مف المع طريؽ الدستور وكذلؾ بالنسبة ألعماؿ المجمس التي ال يمكف عزؿ موضوعيا عف الشروط التي يمارس فييا ميامو الدستورية.
 أنظر عمى سبيؿ المثاؿ:  

- Articles sur le thème : «  Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », in 
R.F.D. adm. 19 (1) janv.-fév. 2003, p.p. 1-22.  
- GUETTIER Christophe, De l'incompétence du Conseil d'Etat à l'égard du Conseil constitutionnel, Mélanges en 
l'honneur de Jean Gicquel, Constitutions et pouvoirs, Montchrestien. Lextenso éditions, Paris, 2008, p.203.  
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يستنتج مف خبلؿ ما سبؽ أف األعماؿ الدستورية لممجمس الدستوري ال تخضع لرقابة مجمس 
الترشح  أثناء مراقبتو شروطالدولة. ومف بيف ىذه األعماؿ قرارات المجمس الدستوري التي يصدرىا 

ال يحؽ أف يُنتخب لرئاسة التي تنص: ))  مف الدستور 73المحددة في المادة  لبلنتخابات الرئاسية
 الجميورية إال المترشح الذي:

 يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية األصمية، -
 يَديف باإلسبلـ، -
 ( سنة كاممة يـو االنتخاب،41يكوف عمره أربعيف ) -
 تع بكامؿ حقوقو المدنية والسياسية،يتم -
 ت الجنسية الجزائرية لزوجو،ثبِ يُ  -
 ،5942إذا كاف مولودا قبؿ يوليو  5954ثورة أوؿ نوفمبر يُثِبت مشاركتو في  -
إذا كاف مولودا بعد يوليو  5954يُثِبت عدـ تورط أبويو في أعماؿ ضد ثورة أوؿ نوفمبر  -
5942، 
 اتو العقارية والمنقولة داخؿ الوطف وخارجو.يقدـ التصريح العمني بممتمك -

بعد تحديده بعض شروط الترشح لرئاسة الجميورية، . ((تحدد شروط أخرى بموجب القانوف.
وعميو صدر أ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ. متضمنا في  .(1)فّوض المؤسس المشرع لتكممة الشروط األخرى

توقيع  677قديـ قائمة تتضمف وجوب تأساسا شروط ترشح إضافية، مثؿ:  159و 157المواد 
التسجيؿ في القائمة توقيع لناخبيف،  75777لمنتخبيف محمييف أو برلمانييف أو قائمة تتضمف 

لى جانب كؿ  .االنتخابية، إثبات تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منيا، تقديـ شيادة طبية، ...إلخ وا 
 26بموجب المادة  ،لى المأساة الوطنيةتـ إضافة شرط عدـ الضموع في أعماؿ أفضت إىذه الشروط 

مف  ثبلث أنواعىناؾ إذف  .يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية 71-76مف األمر رقـ 
وشروط واردة في ميثاؽ تـ  وضعيا المؤسس في الدستورشروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية: شروط 

 ي قانوف االنتخابات.عت مف طرؼ المشرع فضوأخرى وُ  تبنيو مف خبلؿ استفتاء
المعبر عنو مف حوؿ موقؼ مجمس الدولة  تقديـ بعض المبلحظاتيمكف  مف خبلؿ ما سبؽ
 أعبله:خبلؿ القراريف المذكوريف 

 
                                                           

وضع عف طريؽ "القانوف". بينما تنص المادة مف الدستور عمى أف الشروط األخرى لمترشح لبلنتخابات الرئاسية، ت 73تنص الفقرة األخيرة لممادة  - 1
مف الدستور عمى أف نظاـ االنتخابات يوضع بواسطة قانوف عضوي. ومف الناحية العممية صدر أ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ. يتضمف الشروط التي  123

تور تنص صراحة عمى أف النظاـ القانوني مف الدس 173. وتجدر اإلشارة إلى أف المادة 159و 157تحكـ الترشح لبلنتخابات الرئاسية في المواد 
 لبلنتخابات البرلمانية، بما فيو شروط الترشح، يوضع بموجب قانوف عضوي. 
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  حول إطار اجتياد مجمس الدولة: -
 مىعترشح لبلنتخابات الرئاسية تضمف رفض ي الذي تكييؼ قرار المجمس الدستوري ىؿ يمكف

ال  الدستوري غير منصوص عميو في الدستور بأنو عمؿ دستوري لممجمستوفر شرط  أساس عدـ
مس الدولة سابؽ الذكر،  يبلحظ أف ىذا بالرجوع إلى اجتياد مج ؟يمكف الطعف فيو أماـ مجمس الدولة

حيث أنو " في الحيثية "شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية"ومنيا مراقبة  لـ يستعمؿ  مثبل عبارة األخير
مف الدستور بالسير عمى صحة  163أف المجمس الدستوري مكمؼ بموجب أحكاـ المادة  مف الثابت

نما استعمؿ عبارة "ومنيا مراقبة الشروط المحددة في المادة  " ... عمميات انتخاب رئيس الجميورية وا 
التي وضعيا المشرع ال ما يدؿ عمى أف عممية فحص شروط الترشح  "، مف الدستور وتفسيرىا 73

بالتالي فإف قرار رفض الترشح  ،لممجمس الدستوري ةضمف العمميات الدستوري بمفيـو المخالفة، ،تندرج
يندرج ضمف األعماؿ الدستورية لممجمس   ال  عمى أساس عدـ استيفاء شرط ُوِضع مف طرؼ المشرع

  وعميو يمكف اعتبار أف القرار األخير يخضع لرقابة مجمس الدولة. الدستوري.
 يتناوؿ لـ   ؟"ميمة دستورية قائمة بذاتيا"شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية فحص  عتبريُ ىؿ 
، وبالتالي لـ يسندىا ألية في الدستور ميمة مراقبة شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية المؤسس

فحص شروط الترشح  "صبلحية"ؿ المجمس الدستوري خوّ  المشرع ىو الذي إنما مؤسسة دستورية.
 مطابؽ بأنو نفسو المجمس صرحالذي  ،النتخاباتالمتعمؽ با عضويالقانوف الب بموجلمرئاسيات، 
  .المسندة إليو ممارسة الصبلحية المعنية وَقبولِ  يعنيلمدستور، ما 

 السير عمىإدراج صبلحية فحص شروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية في ميمة   ىؿ يمكف
ىؿ أف تمتع المجمس الدستوري بصبلحية حة عمميات انتخاب رئيس الجميورية وبعبارة أخرى ص

صحة مراقبة شروط الترشح لمرئاسيات  فإنو يمارسيا بعنواف ميمتو الدستورية المتمثمة في السير عمى 
تكميؼ المجمس الدستوري بممارسة صبلحية مراقبة شروط الترشح  عمميات االنتخابات الرئاسية؟

صحة عمميات انتخاب رئيس  السير عمىة لمرئاسيات ال يعني أف ىذه الصبلحية مرتبطة بميم
مراقبة صحة عمميات "يقصد بيا  ىذه األخيرة نظرا أف ،المنصوص عمييا في الدستورالجميورية 

مراقبة شروط الترشح  صبلحيةة ذات طابع قضائي محض، بينما موىي مي "انتخاب رئيس الجميورية
اإلدارة التي تقـو بيا  سار االنتخابترتبط أكثر بميمة تنظيـ م لمرئاسيات ليا طابع إداري محض

تجرى االستشارات االنتخابية تحت  أ. ـ. ؽ. ع . ف. إ. التي تنص: )) 3بصفة عامة وفقا لممادة 
جية ال يمكف تصور ماداـ أنو  وعميو  .(1).((مسؤولية اإلدارة التي يمتـز أعوانيا التزاما صارما بالحياد

                                                           

 تتولى السمطة التنفيذية فيما يخص جميع االنتخابات، عمى سبيؿ المثاؿ، إصدار النصوص التطبيقية لقانوف االنتخابات بصفة عامة، استدعاء  - 1
راجعة قوائـ الناخبيف، إعداد وكاالت التصويت، استحداث مراكز ومكاتب التصويت، استحداث مختمؼ المجاف االنتخابية التي تتدخؿ الييئة االنتخابية، م
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 وىو يراقب شروط الترشح لمرئاسيات ،جمس الدستوريفإف الم ،مارس صبلحيات إداريةقضائية ت
تمارس  إدارية سمطة ،، استثناءحتمايعتبر   ،الدستور وقانوف االنتخاباتكؿ مف المنصوص عمييا في 

 صبلحية مقيدة.
مدى مالءمة موقف مجمس الدولة بخصوص قابمية قرار المجمس الدستوري المتضمن  -

 موقؼ مجمس الدولة غير مبلئـ لؤلسباب التالية: عن أمامو؟رفض الترشح لالنتخابات الرئاسية لمط
ال يمكف ربطيا  طابع إداري محض، ليا عمميةعممية تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات الرئاسية  -

  ،ذات الطابع القضائي المحض بميمة السير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية
طار عممية تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات القرارات الصادرة عف المجمس الدستوري في إ  -

 ،القضائية ما يجعميا قابمة لمرقابة ،الرئاسية قرارات إدارية مقيدة
قرار المجمس الدستوري المتضمف رفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية قرار إداري يتعمؽ   -

 ، بممارسة حؽ أساسي دستوري
ية المجتمع والحريات، وتضمف مف الدستور: )) تحمي السمطة القضائ 139تنص المادة  -

أساس  مف الدستور: )) 147لمجميع ولكؿ واحد المحافظة عمى حقوقيـ األساسية.((، وتنص المادة 
 القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.

جسده احتراـ القانوف.((. وعميو فإف الكؿ سواسية أماـ القضاء، وىو في متناوؿ الجميع وي
يحمي حؽ الترشح لبلنتخابات الرئاسية، عمى غرار حؽ التصويت  القضاء التابع لمسمطة القضائية

 .والمحمية وحؽ الترشح لبلنتخابات البرلمانية
مف الدستور: )) ينظر القضاء في الطعف في قرارات السمطات  143تنص المادة   -

دارية وعميو، ما داـ أف المؤسس لـ يوضح السمطة الدستورية التي تتبعيا السمطات اإل اإلدارية.((.
فإف كؿ جية تمارس صبلحيات إدارية محضة قراراتيا تخضع لمرقابة  المشار إلييا في المادة السابقة،

  القضائية ولو كاف المجمس الدستوري.
في إطار ممارسة  مجمس المحاسبة والمجمس األعمى لمقضاءكؿ مف  التي يصدرىا تاقرار ال -

 .    (1) دولةقابمة لمطعف أماـ مجمس ال ،مياميما الدستورية

                                                                                                                                                                                       

تب االقتراع،  بعد إجراء عمميات التصويت، استحداث المجاف السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات، اإلشراؼ عمى عممية تعييف ممثمي المترشحيف لدى مكا
ماعدا مف حيث الجانب اإلعبلمي، السير عمى حسف سير المسار االنتخابي مف خبلؿ ممارسة صبلحيات الضبط اإلداري،  تنظيـ الحممة االنتخابية

 بصفة كاممة.      توفير جميع مستمزمات االقتراع. وفي حالتي االنتخابات المحمية والبرلمانية، تمارس أيضا صبلحية تسجيؿ الترشحات

 17المؤرخ في  27-95األمر رقـ مف  117لنسبة لقرارات مجمس المحاسبة: ىذه القرارات قابمة لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة. أنظر: المادة با  - 1
، ج. ر. ع. 2717غشت  26المؤرخ في  72-17، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 1995يوليو  39/23، يتعمؽ بمجمس المحاسبة، ج. ر. ع. 1995يوليو 

 ؽ. إ. ـ. إ..  958والمادة  2717أوؿ سبتمبر /57
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 صدر: 5222موقف مجمس الدولة قبل تبني النظام المحدد لقواعد عممو لسنة  تفسير -
 1989المرحمة التي كاف خبلليا نظاـ المجمس الدستوري لسنة قي الذكر في قراري مجمس الدولة ساب

دستوري أثارت القضية التي أفرزت ىذيف القراريف مسألة قابمية قرار المجمس ال ساري المفعوؿ.
 آراءقابمية مسألة بصفة خاصة و  لرقابة مجمس الدولة فض الترشح لبلنتخابات الرئاسيةالمتضمف ر 

وجود ثغرة قانونية  أيضا بينت ىذه القضيةو . بصفة عامة لمرقابة القضائية قرارات المجمس الدستوريو 
ذي يرتكز أساسا عمى ، ال2777قبؿ سنة  في النظاـ القانوني لحجية آراء وقرارات المجمس الدستوري

وقرار المجمس الدستوري رقـ  (سابقا 1989مف دستور  159)المادة  1996مف دستور  169المادة 
، يتعمؽ بدستورية البند السادس مف المادة 1995غشت سنة  6المؤرخ في  95ـ. د  -.ؽ.أ  71

القضائية، لو ال كادت تكمؼ المجمس الدستوري خضوع أعمالو لمرقابة ، مف قانوف االنتخابات 178
نما لتحصيف قرار المجمس  تتدخؿ مجمس الدولة عف طريؽ االجتياد ال لسّد الفراغ القانوني القائـ وا 
الدستوري المطعوف فيو أمامو بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تصريحو بعدـ اختصاصو بمراقبة القرار 

تخضع نظرا لطبيعتيا لمرقابة باعتباره مف األعماؿ الدستورية لممجمس الدستوري التي ال  المعني
 فقطالتي تحدد  مف الدستور 169المادة إلى مف جية،  ،يعود وجود الثغرة القانونية المعنية .القضائية

آراء وقرارات المجمس الدستوري الصادرة في إطار مراقبة دستورية النصوص التشريعية والتنظيمية  آثار
األعماؿ  أفيفيد ، ما لداخمية لغرفتي البرلماف لمدستورومراقبة مطابقة القوانيف العضوية واألنظمة ا

ومف جية تطبيؽ أحكاـ المادة سابقة الذكر،  تخرج عف نطاؽ ، ميما كانت،األخرى لممجمس الدستوري
المؤرخ  95ـ. د  -.ؽ.أ  71قرار المجمس الدستوري رقـ الحيثيات الثانية والثالثة والرابعة ل إلى أخرى،
 التي، مف قانوف االنتخابات 178تعمؽ بدستورية البند السادس مف المادة ، ي1995غشت سنة  6في 

قرار وحده يتمتع بيذه الحجية المستنتجة مف خبلؿ الما داـ أف منطوؽ ، الحجيةب ال تتمتع يفترض أنيا
 يستفاد منيا والتي، 1996مف دستور  169ردة في المادة ، الوا1989مف دستور  159أحكاـ المادة 

ال ُتمـز السمطات  فإنيا ممِزمة لكؿ السمطات العمومية نتارارات المجمس الدستوري إذا كأف ق أيضا
 . لمطعف ووقرارات آرائوقابمية  موقؼ حوؿ أي وأف المجمس لـ يتخذ يةاإلدارية والقضائ

حصف قرار المجمس الدستوري المطعوف ي صريح أو اجتياد دستوري قانونية أحكاـ غياب وفي
لتفادي  ، خاصة،ؿ ىذا األخير التصريح بعدـ اختصاصوفضّ لدولة ضد الطعوف، فيو أماـ مجمس ا

بحيث أنو حاؿ دوف استغبلؿ الثغرة القانونية الموجودة في النظاـ القانوني  ،إىانة المجمس الدستوري
                                                                                                                                                                                       

لمطعف باإللغاء أماـ بالنسبة لقرارات المجمس األعمى لمقضاء: ىذه القرارات سواء تتعمؽ بتسيير المسار الميني لمقضاة أو بممارسة السمطة التأديبية، قابمة 
قرار مجمس الدولة، رقـ و  ات مجمس الدولة وتنظيمو وعمموصاصيتعمؽ باخت 71-98عضوي رقـ الانوف الق مف 9مجمس الدولة. أنظر: المادة 

 .مرجع سابؽ، 172994
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. والدليؿ عمى ىذا أف ىذا (1)لحجية آرائو وقراراتو، التي تدؿ عمى نقص خبرة المجمس الدستوري
يحدد قواعد عممو سنة  جديد سّد الفراغ القانوني المعني بتبنيو نظاـ "لمحاولة"حرؾ بسرعة األخير ت

منو تضفي الحجية عمى آرائو وقراراتو بصفة عامة وجعمتيا  49، تضمف أحكاما في المادة 2777
 ممِزمة لمسمطات العامة والقضائية واإلدارية وغير قابمة ألي طعف. 

ىؿ أف مجمس الدولة ممـز الدولة: ومجمس  5222. د. لسنة ن. م. ق. ع. م 44المادة  -
مف  قضائية يؤكد سوابؽفي غياب  ؟بيا التزامووما مدى  ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. 49بأحكاـ المادة 

 تجدر اإلشارة إلى ما يمي: ألحكاـ المادة المعنية،  مجمس الدولة عمى خضوعو خبلليا
نص تطبيقي يوضح كيفية ىو في الوقت نفسو  يالمجمس الدستور النظاـ المحدد لقواعد عمؿ  -

ما بنفسو في حدود  ، يضعو المجمس الدستوري(2)داخمي ال وونظام الدستورية مياموممارسة المجمس 
بالتالي ال أساس ليا في الدستور.  افبل يجوز لممجمس الدستوري إدراج أحكام ينص عميو الدستور.

 169و 186تفسيرا ألحكاـ المادتيف  يمكف اعتبارىا إال الف. ـ. ؽ. ع. ـ. د.  49فإف أحكاـ المادة 
، التي تناولت آثار آراء وقرارات المجمس الدستوري الصادرة عنو لما يمارس ميمة مراقبة مف الدستور

الدولية والتشريعية والتنظيمية وميمة مراقبة مطابقة القوانيف العضوية  االتفاقيةدستورية النصوص 
 األعماؿ الرسمية إقصاء جميع مف المفروض. وعميو فتي البرلماف لمدستورواألنظمة الداخمية لغر 

 ويقصد باألعماؿ .ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. 49مف نطاؽ تطبيؽ أحكاـ المادة  لممجمس الدستوري األخرى
إعبلنات نتائج االقتراعات الوطنية، القرارات  األخرى لممجمس الدستوري: األعماؿ االستشارية، الرسمية
القرارات المتعمقة بحسابات الحممة االنتخابية لبلنتخابات بالطعوف االنتخابية التي يختص بيا،  المتعمقة

ـ عمى األكثر باحتراـ آراء وقرارات أف مجمس الدولة ممزَ  يستنتجوفي األخير   الرئاسية والتشريعية.
، ليس احتراما ستورالمجمس الدستوري التي يصدرىا في إطار مراقبة الدستورية ومراقبة المطابقة لمد

 .مف الدستور مباشرة 169ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. ولكف احتراما ألحكاـ المادة  49ألحكاـ المادة 
الجيات القضائية التابعة  بمراقبة مطابقة قرارات ، مبدئيا،المجمس الدستوريال يختص  -

  .(3)منو 49السيما المادة  ،حدد لقواعد عممولمنظاـ الم لمسمطة القضائية
ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. مف طرؼ السمطات العمومية والقضائية   49خالفة أحكاـ المادة م -

                                                           

 (.1995سنوات خبرة، سّير خبلليا انتخاب رئاسي واحد )سنة  17 - 1

 ممجمس. عمى عكس مجمس الدولة مثبل، الذي يحكمو نصيف منفصميف ىما القانوف العضوي المتعمؽ باختصاصاتو وتنظيمو وعممو والنظاـ الداخمي ل - 2

اجتياد المجمس الدستوري عمى نحو يجعمو يتصدى لقرار القضاء الذي ألغى مثبل قرار رفض الترشح  -ولو أنو ضئيؿ-مع مراعاة احتماؿ  - 3
 163مادة مف نظامو مباشرة أو بعد ذلؾ عمى أساس ال 49لبلنتخابات الرئاسية أصدره مف قبؿ، وىذا إما قبؿ إجراء عمميات التصويت عمى أساس المادة 

 مف الدستور مباشرة.
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 أو في نصوص قانونية أخرى.  (1) واإلدارية، ال تشكؿ جريمة سواء في قانوف العقوبات
ف. ـ. ؽ. ع. ـ. د. غير ممِزمة لجميع الجيات القضائية،  49وعميو يمكف اعتبار أف المادة 

 .عدـ وجود جزاء يضمف احتراميال، بما فييا مجمس الدولة
مناقشة رأي األستاذ رمضان غناي بخصوص تسبيب مجمس الدولة لقرار رفض اختصاصو  -

كاف مف : )) (2)مقالو مؤخرة األستاذ في يقوؿ بمراقبة صحة قرار رفض الترشح لالنتخابات الرئاسية:
ر المعروض عمى رقابتو ىو مس الدولة لقرار رفض اختصاصو ليس بكوف القراالمستحسف تسبيب مج

نما بكونو مف أعماؿ المطابقة الدستورية وفي نفس الوقت مف أعماؿ السير  مف األعماؿ الدستورية وا 
عتبر األستاذ أف قرار المجمس الدستوري المتضمف يَ  ((.عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية.

ـ الدستور وفي الوقت نفسو مف أعماؿ رفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية مف أعماؿ المطابقة ألحكا
ىذا الرأي  .لمرقابة القضائية ، ما يجعمو غير قابؿالسير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية

 :لؤلسباب التالية قابؿ لممناقشة
اعتبار قرار رفض الترشح مف "أعماؿ المطابقة ألحكاـ الدستور وفي الوقت نفسو مف أعماؿ  -

يندرج ضمف  المعني قرارال ، يعني أيضا أفات انتخاب رئيس الجميورية"السير عمى صحة عممي
 إطار ممارستوالمجمس الدستوري في  عفماداـ أنو صادر  ،األعماؿ الدستورية لممجمس الدستوري

وىو موقؼ مجمس الدولة الذي ، الدستورية السير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس الجميوريةميمة 
  تناقض. وعميو ىناؾ تـ انتقاده.

تخويؿ المجمس الدستوري صبلحية تسيير عممية تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات الرئاسية مف 
يكوف قد تـ أكثر عمى خبلؿ فحص شروط الترشح المحددة في كؿ مف الدستور وقانوف االنتخابات، 

عمى  ارتباط فحص شروط الترشح بميمة السير مف فكرةمراقبة المطابقة ألحكاـ الدستور أساس فكرة 
  صحة عمميات انتخاب رئيس الجميورية.

ال يمكف اعتبار قرار رفض الترشح مف أعماؿ السير عمى صحة عمميات انتخاب رئيس  -
صبلحية فحص شروط الترشح لبلنتخابات التي يختص المجمس الدستوري بمراقبة ، ألف الجميورية

ليست بصبلحية ذات مركز  انية،، بمعنى االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمصحة عممياتيا
عممية تسجيؿ الترشحات  المشرع إسناد المجمس الدستوري ؿبِ قَ لما  ،لو كاف العكس بحيث ،دستوري

 ،(3)تحت رقابة القضاء اإلداري التي تمارسيا لبلنتخابات البرلمانية لئلدارة التابعة لمسمطة التنفيذية

                                                           

  .143إلى  172المخصص لمجنايات والجنح ضد الدستور وضد السبلمة العمومية، المواد مف  القسـ - 1

 .83ص  مرجع سابؽ،  ،"عف قابمية خضوع أعماؿ المجمس الدستوري لرقابة القاضي اإلداري"، غناي رمضان - 2

 ـ. ف. إ..أ. ـ. ؽ. ع.  134و 137و 113و 178المواد  - 3
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بعد إجراء  و لصحة الترشحات ليذه االنتخاباتمحدودية رقابتالنظر عف  غّض  لمامف جية أخرى، و 
   .(1)عمميات التصويت

، ال يعني بالضرورة تحكـ ممارسة حؽ دستوري معيفشروط معينة في الدستور  النص عمى -
تخويؿ صبلحية  ،أىـ مثاؿ عمى ذلؾو عتبر صبلحية مانعة لممجمس الدستوري. ت قبة استيفائياأف مرا

مف الدستور،  42لسياسية، التي تـ النص عمى بعضيا في المادة مراقبة شروط تأسيس األحزاب ا
 باألحزابالمتعمؽ  عضويالقانوف ال األمر المتضمف بموجب ،وزارة الداخمية، تحت رقابة مجمس الدولةل

   .(2)خضع لمراقبة المطابقة ألحكاـ الدستور السياسية الذي
 73ة ء شرط غير محدد في المادال يمكف تكييؼ قرار رفض الترشح عمى أساس عدـ استيفا -

لترشح لمدستور ، ألف فحص مطابقة األحكاـ الدستور المطابقة مراقبةمف الدستور بأنو مف أعماؿ 
التي  ،ألحكاـ الدستور القوانيف العضوية واألنظمة الداخمية لغرفتي البرلماف مطابقةيختمؼ عف مراقبة 

 .لرقابة المطابقة كمرجع فقط  دستورالعمى المجمس الدستوري أثناء ممارستيا  يعتمدال 
مف الدستور، عمى  169حجية قرارات المجمس الدستوري المستمدة مف أحكاـ المادة ال تسري  -

 إمكانية رغـ قرارات المجمس التي يصدرىا في إطار مراقبتو لشروط الترشح لبلنتخابات الرئاسية
ىذه الحجية تتعمؽ فقط بقرارات وآراء المجمس ، ألف مدستورل المطابقة مراقبةأعماؿ تكييفيا بأنيا مف 

أو لممطابقة مع  النصوص التشريعية والتنظيميةالدستوري التي يصدرىا في إطار مراقبتو لدستورية 
 .لمقوانيف العضوية واألنظمة الداخمية لغرفتي البرلمافأحكاـ الدستور 

ال ُيمزم  ،خابات الرئاسيةبخصوص المنازعات المتعمقة بالترشح لالنت اجتياد مجمس الدولة -
مكف يوالذي  ،موقؼ مجمس الدولة الرافض لبلختصاص :العادي وعمى رأسو المحكمة العمياالقضاء 

 ،استثناء ،، الذي يمكنو التصريحال ُيمـز القضاء العادي معدالة،ل إنكارا تكييفو بصفة غير رسمية بأنو
رفض الترشح لبلنتخابات الرئاسية، وىذا باختصاصو بمراقبة صحة قرار المجمس الدستوري المتضمف 

 لؤلسباب التالية:
 أساس اختصاص القضاء العادي:

المعترؼ بيا، مثؿ حؽ الترشح  األساسية الحقوؽ المحافظة عمى الحريات وضماف حماية -
                                                           

أنو يمكف المجمس الدستوري طمب تسميمو ممفات المترشحيف المعمف انتخابيـ لغاية فحص صحتيا. يبلحظ أف ىذه  1مكرر 48تنص المادة  - 1
نما ممفات المترشحيف الفائزيف باالنتخابات فقط.  الصبلحية ليست إجبارية وأنيا ال تخص جميع ممفات المترشحيف وا 

أ. ـ. ؽ. ع. ـ. ف. إ. أف المترشحيف واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات بالنسبة النتخابات المجمس الشعبي الوطني   148و 118تنص المواد 
قَدمة مف طرؼ والمترشحيف بالنسبة النتخابات مجمس األمة، فقط ليـ حؽ الطعف في نتائج االقتراع أماـ المجمس الدستوري. وبالتالي ال تقبؿ الطعوف الم

زمي الترشح الذيف تـ رفض تسجيؿ ترشحيـ، ما يمنعيـ مف إحالة رفض ترشحيـ عمى رقابة المجمس الدستوري المكمؼ دستوريا بالسير عمى صحة معت
 عمميات االنتخابات البرلمانية.

 عضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية.يتضمف القانوف ال 79-97أمر رقـ  - 2
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النتخابات بما فيو الترشح لبلنتخابات الرئاسية، اختصاص مانع لمسمطة القضائية، لو أساس 
 .(1)صريح

صحة قرارات  بمراقبةوجود نص دستوري صريح يشّؿ اختصاص السمطة القضائية  عدـ -
 مقة بالترشح لبلنتخابات الرئاسية،المجمس الدستوري المتع

 ،مجمس الدولة ال يمثؿ بمفرده السمطة القضائية -
الجنسية واألىمية والحالة ب لممسائؿ المتعمقة صاحب االختصاص المبدئيالقاضي العادي ىو  -

  ،، التي تعتبر مف بيف شروط ممارسة حؽ االنتخاب وحؽ الترشحالخنية والموطف، ...المد
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(، وقبؿ تعديؿ  13-89في ظؿ القانوف رقـ  -

، كاف يعود اختصاص فحص صحة القرارات المتعمقة بالتسجيؿ 2774قانوف االنتخابات الحالي في 
لقوائـ االنتخابية وقرارات رفض الترشح لبلنتخابات المحمية والبرلمانية لممحاكـ أو الشطب مف ا

 ختصاص منطقي،ا إسنادلمختصة إقميميا، وىو ا
ىناؾ عدة استثناءات عمى قاعدة اختصاص القضاء اإلداري بمراقبة صحة القرارات اإلدارية،  -

محكمة الجزائر بالطعوف في قرارات فباإلضافة إلى االستثناءات سابقة الذكر، يمكف ذكر اختصاص 
السمطات الدبموماسية والقنصمية المتضمنة رفض طمبات الرّد الموجية ضد أعضاء مكاتب التصويت 

واختصاص الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر بالطعوف في قرارات والتدابير المؤقتة  (2)بالخارج
 . (3) فسةلمجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنا

 غياب جزاء إلعبلف القضاء العادي عف االختصاص:
غير قابمة لمطعف أماـ المجمس  الجيات القضائية التابعة لمسمطة القضائيةقرارات مبدئيا،  -
   .أحكاـ الدستور لمخالفتيا سواء لمخالفتيا أحكاـ النظاـ المحدد لقواعده أو ،(4) الدستوري
مف النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري مف  49ة عدـ تجريـ مخالفة أحكاـ الماد -

 .طرؼ كافة السمطات العمومية والقضائية واإلدارية
 

                                                           

 مف الدستور. 139و 57المواد  - 1

 .يتعمؽ بأعضاء مكتب التصويت 71-77المرسـو التنفيذي رقـ  مف 5لمادة ا - 2

-78، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 2773يوليو  43/27، يتعمؽ بالمنافسة، ج. ر. ع. 2773يوليو  19المؤرخ في  73-73األمر مف  63المادة  - 3
غشت  46/18، ج. ر. ع. 2717غشت  15المؤرخ في  75-17رقـ  وبالقانوف 2778يوليو  36/2، ج. ر. ع. 2778يونيو  25المؤرخ في  12

2717. 

اجتياد المجمس الدستوري عمى نحو يجعمو يتصدى لقرار القضاء الذي ألغى مثبل قرار رفض الترشح  -ولو أنو ضئيؿ-مع مراعاة احتماؿ  - 4
 163مف نظامو مباشرة أو بعد ذلؾ عمى أساس المادة  49اس المادة لبلنتخابات الرئاسية أصدره مف قبؿ، وىذا إما قبؿ إجراء عمميات التصويت عمى أس

 مف الدستور مباشرة.
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بمداوالت المجان السياسية الوطنية لمراقبة  مسألة معالجة المنازعات المتعمقة -5
مومية االنتخابات الرئاسية والتشريعية المتعمقة بتوزيع مجال الوصول إلى وسائل اإلعالم الع

 أ.م.ق.ع.م.ن.إ.: 175بين المترشحين طبقا لممادة 
يحدث لجنة ، 2777أبريؿ  17المؤرخ في  115-77المرسـو الرئاسي رقـ  مف 8تنص المادة 

المرسـو  مفالمادة نفسيا و  (1) 2777مايو سنة  17سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية لػ 
أبريؿ سنة  9وطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ليـو يحدث لجنة سياسية  61-79الرئاسي رقـ 

المداولة في توزيع مجال الوصول تقـو المجنة السياسية، زيادة عمى ذلؾ، بصبلحيات : ))  2779
من القانون العضوي المتعمق بنظام  172إلى وسائل اإلعالم العمومية بين المترشحين طبقا لممادة 

القواعد المقررة في مجاؿ الحممة االنتخابية والعمؿ بكيفية تسمح ، والسير عمى احتراـ االنتخابات
 بضماف اإلنصاؼ بيف المترشحيف.

وفي ىذا اإلطار، تسير المجنة السياسية عمى حسف سير الحممة االنتخابية وترسؿ مبلحظاتيا 
 المحتممة إلى كؿ مترشح تصدر عنو مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر، بيذه الصفة، كؿ

  .((بما في ذلؾ عند االقتضاء، إخطار الييئة المختصة.إجراء تراه مفيدا، 

 تقـو بتوزيعيستفاد مف ىذه المادة أف المجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات ىي التي 
الحجـ الساعي المخصص لمحممة االنتخابية عمى مستوى وسائؿ اإلعبلـ العمومية بيف مختمؼ 

صحب يجب أف يُ التي تنص : ))  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  175السياسية وفقا لممادة  المترشحيف واألحزاب
 كؿ إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعيف عمى المترشحيف احترامو أثناء الحممة االنتخابية.

يكوف لكؿ مترشح لبلنتخابات التشريعية أو الرئاسية قصد تقديـ برنامجو لمناخبيف، مجاؿ عادؿ في 
 لتمفزية واإلذاعية.وسائؿ اإلعبلـ ا

تكوف مدة الحصص الممنوحة متساوية بيف كؿ مترشح وآخر لبلنتخابات الرئاسية، وتختمؼ بالنسبة 
لبلنتخابات التشريعية تبعا ألىمية عدد المترشحيف الذيف يرشحيـ حزب سياسي أو مجموعة أحزاب 

 سياسية.
لترتيبات الواردة في ىذه المادة وحسب نفس ايستفيد المترشحوف المستقموف، المتكتموف بمبادرة منيـ، 

 الشروط نفسيا.
 تحدد كيفيات وا جراءات استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ العمومية وفقا لمقانوف والتنظيـ المعموؿ بيما.

                                                           

 .2777أبريؿ  25/18ج. ر. ع.  - 1
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 ((.وتحدد كيفيات اإلشيار األخرى لمترشيحات عف طريؽ التنظيـ.
ة التي مف خبلليا تقـو المجنة وبناء عمى ما سبؽ يتعيف التساؤؿ حوؿ الطبيعة القانونية لممداول

 ؟أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  175مف المادة  2/3/4السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات بتطبيؽ أحكاـ الفقرات 
ال يوجد اجتياد قضائي حوؿ ىذه  وبعبارة أدؽ، ىؿ يمكف تكييؼ المداولة المعنية بأنيا قرار إداري؟

 أنيا قرار إداري وىذا لؤلسباب التالية:المداولة المعنية ب المسألة. لكف يمكف تكييؼ

 تصدر المداولة مف سمطة يتـ إنشائيا مف طرؼ السمطة التنفيذية، -

يمكف اعتبار المجنة شخص مف أشخاص القانوف العاـ، بالنظر خاصة إلى ىدفيا الذي يعد مف  -
لى استعماليا ألمواؿ عمومية،  المصمحة العامة وا 

المخصصة لمحممة االنتخابية التمفزية واإلذاعية بأنو  زيع الحصصيمكف تكييؼ تكميؼ المجنة بتو  -
  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 3وفقا لممادة  تفويض لصبلحية تتمتع بيا أصبل اإلدارة،

كونيا تمارس تطبيقا ألحكاـ تشريعية تتمثؿ في الصبلحية المعنية ليا طابع إداري محض،  -
 ، ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.  175مف المادة  2/3/4أحكاـ الفقرات 

المداولة المعنية ليا أثر عمى حقوؽ المترشحيف واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات  -
 المتعمقة باستعماؿ وسائؿ اإلعبلـ العمومية أثناء الحممة االنتخابية،

 يتـ تنفيذ المداولة المعنية دوف الخضوع لشرط المصادقة القبمية مف طرؼ السمطة المنشئة لمجنة -
 ضوع لشرط الترخيص القضائي، أو الخ

 داولة عمؿ تحضيري ضروري لبلقتراع.تعتبر الم -

وعميو، في حالة عدـ استفادة مترشح أو حزب سياسي مف استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ العمومية 
الوقت المخصص لممداخبلت  توزيعشروط  المجنة أو في حالة عدـ احتراـأثناء الحممة االنتخابية 

 ، يفترض أنو يمكف الطعف في صحة مداولة المجنةأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 175ي المادة المحددة ف السياسية
يئة عمومية ، باعتبارىا قرار إداري صادر عف ىأماـ مجمس الدولة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات

   .، وكذلؾ لغياب نص تشريعي يمنع صراحة الطعف باإللغاء فيياوطنية
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 عات غير المتعمقة بقرارات إدارية تحضيريةمعالجة المناز  الفرع الثاني:
التي ال  قانوف االنتخاباتلبلقتراع غير المنظمة في  السابقةأنو يقصد بالمنازعات  بالذكرجدير 

تارة تكوف  ،أساسا بسموكات غير مشروعة المتعمقةتتسبب فييا قرارات إدارية تحضيرية، المنازعات 
كاإلدارة   سمطات عامة تتدخؿ في التحضير لبلقتراع، إلى مف جية ،سمبية وتارة أخرى إيجابية، تنسب

أو عمى مستوى الدوائر الدبموماسية أو القنصمية بالخارج  الوطنيمستوى الاالنتخابية سواء عمى 
ومف جية أخرى، إلى أطراؼ غير السمطات العامة سابقة ، (1)والمجمس الدستوري والمحاكـ اإلدارية

يمكف تمخيص و كاألحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.  ومنظمات الذكر، كالمترشحيف والناخبيف
لى غيرىا لسمطات العامة االنتخابيةالمشروعة التي تنسب إلى االسموكات غير   بمصطمح "التجاوزات وا 

  .(2)"االنتخابية
ة حمايًة لمحقوؽ والحريات السياسية ولمصداقية العممي ،االنتخابية متجاوزاتل التصدي الضروريمف 

  عمى سمطاف القانوف. اتأكيدلمشعب، و  ممصمحة العامةاالنتخابية ول
في المجوء إلى قضاة المواد  ،مبدئيا ،االنتخابية، فتتمثؿ متجاوزاتوفيما يخص كيفية التصدي ل

ما إلجبار المسؤوؿ عمى الت ،االستعجالية المختصيف  القياـ بعمؿ ماجاوز عمى إما لوقؼ التجاوزات وا 
  .نوفينص عميو القا

مع التمييز بيف حالة  ،التي قد تشوب المسار االنتخابي متجاوزاتالتصدي ل سيتـ التطرؽ إلى مسألة
لغير السمطات العامة  وحالة التجاوزات التي تنسب لمسمطات العامة االنتخابية)أوال( التجاوزات التي تنسب

   )ثانيا(.االنتخابية
  

  االنتخابية عامةالمسمطات ل المنسوبةمتجاوزات التصدي لمسألة  -أوال

، عف أداء التابعة لمسمطة التنفيذية المتدخمة في التحضير لبلقتراع قد تتقاعس أو تمتنع اإلدارة
عف تنفيذ قرارات العدالة كذلؾ و ، (3)مياميا القانونية، دوف التعبير عنو بواسطة قرارات إدارية صريحة

يحوؿ دوف ، ما قد لعمميات التحضيرية لبلقتراعالناتجة عف الفصؿ في المنازعات المتعمقة بصحة ا
وقد ال تراعي التزاميا بالحياد تجاه المترشحيف أو األحزاب  ،أو يعرقميا االنتخابيةممارسة الحقوؽ 

                                                           

 سوؼ يتـ اإلشارة إلييا بتسمية "السمطات العامة االنتخابية". - 1
2 - Les dépassements. 

 أمثمة عف االمتناع والتقاعس:  - 3
 مارة التصريح بالترشح، دوف أف يتـ التعبير عنو مف خبلؿ قرار إداري يوضح أسباب رفض التسميـ.امتناع اإلدارة عف تسميـ است -
 امتناع اإلدارة عف تسمُّـ ممؼ ترشح، دوف أف يتـ التعبير عنو مف خبلؿ قرار إداري يوضح أسباب رفض التسمُّـ. -
 لمترشحيف التي تخضع لشرط التزكية.تقاعس اإلدارة عف تسميـ استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائـ ا -
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لمتصدي لمثؿ ىذه  مبلئمة التساؤؿ عف وجود إمكانية قانونية يؤدي إلىما ، (1)السياسية
المتعمقة  يات القضائية اإلدارية عف تبميغ قرارات القضاء(. وقد تتقاعس أو تمتنع الج1)(2)التجاوزات

ما  مطات اإلدارية المعنية بتنفيذىا،بصفة تمقائية وفور صدورىا، لمس بقة لبلقتراع،سابالمنازعات ال
 (.2)وزاتامبلئمة لمتصدي لمثؿ ىذه التج يقتضي التساؤؿ عف وجود إمكانية قانونية

قانونية لوقؼ التجاوزات التي تنسب إلى المجمس فيما يخص التساؤؿ عف وجود إمكانية و 
 الدستوري، فيتعيف التذكير بأف مجمس الدولة ال يستطيع توجيو أوامر لممجمس الدستوري. 

 :متجاوزات التي تنسب لإلدارةالتصدي لمسألة  -1
 تياامراعتقاعس اإلدارة عن القيام بمياميا القانونية وعدم و  متناعال التصديمسألة  -أ
 4المؤرخ في  131-88مف المرسـو رقـ  2المادة  ، مف جية،تنص :أثناء الفترة االنتخابية دالحيا
يقع عمى المؤسسات واإلدارات والييئات )) :  (3)ينظـ العبلقات بيف اإلدارة والمواطف ،1988يوليو 

يع العمومية وأعوانيا واجب حماية حريات المواطف وحقوقو التي اعترؼ لو بيا الدستور والتشر 
يجب عمى اإلدارة أف تمارس رقابة صارمة عمى مف المرسـو نفسو: ))  7المادة و .((، المعموؿ بو

جميع مستويات المراتب السممية عمى سموؾ أعوانيا وانضباطيـ. ويجب أف تتأكد دوما بأنيـ 
نفسو: مف المرسـو  17المادة و .((، يضطمعوف بمياميـ في كنؼ احتراـ حقوؽ المواطنيف احتراما دقيقا

يجب عمى الموظفيف أف يؤدوا واجباتيـ طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما وال يقبؿ منيـ أي تذرع )) 
 خصوصا فيما يأتي:

 رفض خدمة، أو تسميـ عقد إداري يحؽ لممواطف الحصوؿ عمييما قانونا، -     
 عمييا، باالطبلعاعتراض سبيؿ الوصوؿ إلى وثائؽ إدارية مسموح  -     
 رفض إعطاء معمومات، -     

 التسبب في تأخير تسميـ العقود واألوراؽ اإلدارية أو المماطمة في ذلؾ بدوف مبرر، -     
 المطالبة بأوراؽ أو وثائؽ ال ينص عمييا التشريع والتنظيـ الجاري بيما العمؿ، -     

                                                           

 أمثمة عف عدـ مراعاة اإلدارة التزاـ الحياد أثناء االنتخابات:  - 1
عدـ معاممة اإلدارة المترشحيف عمى قدـ المساواة فيما يخص توزيع الفضاءات التي تمارس فييا أو مف خبلليا الدعاية االنتخابية وفيما  -          

 ات المالية لتسديد نفقات الحممة االنتخابية،يخص كذلؾ توزيع المساعد
انحياز اإلدارة إلى  مترشح أو حزب سياسي معيف، بمف خبلؿ قياـ أعوانيا بالدعاية االنتخابية لصالح مترشح أو حزب سياسي أو بوضع  -          

 وسائميا الخاصة تحت تصرؼ ىذا األخير.
 لشروط القانونية،قبوؿ تثبيت تصريح بترشح ال يستوفي ا -         
 قياـ اإلدارة بعرقمة مياـ المبلحظيف المدعويف لمبلحظة مجريات العممية االنتخابية.  -         

 .التجاوزات الذيف يرتكبوف بغض النظر عف إمكانية ترتيب جزاء معيف )عقوبات جزائية أو تأديبية( عمى أعواف اإلدارة  - 2
 .1988يوليو  6/ 27ج. ر. ع.  - 3
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 فعؿ ما يمس احتراـ المواطف وكرامتو، وسمعة اإلدارة، -     
أحد الواجبات المنصوص عمييا أعبله عمدا يمكف أف ينجر عنو تطبيؽ إحدى وكؿ إخبلؿ ب

 عقوبات الدرجة الثانية عمى مرتكبيو.
مف قانوف  177والمادة  .((،وفي حالة العود يمكف تطبيؽ إحدى عقوبات الدرجة الثالثة

أو  ميإذا أمر بعمؿ تحك المؤقت مف خمس إلى عشر سنوات يعاقب الموظؼ بالسجفالعقوبات: )) 
المادة ومف جية أخرى،  .((،أو بالحقوؽ الوطنية لمواطف أو أكثر بالحرية الشخصية لمفردماس سواء 

تستيدؼ المؤسسات : )) ومن 31لمادة .((، واعدـ تحيز اإلدارة يضمنو القانوفمف الدستور: ))  23
لتي تعوؽ تفتح ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات ا

شخصية اإلنساف، وتحوؿ دوف مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، 
يتساوى جميع المواطنيف في تقمد المياـ والوظائؼ في الدولة دوف أية : )) ومن 51المادة .((، و والثقافية

تجرى : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 3ة لماد((، واشروط أخرى غير الشروط التي   يحددىا القانوف.
 .(1)((االستشارات االنتخابية تحت مسؤولية اإلدارة التي يمتـز أعوانيا التزاما صارما بالحياد.

نما ىنا ال يتعمؽ األمر ناتج  ،سموؾ إداريموضوع المنازعة  بمنازعة قرارات إدارية تحضيرية، وا 
يتخذ شكؿ امتناع ، دوف أي سبب مشروع ،خاباتفي مجاؿ االنت واجباتيا القانونيةإخبلؿ اإلدارة بعف 

أو  أو التنفيذ بطريقة غير صحيحة ذلؾأو تقاعسيا عف  في ىذا المجاؿ عف تنفيذ التزاماتيا القانونية
وبنزاىة  بالحقوؽ االنتخابية مساس نوعينجر ، انحياز ألطراؼ متنافسة أثناء الفترة االنتخابية

 .مصداقية االنتخاباتو 
ضرر مف امتناع أو تقاعس اإلدارة أو مف انحيازىا، المجوء إلى القضاء مف مصمحة المت

، سواء تمؾ المتعمقة في مجاؿ االنتخابات القانونية اللتزاماتيااالمتثاؿ  اإلداري إلجبار اإلدارة عمى
ومف مصمحة المتضرر مف ىذه التجاوزات بعمؿ معيف.  القياـ بالقياـ بعمؿ معيف أو االمتناع عف

مدى وعميو يتعيف التساؤؿ عف  فعاليتيا. لضماف، قضائية سريعة استجابةصوؿ عمى أيضا، الح
ىؿ بإمكاف القاضي  وبعبارة أدؽ تحقيؽ ذلؾ في الوضع الحالي لئلجراءات القضائية اإلدارية؟إمكانية 
 ،توجيو أوامر استعجالية لمجيات اإلدارية التي تكوف مسؤولة عمى التجاوزات مف أجؿ وقفيا اإلداري

                                                           

  :الع كذلؾ عمىط - 1
 .2772سبتمبر  8/ 67ع.  ج. ر.، 2772أكتوبر  17، تتعمؽ باالنتخابات المحمية المقرر إجراؤىا يـو 2772غشت  27التعميمة الرئاسية المؤرخة في  -
 .2774فبراير  11/ 9ع.  ج. ر.، تتعمؽ باالنتخاب لرئاسة الجميورية، 2774فبراير  7التعميمة الرئاسية المؤرخة في  -
 .(2779أبريؿ  9لرئاسة الجميورية )، تتعمؽ باالنتخاب 2779فبراير  7التعميمة الرئاسية المؤرخة في  -
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فترض أنو عمى يُ ؟ حفاظا عمى الحقوؽ والحريات االنتخابية وعمى نزاىة ومصداقية االنتخابات
ويمكف إجراؤه  إذا كاف إثبات التجاوزات يبدو ممكننا .وقفياطمب ، ثـ أوال التجاوزاتالمتضرر إثبات 
إلى  لرجوع، التي تسمح، با(1)ؽ.إ.ـ.إ. 921/1 المادةإلى  خاصة مف خبلؿ  االستناد بصفة مبلئمة،

رمي إلى إثبات حالة أو توجيو إنذار أو عرائض تمر عمى وا، باستصدار أ(2)ؽ.إ.ـ.إ. 317المادة 
عمى  ياإجبار السمطات اإلدارية المسؤولة عن الطمب مف القاضي اإلداري فإف ،(3)إجراء استجواب

لمقاضي اإلداري  يمكف فيياالحالة الوحيدة التي  بالفعؿ، .يبقى محتمبل القانونية لتزاماتياال االمتثاؿ
ىي الحالة المنصوص عمييا في  لوقؼ انتياؾ حريات أساسية استعجالية لئلدارة تحفظية توجيو أوامر

دعوى  فترض تطبيقيا توفر شرطيف أساسييف عمى األقؿ وىما وجود، التي يَ (4)ؽ.إ.ـ.إ. 927المادة 
ممارسة سمطة معترؼ  بمناسبة ار صادر دعوى إلغاء قرار إداري وأف يكوف ىذا األخي في الموضوع أي

قرار ب يتعمؽال  ،إثباتيابعد  ،الطعف في التجاوزاتأف  ، مف جية،ماداـ وعميو،. قانونا بيا لئلدارة
 ،ناتج عف إخبلؿ بالتزامات قانونية واضحة جابييسمبي أو إ موضوعو سموؾ بؿ ،يإداري ولو ضمن

يمكف  وبالتالي ال ،لئلدارة ط بأية سمطة معترؼ بيايرتب سموؾ اإلدارة المعني ال ومف جية أخرى، أف
، فإنو ُيفترض استبعاد القانونية في مجاؿ االنتخابات اللتزاماتياتعميمو قانونا ألنو يعد إخبلال واضحا 

 ؽ.إ.ـ.إ. المتعمقة باستصدار تدابير تحفظية استعجالية لحماية الحريات األساسية 927تطبيؽ المادة 
  .وعقبؿ الفصؿ في الموض
قرار إداري يمكف  مف خبلؿحالة ارتكاب تعدي مادي مف طرؼ اإلدارة في  ماعدابصفة عامة، 

البلزمة  اإلداري الوسائؿالقاضي  ال يممؾ ؽ.إ.ـ.إ.، 921/2 وفقا لممادة بصفة استعجالية وقؼ تنفيذه
ت إدارية ، بمعنى حاالت التعدي اإليجابي التي ال تستند إلى قرارااألخرى حاالت التعديلوقؼ 

سمطة  فعبل، بالرجوع إلى ؽ.إ.ـ.إ. يبلحظ جميا أف القاضي اإلداري يفتقد. وحاالت التعدي السمبي
                                                           

في حالة االستعجاؿ القصوى يجوز لقاضي االستعجاؿ، أف يأمر بكؿ التدابير الضرورية األخرى، دوف عرقمة تنفيذ ؽ.إ.ـ.إ. : ))  921/1المادة  - 1
 .((. عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبؽأي قرار إداري، بموجب أمر عمى 

 األمر عمى عريضة أمر مؤقت، يصدر دوف حضور الخصـ، ما لـ  ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.ؽ.إ.ـ.إ. : ))  317المادة  - 2
لى رئيس الجية القضائية المختصة، تقدـ الطمبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيو إنذار أو إجراء استجواب في موضوع ال يمس بحقوؽ األطراؼ، إ

 .((.( أياـ مف تاريخ إيداع الطمب3ليفصؿ فييا خبلؿ أجؿ أقصاه ثبلثة )

ىناؾ إشكالية بخصوص الجية المختصة داخؿ الجيات القضائية اإلدارية بمعالجة طمبات استصدار أوامر عمى عرائض، فيؿ ىي "رئيس الجية  - 3
ؽ.إ.ـ.إ.؟ ُيفترض أف  917لممادة  ؽ.إ.ـ.إ. أـ "التشكيمة الجماعية المنوط بيا البت في دعوى الموضوع" وفقا 317القضائية المختصة" وفقا لممادة 

الجية القضائية اإلدارية، ألف إجراءات األوامر عمى العرائض غير مقيدة بوجود دعوى  ؽ.إ.ـ.إ. رئيس 921/1المقصود بػ"قاضي االستعجاؿ" في المادة 
 ؽ.إ.ـ.إ..   917المادة  د حتما ترجيحفي الموضوع، ما يستبع

أعبله، إذا كانت ظروؼ االستعجاؿ  959يمكف لقاضي االستعجاؿ، عندما يفصؿ في الطمب المشار إليو في المادة ؽ.إ.ـ.إ. : ))  927المادة  - 4
وية العامة أو الييئات التي تخضع في مقاضاتيا قائمة، أف يأمر بكؿ التدابير الضرورية لممحافظة عمى الحريات األساسية المنتيكة مف األشخاص المعن

 الختصاص الجيات القضائية اإلدارية أثناء ممارسة سمطاتيا، متى كانت ىذه االنتياكات تشكؿ مساسا خطيرا وغير مشروع بتمؾ الحريات.
 .((.( ساعة مف تاريخ تسجيؿ الطمب48يفصؿ قاضي االستعجاؿ في ىذه الحالة في أجؿ ثماف وأربعيف )
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 يتـ ارتكابيا، لوضع حد النتياكات الحريات األساسيةإلدارة اتجاه اإصدار أوامر تحفظية استعجالية 
ىذه  ودوف أف تعبر ،قانونيةبالتزاماتيا ال اإلدارةإخبلؿ  ناتجة عفأو   سمطاتيا ممارسة خارج إطار

تبدو  ؽ.إ.ـ.إ. 921/1و 927، بحيث أف المواد مف خبلؿ قرارات إدارية بشأف ذلؾ األخيرة عف موقفيا
اتجاه أوامر تحفظية استعجالية  الستصدار فترض، نظرا أف األولى تَ غير مبلئمة في ىذه الحاالت

وأف  ،صادر عف ممارسة سمطة قانونيةو  مطعوف فيو باإللغاء وجود قرار إداري غير مشروع إلدارةا
مبدأ  أصبل التي ال يحكميا أماـ القاضي اإلداري الثانية تتعمؽ بإجراءات األوامر عمى العرائض

 أنو ىناؾ لكف تجدر اإلشارة إلى .لمخصـو المحتمميف وبالتالي ال تصمح لتوجيو أوامر ،الحضورية
 القاضي اإلداريأيف تـ تخويؿ فقات العمومية، المنازعات المتعمقة بالص في مجاؿحالة استثنائية 

إجبار اإلدارة عمى االمتثاؿ اللتزاماتيا المتعمقة بالعمميات التحضيرية إلبراـ الصفقات  سمطة صراحة
 توجيو أوامر مف خبلؿوىذا  ،في الموضوعودوف أف تكوف ىناؾ أية دعوى  العمومية قبؿ إجرائو

مكانية تطبيؽ غرامة تيديديةمع تحديد أجؿ لمتنفيذ  ليا استعجالية وكذلؾ إمكانية تعميؽ مسار إبراـ  وا 
 946، وفقا لممادة الذكر سابقيإلى غاية الفصؿ في الطمبات  بمجرد اإلخطار مؤقتا الصفقات
  .(1)ؽ.إ.ـ.إ.

ت لحاال التصديمف  يتمكف القاضي اإلداريأنو لكي  ،مف الفقرة األخيرةوعميو يتضح جميا 
لمتجاوزات االنتخابية التي تكوف الجيات اإلدارية مسؤولة و  عامةبصفة  إدارية بدوف قراراتالتعدي 

المنصوص عمييا في المادة  الصبلحيات القضائية مثؿ منحو بالضرورة يتعيف ،خاصةبصفة   عنيا
سمطة توقيؼ إجراء العمميات التحضيرية لبلقتراع إلى غاية الفصؿ في طمبات ، ما عدا ؽ.إ.ـ.إ. 946

وتأجيؿ العمميات  األمر يتعمؽ في الحقيقة بوقؼ المسار االنتخابي ، ألفرةصِ قَ مر لئلدارة المُ توجيو أوا
مف يعتبر نظرا أف تاريخ إجراء االنتخاب  يمكف فعمو الفترض أنو وىو األمر الذي يُ ، المتبقية منو

    .(2)فنو ال يمكف تأجيمو إال ألسباب منصوص عمييا صراحة في القانو أالنظاـ العاـ، بمعنى 
 

                                                           

يجوز إخطار المحكمة اإلدارية بعريضة، وذلؾ في حالة اإلخبلؿ بالتزامات اإلشيار أو المنافسة التي تخضع ليا ؽ.إ.ـ.إ. : ))  946المادة  - 1
 عمميات إبراـ العقود اإلدارية والصفقات العمومية.

ؿ، وكذلؾ لممثؿ الدولة عمى مستوى الوالية إذا أبـر العقد أو يتـ ىذا اإلخطار مف قبؿ كؿ مف لو مصمحة في إبراـ العقد والذي قد يتضرر مف ىذا اإلخبل
 سيبـر مف طرؼ جماعة إقميمية أو مؤسسة عمومية محمية.

 يجوز إخطار المحكمة اإلدارية قبؿ إبراـ العقد.
 .يمكف المحكمة اإلدارية أف تأمر المتسبب باإلخبلؿ باالمتثاؿ اللتزاماتو، وتحدد األجؿ الذي يجب أف يمتثؿ فيو

 ويمكف ليا أيضا الحكـ بغرامة تيديدية تسري مف تاريخ انقضاء األجؿ المحدد.
 .((.( يوما21ويمكف ليا كذلؾ وبمجرد إخطارىا، أف تأمر بتأجيؿ إمضاء العقد إلى نياية اإلجراءات ولمدة ال تتجاوز عشريف )

انوني لو بعد نشر قائمة المترشحيف في الجريدة الرسمية لمجميورية في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع ق: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 161/3المادة  - 2
 .((.( يوما55الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتـ تأجيؿ تاريخ االقتراع لمدة أقصاىا خمسة  عشر )
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في حالة : عن تنفيذ قرارات العدالةتقاعس اإلدارة و  متناعالتصدي المسألة  -ب
بصفة يتعيف،  اإلداري، القضاءالمنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلنتخابات المعروضة أماـ 

ة ، التي تخوؿ القاضي اإلداري سمطؽ.إ.ـ.إ. 978 المادة طمب تطبيؽ أحكاـعمى الطاعف  ،عامة
مع  ،معينةباتخاذ تدابير تنفيذية يتمتع بقوة الشيء المقضي بو، صادر  أوؿ حكـ في، أمر اإلدارة

اتجاه  ، التي تسمح بالحكـ بغرامة تيديديةؽ.إ.ـ.إ. 987 المادة أحكاـ وكذلؾ ،تحديد أجؿ لمتنفيذ
 .ؽ.إ.ـ.إ. 978 المادة حكاـفي حالة تطبيؽ أ اإلدارة،

تجعؿ مف  بحيث تدابير التنفيذية المأمور بيا قضائيا، مبلئمة،يجب أف تكوف آجاؿ اتخاذ ال
 .التي تأمر بورتب كؿ آثاره القانونية لصالح األطراؼ المستفيدة مف قرارات القضاء التنفيذ يُ 

ة رغـ الغرام تنفيذال فيلكف قد ترفض اإلدارة االمتثاؿ ألوامر القاضي اإلداري أو تتماطؿ 
 في ىذه الحالة،. تنفيذال الستحالة، تكريس األمر الواقع بعد فوات األوافيؤدي إلى  قد ما ،التيديدية

أخرى إلجبار اإلدارة عمى  إمكانيات وجد في ؽ.إ.ـ.إ.ال ت ،الغرامة التيديدية تصفية إمكانية ماعدا
العمميات التحضيرية  بوقؼإصدار أوامر ال يمكف مثبل لمقاضي اإلداري  يفترض أنو ، بحيثالتنفيذ
 .لغاية امتثاؿ اإلدارة ألحكامو بلبلنتخا

إضافة إلى  ،يجوز لممستفيديف مف ىذه األخيرة  في حالة عدـ قياـ اإلدارة بتنفيذ قرارات العدالة،
طمب  ،إذا ما تـ النطؽ بيا حقيـ في الحصوؿ عمى المبمغ الناتج عف تصفية الغرامة التيديدية

لممتضرريف مف  يمكف ،في بعض الحاالت ،كما أنو  .(1)التعويض عف ذلؾ أماـ القاضي اإلداري
إخطار  كالمترشحيف، مطعف في نتائج االقتراعلصفة الامتناع اإلدارة عف التنفيذ الذيف يتمتعوف ب
ف أيضا أ ويمكف .، بعد إجراء االقتراعإللغاء النتائج مثبل القاضي المختص بيذا النوع مف التجاوزات
  .(3)ومسؤولية جزائية (2)لية تأديبيةتترتب عف امتناع اإلدارة عف التنفيذ مسؤو 

 :متجاوزات التي تنسب لممحاكم اإلداريةالتصدي لمسألة  -5
، بحيث تختص بمعالجة بعض في تنظيـ المسار االنتخابي اميم المحاكـ اإلدارية دور تمعب ا

ابية الفترة االنتخ لضيؽنظرا  .المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية إلجراء عمميات التصويت
اآلجاؿ القانونية التي  ، في قانوف االنتخابات،المشرع حددولتتابع العمميات المكونة لممسار االنتخابي، 

                                                           

 .389-388، ص ص 2779، الوسيط في المنازعات اإلدارية، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر، بعمي محمد الصغير - 1

 .، ينظـ العبلقات بيف اإلدارة والمواطف131-88المرسـو رقـ  مف 17مثبل عمى أساس المادة  - 2
كؿ موظؼ عمومي استعمؿ سمطة وظيفتو لوقؼ تنفيذ حكـ قضائي أو امتنع أو مكرر مف قانوف العقوبات التي تنص: ))  138عمى أساس المادة  - 3

 ((.دج. 51111دج إلى  5111( سنوات وبغرامة مف 3( أشير إلى ثبلث )6مف ستة ) اعترض أو عرقؿ عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس
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تي تـ تنظيميا ال بالعمميات التحضيرية المتعمقة في المنازعات الفصؿ لممحاكـ اإلدارية يتعيف خبلليا
صؿ في المنازعات المتعمقة يتعيف عمى الجيات القضائية المعنية الف ، بحيثفي القانوف نفسو

 ،(1)أياـ مف تاريخ تسجيؿ الطعف 17خبلؿ أجؿ  بالتسجيؿ في القائمة االنتخابية أو الشطب منيا
لممجالس  اتالترشح تسجيؿ برفضو  برّد أعضاء مكاتب التصويت وبالنسبة لممنازعات المتعمقة

ضافة إلى ىذا .(2)مف تاريخ رفع الطعف أياـ 5المنتخبة خبلؿ آجؿ  في قانوف  نص المشرع، ،وا 
  .(3)لممعنييف قصد تنفيذىا المحاكـ اإلدارية بتبميغ أحكاميا فور صدورىا التزاـعمى  االنتخابات،

المنازعات المتعمقة  استثنائية لما تفصؿ فييبلحظ أف لممحاكـ اإلدارية التزامات قانونية 
وعف كيفية  اإلخبلؿ بيذه االلتزاماتوعميو يتعيف التساؤؿ عف آثار  لبلقتراع. بالعمميات التحضيرية

 .إف أمكف ذلؾ معالجتيا

كما سبؽ  تماطل المحكمة اإلدارية في معالجة الطعون خالل اآلجال القانونية:حالة  - أ
اآلجاؿ المحددة قانونا لمفصؿ في المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية المنظمة   ، فإف(4)وأف قيؿ

عدـ  ، لكف ال يوجد أي جزاء يترتب عمىالنظاـ العاـ ض أنيا مفالمفرو  مففي قانوف االنتخابات 
 التحضيرية عف مصير القرارات اإلدارية ، مف جية،يتعيف التساؤؿ في ىذه الحالة، وعميو مراعاتيا.

القانونية  جاؿاآلمدى صحة األحكاـ التي تصدر بعد انقضاء  ومف جية أخرى، عف ،المطعوف فييا
  ؟في الطعوف مفصؿل

 القرارات اإلدارية التحضيرية المطعوف فييا، يتعيف التمييز بيف القرارات التي تـ بة لمصيربالنس
مبلءمة طمب وقؼ رغـ أف ىذا ) وقؼ تنفيذىااألمر ب وقؼ تنفيذىا والقرارات التي لـ يتـ ب األمر

 ،ش، ألنوأمر قابؿ لمنقا التنفيذ في حالة المنازعات التي يتعيف الفصؿ فييا خبلؿ آجاؿ قصيرة جدا
 معالجتوفترض أنو سوؼ يتـ تنفيذ ماداـ أف الطعف باإللغاء يُ قؼ ال داعي لطمب و  ،مف المفروض

 .(.، وأف طمب وقؼ التنفيذ قد يعرقؿ الفصؿ في الموضوع خبلؿ اآلجاؿ القانونيةخبلؿ أجؿ قصير
لـ يتـ إلغاؤىا خبلؿ أنو  تستمر القرارات غير موقوفة التنفيذ في ترتيب جميع آثارىا القانونية ماداـ

 فيؿ يزوؿ وقؼ التنفيذ مباشرة بانقضاء ىاتنفيذالمأمور بوقؼ مقرارات بالنسبة ل أما اآلجاؿ القانونية.
 أـ أنو يستمر في ترتيب آثاره طالما لـ يتـ الفصؿ في الموضوع؟ اآلجاؿ القانونية لمفصؿ في الطعوف

ىذا  بالضرورة يتطمبيا مؤقتة محددة تنفيذية تدابيروفي حالة ما تـ إرفاؽ أمر وقؼ التنفيذ بأمر اتخاذ 
                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.. 25/3المادة  - 1

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.. 134/3و 113/4و 86/4و 47/7المواد  - 2

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.. 134و 113/5و 86/6و 47/8المواد  - 3

 39أنظر: ص - 4
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 التدابير التنفيذية المتخذة مف طرؼ اإلدارةر اثآ نتييست ىؿ ،ؽ.إ.ـ.إ. 978 ممادةلاألخير، وفقا 
وبالتالي قد  أـ أنيا ستستمر إلى غاية الفصؿ في الموضوع بصفة مؤقتة بمجرد انتياء آجاؿ الفصؿ

   ؟ يا تكوف قد رتبت جميع آثارىايستحيؿ إلغاء ىذه التدابير ألن
أما فيما يخص مدى صحة أحكاـ المحاكـ اإلدارية الصادرة بعد انقضاء اآلجاؿ المحددة قانونا 

في حالة  ،اإللغاء ، بالتالي،يكوفإذا تـ اعتبار أنيا تعد باطمة، مف جية، لمفصؿ في الطعوف، 
مة التي تـ األمر باتخاذىا تصبح غير ممزِ  التدابير التنفيذية الضروريةو  عديـ األثر، ،التصريح بو

قد يستحيؿ تنفيذىا بعد فوات فصحيحة،  إذا تـ اعتبار أف ىذه األحكاـومف جية أخرى،   ،لئلدارة
  .فإف المتضرر الوحيد ىو الطاعف وفي ىذه الحاالت .األواف

الصادرة بعد  أحكاـ المحاكـ اإلدارية أف إلى أنو في حالة اعتبار ،في األخير ،تجدر اإلشارة
يتعيف الطعف فييا بالنقض أماـ مجمس  انقضاء اآلجاؿ المحددة قانونا لمفصؿ في الطعوف باطمة،

  .الدولة لمتصريح بالبطبلف
فور  ا لممعنيينأحكامياإلدارية عن تبميغ  حالة تقاعس أو امتناع المحكمة -ب
يس المحكمة اإلدارية أف يأمر يجوز بصفة استثنائية لرئ: ))  ؽ.إ.ـ.إ. 895تنص المادة : صدورىا

، مف وعميو يمكف لممحاكـ اإلدارية .(1).((بتبميغ الحكـ أو األمر إلى الخصـو عف طريؽ أمانة الضبط
التي تصدر بشأف المنازعات  تنفيذ التزاميا بتبميغ األحكاـ ،وأمانات الضبط التابعة ليا خبلؿ رؤسائيا

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. بصفة تمقائية وفور صدورىا. 134و 113و 86و 47و 25المنصوص عمييا في المواد 
، أية طريقة ؽ.إ.ـ.إ.توجد، حسب  ال حالة التقاعس أو االمتناع عف التبميغ الفوري والتمقائي، لكف، في

ف المحتمؿ أف تكوف ممارستيا وحتى إف وجدت، فمِ   ىذا االلتزاـ. إلجبار المحكمة اإلدارية عمى تنفيذ
لحكـ المحكمة استصدار نسخة تنفيذية  ستحسفيُ لذا، قت قد ال يسمح بذلؾ. بدوف فائدة، نظرا أف الو 

محضر قضائي. وعميو يتعيف  عف طريؽ رسميا لمسمطة اإلدارية المعنية وتبميغو دوف انتظار، ،اإلدارية
 تقديـ بعض المبلحظات:

الطاعف المستفيد في حالة عدـ قياـ المحكمة اإلدارية بتنفيذ التزاميا القانوني بالتبميغ وقياـ  -
لمسمطة اإلدارية المعنية، ىؿ يستطيع ىذا األخير الرجوع عمى  رسميا مف قرار القضاء المعني بتبميغو

 183المحكمة اإلدارية، السترجاع عمى األقؿ، تكمفة إجراء التبميغ الذي قاـ بو باالستناد إلى المادة 
 ائية؟ ، التي تكرس مبدأ مجانية اإلجراءات القضأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

                                                           

 .((.التبميغ الرسمي لؤلحكاـ واألوامر إلى الخصـو في موطنيـ، عف طريؽ محضر قضائي يتـؽ.إ.ـ.إ. : ))  894تنص المادة  - 1
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المنازعات المنصوص ب المتعمقةأحكاميا يبدو أف تقاعس أو امتناع المحاكـ اإلدارية عف تبميغ  -
 ام، كما يمزميا القانوف،  ليس مجرَّ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134و 113و 86و 47و 25عمييا في المواد 

طة سواء ضد المتعمقة بإساءة استعماؿ السم ،مف قانوف العقوبات 147إلى  135بموجب المواد مف 
 .منو مكرر 138و 138و 136األفراد أو ضد الشيء العمومي وبالخصوص المواد 

 مسألة معالجة المنازعات المتعمقة بالتجاوزات التي تنسب لغير السمطات العامة -ثانيا
 : االنتخابية

 تكثر التجاوزات التي تنسب لغير السمطات العامة االنتخابية كالمترشحيف واألحزاب السياسية
 .(1)والناخبيف، أثناء الحممة االنتخابية

التجاوزات ُيفترض أف القضاء اإلداري غير مختص لمفصؿ في الدعاوى التي ترمي إلى وقؼ 
 ،إنما يعود االختصاص في ىذه الحالة لمقضاء العاديالسمطات العامة االنتخابية. غير ل التي تنسب

أثناء  ىذه التجاوزات . فمممتضرر مفاديةالع وبالضبط لمقاضي االستعجالي عمى مستوى المحكمة
المرحمة التحضيرية لبلقتراع، إمكانية إخطار قاضي االستعجاؿ عمى مستوى المحكمة المختصة 

الستصدار أوامر ترمي إلى وقؼ أو إزالة الحاالت  (2)ؽ.إ.ـ.إ. 375إلى  299إقميميا وفقا لممواد مف 
اتيا بإتباع إجراءات األوامر عمى العرائض المنظمة وىذا بعد تمكنو مف إثب الضارة،غير القانونية 

     ؽ.إ.ـ.إ. 312إلى  317مف  بالمواد
 

 

 

                                                           

 مثؿ:  - 1
 قياـ جمعيات أو نقابات أو أرباب العمؿ عبلنيا بالدعاية االنتخابية لصالح مترشح أو حزب سياسي معيف. -     
تخابية، كاالمتناع عف استعماؿ رموز الدولة واالمتناع عف تجريح وشتـ المتنافسيف عدـ احتراـ المترشحيف أو قوائـ المترشحيف لقواعد الدعاية االن -     

نامجيـ االنتخابي، واالمتناع عف ممارسة الدعاية االنتخابية في بعض األماكف كالمساجد والزوايا القرآنية والمدارس والجامعات وعدـ احتراـ المترشحيف لبر 
 ...الخ، 

 باسـ مترشحيف لغاية تغميط الرأي العاـ.قياـ أشخاص بإصدار بيانات   -
في جميع أحواؿ االستعجاؿ، أو إذا اقتضى األمر الفصؿ في إجراء يتعمؽ بالحراسة القضائية أو بأي تدبير ؽ.إ.ـ.إ. : ))  299تنص المادة  - 2

اختصاصيا اإلشكاؿ أو التدبير المطموب،  تحفظي غير منظـ بإجراءات خاصة، يتـ عرض القضية بعريضة افتتاحية أماـ المحكمة الواقع في دائرة
 وينادى عمييا في أقرب جمسة.

 .((.يجب الفصؿ في الدعاوى االستعجالية في أقرب اآلجاؿ
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  الفصل الثاني
المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات

 

مطابؽ مسار انتخابي ونابعة عف  نزيية في االنتخابات، بشرط أف تكوف النتائج أىـ شيءتعتبر 
ما  ،الشكوؾ حوؿ نزاىة نتائجيا وعدـ صحة المسار الذي أفرزىا وال تخمو االنتخابات مف. لمقانوف

 يقتضي وجود رقابة قضائية تتكمؼ بالمنازعات التي تثور بشأنيما.
. ، حسب الحاالتأو تعديميا (1)إلى إلغاء ىذه النتائجالطعف في نتائج االنتخابات، أساسا، يرمي 

وبعبارة  ،لمسجمة عمى مستوى مكاتب التصويت، الطعف في النتائج ا(2)النتائجوقد يقصد بالطعف في 
أو  قبؿ إعبلف المترشحيف الفائزيفإما  ىذا يتـيمكف أف و  .أخرى، الطعف في صحة عمميات التصويت

 ،االعتراض عمى انتخاب مترشحيف الطعف في صحة انتخاب مترشحيف أو . كما قد يقصد بو،بعده
 . ـ بعد إعبلف المترشحيف الفائزيفويت ،وبعبارة أخرى، الطعف في صحة إعبلف االنتخاب

نتخابات أو في صحة مسارات حؽ الطعف في نزاىة نتائج االكرس المشرع في قانوف االنتخابات 
 "منازعة مشروعية عمميات التصويت" 92، بحيث نظـ بمقتضى المادة عاتالمناز ىذه االنتخابات، ونظـ 

االعتراض " 118ونظـ بمقتضى المادة  ،الوالئيةالمتعمقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البمدية و 
في حالة انتخابات أعضاء المجمس  "االعتراض عمى انتخاب نائب"و "عمى صحة عمميات التصويت

في حالة انتخاب  "االحتجاج عمى نتائج االقتراع" 149و 148ونظـ بمقتضى المواد  ،الشعبي الوطني
 "الطعف في صحة عمميات التصويت" 166ادة ونظـ بمقتضى الم ،أعضاء مجمس األمة المنتخبيف

 المتعمقة بكؿ مف انتخاب رئيس الجميورية واالستفتاء.
ال يمكف بأي حاؿ مف : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 218نص المشرع في المادة ومف جية أخرى، 

، إبطاؿ عممية األحواؿ، إذا ما صدر حكـ باإلدانة مف الجية القضائية المختصة تطبيقا ليذا القانوف
ئي أثر مباشر عمى نتائج االقتراع الذي أثبتت السمطة المختصة صحتو إال إذا ترتب عمى مقرر قضا

أف يترتب عف الدعوى العمومية  ،، استثناءبالتالي يستنتج مف خبلؿ ىذه األحكاـ أنو يمكف. ((االنتخاب.

                                                           

 وبالتالي إعادة عمميات التصويت إف كاف ذلؾ ضروري. - 1
ت التصويت عمى مستوى مكاتب التصويت قبؿ لّميا )نتائج ف عمى األقؿ، إما نتائج عممياح "نتائج االنتخاب"، يحتمؿ معنييتجدر اإلشارة إلى أف مصطم - 2

ما إعبلف انتخاب مترشحيف.  متفرقة أو جزئية( وا 
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غير مباشرة في نتائج ، ما يشكؿ طريقة طعف (4)في أي وقت (3)(2)(1)عااالقتر االنتخابية إلغاء نتائج 
االكتفاء بيذا القدر مف  أنو يستحسف، إال أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 218أحكاـ المادة  ىذا ورغـ خطورة االقتراع.

أو النظاـ  لبلنتخابات موضوع الحماية الجزائيةالتعميؽ حوليا، ألنو مف المفترض أنو يدخؿ في إطار 
  .القانوني لممنازعات القمعية المتعمقة باالنتخابات

لـ  النتخابات، بحيث أنوالمتعمقة بنتائج انظاـ قانوني واحد يحكـ المنازعات المشرع لـ يضع 
عمى إمكانية منازعة صحة انتخاب المترشحيف الفائزيف، إال في حالة انتخابات المجمس  ، مثبل،ينص

شعبية البمدية المجالس ال اتكؿ مف انتخابالمتعمقة بنتائج الشعبي الوطني. لكف يبلحظ أف المنازعات 
 92نظاـ قانوني واحد منصوص عميو في المادة ل تخضعالمجالس الشعبية الوالئية  اتوانتخاب

، بحكـ أف ىذه األخيرة واردة في األحكاـ المشتركة النتخابات أعضاء المجالس الشعبية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
المتعمقة لمنازعات مف جية، بيف ا ،مف حيث النظاـ القانوني ،. ويبلحظ أيضا، تشابو(5)البمدية والوالئية

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166االستفتاء، نظرا أف المادة المنازعات المتعمقة بنتائج و  بنتائج االنتخابات الرئاسية
بيف  ومف جية أخرى، ،(6)صالحة لمتطبيؽ سواء في حالة انتخاب رئيس الجميورية أو في حالة االستفتاء

المجمس الشعبي الوطني والمنازعات المتعمقة بنتائج انتخابات مجمس  المنازعات المتعمقة بنتائج انتخابات
بإجراء  ، نظرا أف المجمس الدستوري تناوؿ في النظاـ المحدد لقواعد عممو المنازعات المتعمقةاألمة

عبلف نتائج ا النتخابات التشريعية في مواد مشتركة واردة في فصؿ واحد معنوف عمميات التصويت وا 

                                                           

أثناء قيامو بمراقبة مطابقة أحكاـ قانوف االنتخابات لمدستور،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 218المادة أحكاـ الدستوري بمناقشة  يتعيف التساؤؿ لماذا لـ يقـ المجمس - 1
تتعمؽ بإمكانية تحوؿ الجيات القضائية الجزائية إلى "قاضي انتخابات استثنائي"، وبخمؽ ثغرة في مبدأ حجية آراء وقرارات المجمس  عمما أف المسألة
 ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.(؟   49الدستوري)المادة 

خابات استثنائي"، بحيث أف المشرع الفرنسي تحوؿ الجيات القضائية الجزائية إلى "قاضي انتتجدر اإلشارة إلى أف القانوف الفرنسي ال يتضمف إمكانية  - 2
لمختصة أو نص بصفة قطعية عمى أنو ال يمكف أبدا أف تتسبب إدانة نتيجة وقوع جرائـ انتخابية في إلغاء االنتخاب المعمف عف صحتو مف طرؼ السمطات ا

 أف نتائجو أصبحت نيائية بعد انقضاء آجاؿ المنازعات دوف تقديـ أي طعف:
L'article L 105 du Code électoral français  dispose : « La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, 
avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de 
toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories 
d'élections.». 

، جزاء اإللغاء فيما يخص نتائج االنتخاب والمتمثمة في "حالة تأثير قرار لتي يمكف أف يتحقؽ فييا، استثناءيبلحظ، مف جية، عدـ وضوح الحالة ا - 3
اشرة عمى نتائج االنتخاب"، وىنا يتعيف التساؤؿ عف مدى تمتع الجيات القضائية الجزائية بسمطة تقديرية التخاذ قرار إبطاؿ عمميات القضاء الجزائي مب

 طاؿ عممياتالتصويت؟ ويبلحظ مف جية أخرى، وجود فراغ قانوني يتمثؿ في غياب أحكاـ تتعمؽ بإعادة تنظيـ االقتراع في حالة قياـ القاضي الجزائي بإب
 التصويت عمى مستوى دائرة انتخابية بكامميا.

ة عمى إعبلف ماداـ أف القاضي الجزائي يستطيع، استثناء، إلغاء نتائج االقتراع بعد اإلعبلف الرسمي والنيائي ليذه األخيرة )ولو بعد مرور مدة طويم - 4
ية باعتبارىا الجيات القضائية المختصة بالفصؿ بصفة أصمية في المنازعات النتائج(، ال شيء يمنعو مف منافسة المجمس الدستوري والجيات القضائية اإلدار 

 االنتخابية المتعمقة بالنتائج.

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 96إلى  75المواد مف  - 5
 جميورية.المتعمقة بانتخاب رئيس ال أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 167إلى  165المتعمقة باالستفتاء مباشرة إلى تطبيؽ المواد مف  171تحيؿ المادة  - 6



 الفصل الثاني:                                                      المنازعات المتعلقة بنتائج االنتخابات

 

 
148 

االنتخابات  المتعمقة بنتائج المنازعات بالتالي سيتـ في ىذا الفصؿ دراسة .(1)البرلماف" "انتخاب أعضاء
 ،)مبحث ثاف(النتخابات التشريعيةالمتعمقة بنتائج اأوؿ( والمنازعات واالستفتاء)مبحث  الرئاسية

 )مبحث ثالث(.النتخابات المحميةالمتعمقة بنتائج اوالمنازعات 

 المبحث األول
 الستفتاءاالنتخابات الرئاسية وامتعمقة بنتائج المنازعات ال
أنو يقصد بالمنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166يستنتج مف خبلؿ المادة 

، ماداـ أف المشرع لـ يسمح إال الرئاسية واالستفتاء، المنازعات المتعمقة بنتائج مكاتب التصويت فقط
عدـ  ، مف جية،. بالتالي يفترضعمى مستوى مكاتب االقتراعبالطعف في صحة عمميات التصويت 

وعمى الرئاسية  لبلنتخاباترئاسييف إلى الدور الثاني المترشحيف ال أحد ترشح إمكانية االعتراض عمى
ومف جية أخرى، عدـ إمكانية االعتراض عمى  ،انتخاب أحد المترشحيف الرئاسييف رئيسا لمجميورية

عمى  يتـ إيداعياالطعوف المعنية أف  ،يستنتج أيضا مف المادة سابقة الذكركما . النتيجة العامة لبلستفتاء
  .(2)أماـ المجمس الدستوري مباشرة ،وليس بعده ،مستوى مكاتب التصويت يـو إجراء عمميات التصويت

يمكف اعتبار سماح المشرع بمنازعة صحة عمميات التصويت، رغبة منو لمساعدة المجمس 
، نظرا لضيؽ نطاؽ (3)وعمميات انتخاب رئيس الجميورية اقبة صحة عمميات االستفتاءالدستوري عمى مر 

 .(4)الرقابة التمقائية التي يمكنو ممارستيا عمى ىذه العمميات في الواقع
                                                           

 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 43إلى  36المواد مف  - 1
واردة في عمى عكس المشرع الذي تناوؿ المنازعات المتعمقة بنتائج كؿ مف انتخابات المجمس الشعبي الوطني وانتخابات مجمس األمة، في مواد مستقمة  -

 فصميف مختمفيف كذلؾ.
لرئاسية مف تقديـ طعوف متعمقة بعمميات التصويت مباشرة أماـ المجمس الدستوري وىذا خبلؿ ، أراد المشرع تمكيف المترشحيف لبلنتخابات ا2774في  - 2

ور في السنة ساعة ابتداء مف انتياء عمميات الفرز، إال أف المجمس الدستوري اعتبر في  رأيو المتعمؽ بمراقبة مطابقة تعديؿ قانوف االنتخابات لمدست 48أجؿ 
/ ر.ؽ ع/ ـ 71رأي رقـ جراء  الجديد غير مطابقة لمدستور بأكمميا ألسباب أخرى ال تتعمؽ بيذا األخير مباشرة. أنظر:   نفسيا أف المادة التي تضمنت اإل

متعمؽ بنظاـ االنتخابات، ، المتضمف القانوف العضوي ال1997مارس  6المؤرخ في  77-97يتعمؽ بمراقبة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  74د/ 
 .((... من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، المحررة كاآلتي: 82ثامنا: فيما يخص المادة  )): لمدستور

كما يسير المجمس الدستوري عمى صحة عمميات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجميورية، واالنتخابات التشريعية، دستور: )) مف ال 163/2تنص المادة  -3
 ((.ويعمف نتائج ىذه العمميات.

لدستوري أف دور ىذا يراقب المجمس الدستوري جميع العمميات التحضيرية لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء )يستنتج مف خبلؿ قانوف االنتخابات و نظاـ المجمس اال  -4
ي دور أثناء المرحمة التحضيرية لبلستفتاء.( األخير، في المرحمة التحضيرية لبلنتخابات الرئاسية، يقتصر عمى الفصؿ في صحة الترشحات لبلنتخابات الرئاسية. وليس لو أ

وتسجيؿ وقوع المخالفات(. وال حتى عمميات التصويت أثناء إجرائيا )مادـا أنو ال يعيف عادة ممثميف لو عمى مستوى مكاتب التصويت لمتابعة مجريات عمميات التصويت 
ا، مف خبلؿ فحص الوثائؽ المرتبطة بيا في حالة طمب إرفاقيا بمحاضر المجاف االنتخابية ويكتفي المجمس الدستوري عادة بمراقبة صحة عمميات التصويت بعد إجرائي

لممجمس الدستوري أف يطمب عند : )) ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48الوالئية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج )تنص المادة 
 ائؽ اآلتية:تفتاء واالنتخابات عند إيداعيا بالمجمس الدستوري، مرفقة بجميع الوثائؽ التي ليا عبلقة بعممية االقتراع. ويتعمؽ األمر السيما بالوثالحاجة، محاضر نتائج االس

 ،محاضر اإلحصاء البمدي لمتصويت  
 ،محاضر فرز األصوات لمكاتب التصويت 
 ،قوائـ توقيعات الناخبيف 

  نازع فييا.األوراؽ الممغاة واألوراؽ المت.).)) 
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أساسا عمى المنازعات المتعمقة بصحة عمميات  بالتالي ال شؾ أف المجمس الدستوري يعتمد 
ستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية. وعميو تبرز األىمية التصويت لمسير عمى صحة عمميات اال

 الكبرى لممنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت النتخاب رئيس الجميورية واالستفتاء.
أوؿ( وكيفية  )مطمب صحة عمميات التصويتفي طعف السيتـ في ىذا المبحث تناوؿ كيفية 

مك التحقيؽ والفصؿ فيو   .(1))مطمب ثالث( لقرار المتخذ بشأنوانية منازعة ا)مطمب ثاف( وا 

 الطعنممارسة  المطمب األول:
 ،)الفرع األوؿ( صحة عمميات التصويت، معرفة الجية القضائية المختصة في الطعفيقتضي 
 )الفرع الثاني(.  قبولو مف حيث الشكؿ وفي الموضوع وكذلؾ شروط

 الطعنالجية القضائية المختصة بالفصل في  لفرع األول:ا
، يعود اختصاص الفصؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166مف الدستور والمادة  163/2تضى المادة بمق

المتعمقة بصحة عمميات التصويت، بصفة مانعة لممجمس الدستوري، الذي قاـ بتكريس  الطعوففي 
. بالتالي ال تختص 47و 31ىذا االختصاص في النظاـ المحدد لقواعد عممو بموجب المادتيف 

رساؿ  ، مف جية، مكاتب التصويت والمجاف االنتخابية المكمفة بجمعالمعنيةبالنظر في الطعوف    وا 

                                                           

 ما يمي: تجدر اإلشارة إلى - 1
رقة. أف المنظومة القانونية المتعمقة بالمنازعات الخاصة بصحة عمميات التصويت لبلستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية، تتكوف مف عدة قواعد متف -     

، يحدد 1999مارس  2المؤرخ في  56-99تضمنيا المرسوـ التنفيذي رقـ فيناؾ قواعد دستورية وقواعد تشريعية تضمنيا قانوف االنتخابات وقواعد تنظيمية 
 7/ 14ع.  ج. ر.، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166كيفيات تطبيؽ المادة 

مف األمر  166و 61و 67و 56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74، الممغى بالمرسـو التنفيذي رقـ 1999مارس 
)الذي يطبؽ في حالة  2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات ، 1997مارس  6المؤرخ في  77-97رقـ 

المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1999غشت  3المؤرخ في  178-99انتخاب رئيس الجميورية( والمرسـو التنفيذي رقـ 
)الذي يطبؽ في حالة االستفتاء( وأخرى متضمنة  1999غشت  8/ 53ع.  ج. ر.، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات ، 1997مارس  6

 المعدؿ والمتمـ.، 2777 لسنة في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري
 بيانات المجمس الدستوري التي سوؼ يتـ استعماليا أعبله مأخوذة مف المصدر التالي:  -     
 (constitutionnel.dz/IndexArab.htm-www.conseil). 

آلف فصاعدا سيتـ، مف جية، استعماؿ، عبارة "صحة عمميات التصويت"، اختصارا لعبارة "صحة عمميات وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو مف ا -     
ف في صحة التصويت المتعمقة باالنتخابات الرئاسية وباالستفتاء" ومصطمح "الطعف"، اختصارا لعبارة " منازعة صحة عمميات التصويت" أو عبارة "الطع

اختصارا لعبارة "االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت"، ومف جية أخرى، اختصار صيغة المراسيـ التنفيذية  عمميات التصويت" ومصطمح "االحتجاج"
 كثيرة االستعماؿ. 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm
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 (2)والمجنة الحكومية المكمفة بتنظيـ االنتخابات الرئاسية (1)لممجمس الدستوري الرئاسي نتائج االقتراع
العادية ومف جية أخرى، الجيات القضائية  ،(3)والمجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية

 واإلدارية التابعة لمسمطة القضائية.
، لممجمس الدستوري مياـ قضائية، (4)المكمؼ بيافإنو إضافة إلى المياـ اإلدارية  ،وعميو     

 .(5) 1989سنة  ، وىذا منذ إنشائو لممرة الثانيةاالنتخابات الرئاسيةاالستفتاء  نتائجباعتباره قاضي 
، كاف اختصاص مراقبة صحة 1989 سنةاث المجمس الدستوري وتجدر اإلشارة إلى أنو قبؿ استحد

، يعود لمجاف انتخابية وطنية مؤقتة، تتكوف االنتخابات الرئاسيةباالستفتاء  المتعمقةعمميات التصويت 
 .(1)نظرا لتشكيميا واختصاصيا، حسب رأي األستاذ محيو ليا طابع قضائي (6)عادة مف قضاة ساميف

                                                           

المشرفة عمى ة االنتخابية المجاف االنتخابية البمدية والمجاف االنتخابية الوالئية والمجاف االنتخابية في الدوائر االنتخابية الدبموماسية أو القنصمية والمجن - 1
 تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. 

يسمـ بعد ذلؾ رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والمبلحؽ لمجنة االنتخابية البمدية المنصوص عمييا في : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 58/1/2تنص المادة  -
 ع رؤساء مكاتب التصويت وكذا المترشحيف أو ممثمييـ.مف ىذا القانوف، المكمفة باإلحصاء العاـ لؤلصوات بحضور جمي 59المادة 

 .((.ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ تغيير النتائج المسجمة في كؿ مكتب تصويت المستندات الممحقة بيا
 : 2779أبريؿ  9عمى سبيؿ المثاؿ، المجنة الوطنية المكمفة بتحضير وتنظيـ االنتخابات الرئاسية ليـو  - 2

- EL WATAN N°5523 du lundi 5 janvier 2009, Ouyahia a installé la commission nationale de préparation de 
l'élection/Des observateurs étrangers pour surveiller la présidentielle de 2009, p. 7. 
- MIDI LIBRE N°553 du lundi 5 janvier 2009, Préparation de l'élection présidentielle/Ouyahia installe la commission 
nationale, p. 4. 

يحدث لجنة سياسية وطنية  61-79: مرسـو رئاسي رقـ 2779أبريؿ  9عمى سبيؿ المثاؿ المجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ليـو  - 3
 . 2779أبريؿ سنة  9الرئاسية ليـو  لمراقبة االنتخابات

مف المرسـو الرئاسي المشار إليو  7و 2ىي، حسب المواد  2779أبريؿ  9مة المجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ليـو بالرغـ مف أف مي –
ية المشرفة عمى ت الرسمسابقا، "مراقبة قانونية العمميات االنتخابية في إطار احتراـ الدستور وقوانيف الجميورية، بما يضمف تطبيؽ القانوف ويحقؽ حياد الييئا

 العممية االنتخابية ويجسد إرادة الناخبيف والمترشحيف"، إال أنيا ال تتمتع إطبلقا بصبلحيات قضائية.
عبلف انتخاب مترشح رئيسا لمجميورية، واإلحصاء العاـ لنتائ - 4 ج االستفتاء تسجيؿ الترشحات لبلنتخابات الرئاسية واإلحصاء العاـ لنتائج ىذا األخير وا 

عبل  نيا وفحص نفقات الحمبلت االنتخابية لممترشحيف لبلنتخابات الرئاسية والتشريعية.وا 
(،  عمى تأسيس مجمس دستوري، يفصؿ في دستورية القوانيف، دوف أف  1963نص أوؿ دستور لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )الصادر سنة  - 5

ؿ لو  أية صبلحية في مجاؿ االقتراعات السيا  سية. أنظر: تخوَّ
Articles 63 et 64 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire adoptée par référendum 
du 8 septembre 1963, j. o. n°64 du 10 septembre 1963. 

 . 226ص  مرجع سابؽ، ، الجزء الثاني،، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(شييوب مسعود -
 جدير بالذكر أف المجمس الدستوري ليس لو مياـ قضائية في المرحمة التحضيرية لبلستفتاء والنتخاب رئيس الجميورية. -
 وتتمثؿ ىذه المجاف في: - 6

- La Commission nationale de référendum constitutionnel (référendum constitutionnel de 1963) : Loi n° 63-316 du 30 
août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum constitutionnel, j. o. n°62 du 3 
septembre 1963. 
- La Commission nationale de recensement pour les résultats de l'élection du Président de la République (élection 
présidentielle de 1963) : Décret n°63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l'élection du Président de la République, j. o. 
n°64 du 10 septembre 1963, Loi n° 63-316 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum 
constitutionnel et Proclamation des de l'élection du  Président de la République, j. o. n°68 du 18 septembre 1963. 

، يتضمف استدعاء ىيئة 1976يونيو  3المؤرخ في  51-76(: األمر رقـ 1976المجنة االنتخابية الوطنية )االستفتاء حوؿ الميثاؽ الوطني سنة  -       
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 الطعن شروط قبول الفرع الثاني:
صحة عمميات التصويت مف طرؼ المجمس الدستوري، عمى استيفائو  في الطعفيتوقؼ قبوؿ 

فائيا تحت طائمة رفض لمجموعة مف الشروط القانونية. وىي عمى نوعيف، شروط شكمية، يتعيف استي
 وشروط موضوعية، يتعيف استيفائيا تحت طائمة التصريح بعدـ االختصاص أو ،)أوال( شكبلاالحتجاج 

 )ثانيا(. في الموضوعاالحتجاج رفض 
 لمطعنالشروط الشكمية  -أوال 

أما فيما ، بما يمي: ))... 2779أبريؿ  13صرح المجمس الدستوري في بيانو المؤرخ في 
ف عدد الطعوف التي أيتعمؽ باالحتجاجات عمى عمميات التصويت، يسجؿ المجمس الدستوري 

 راستيا، تـ رفض ثبلثة وخمسيف طعنا لعدـ استيفائياوصمتو، قد بمغ سبعة وخمسيف طعنا. وبعد د
الشروط الشكمية القانونية، بسبب انعداـ صفة الجية الطاعنة أو إرساليا بعد انقضاء األجؿ 

((، مضيفا: .2119أبريؿ  51القانوني لئلخطار، أي بعد الساعة الثانية عشر مف يوـ الجمعة 
احتراميا اإلجراءات الشكمية البسيطة والتي كاف  ـأف سبب رفض أغمب االحتجاجات يعود لعد))... 

التي ال  الطعوف((. بالتالي فإف باستطاعة المترشحيف أو ممثمييـ مراعاتيا وبالتالي تجنب رفضيا.
والتي ال تقدـ وفقا  (،2)والتي تقدـ خارج األجؿ القانوني (،1) صفةاليتوفر لدى أصحابيا 

لكف ىؿ توجد شروط شكمية  ىا الرفض مف حيث الشكؿ.، مصير (3)لئلجراءات الشكمية القانونية
 ؟(4)أخرى إضافة إلى الشروط سابقة الذكر

  
 

                                                                                                                                                                                            

 .1976يونيو  4/ 45ع.  ج. ر.فتاء حوؿ الميثاؽ الوطني، الناخبيف وتنظيـ االست
، يتضمف استدعاء ىيئة 1976نوفمبر  14المؤرخ في  96-76(: األمر رقـ 1976المجنة االنتخابية الوطنية )االستفتاء حوؿ الدستور سنة  -       

 .1976نوفمبر  14/ 91ع.  ج. ر.الناخبيف وتنظيـ االستفتاء حوؿ الدستور، 
، يتضمف استدعاء ىيئة 1976نوفمبر  27المؤرخ في  98-76(: األمر رقـ 1976المجنة االنتخابية الوطنية )انتخاب رئيس الجميورية سنة  -       

وؿ يف وتنظيـ االستفتاء حاستدعاء ىيئة الناخب المتضمف 96-76واألمر رقـ  1976نوفمبر  28/ 95ع.  ج. ر.الناخبيف مف أجؿ انتخاب رئيس الجميورية، 
 .الدستور
، يتضمف استدعاء ىيئة 1979يناير  21المؤرخ في  77-79(: المرسـو رقـ 1979المجنة االنتخابية الوطنية )انتخاب رئيس الجميورية سنة  -       

 . 1979يناير  23/ 4ع.  ج. ر.الناخبيف النتخاب رئيس الجميورية، 
 .228- 227ص ص  مرجع سابؽ، ييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني،، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الشييوب مسعود -

- MAHIOU A., Cours de contentieux administratif, fasc. 1, L'organisation juridictionnelle, op.cit., p. p. 46-48. 
1- «En revanche, le contentieux des élections récentes a été confié chaque fois à une commission électorale nationale 
*…+ Cette commission est incontestablement une juridiction du fait de sa composition et de sa compétence. » : 
MAHIOU A., Cours de contentieux administratif, fasc. 1, L'organisation juridictionnelle, op.cit., p. 47. 
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  :مطعنلصفة ال -1
عمميات التصويت  في صحة مطعفالصفة لبيف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  166مّيز المشرع في المادة 

   خابات الرئاسية)ب(. عمميات التصويت المتعمقة باالنت في صحة مطعفالصفة لالمتعمقة باالستفتاء)أ( و 
، أف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166يتبيف مف خبلؿ المادة  في حالة االستفتاء: مطعنلصفة ال -أ

. (1)االستفتاء، لجميع الناخبيفب المتعمقةصحة عمميات التصويت  في الطعفالمشرع منح صفة أو حؽ 
. لكف يتعيف التساؤؿ إذا كاف مباشرة مف صفة الناخب الصفة لمطعفبالتالي، في حالة االستفتاء، ُتستمد 

توفر صفة الناخب ُيغني عف إثبات المصمحة؟ يجب التمييز ىنا بيف الناخب الذي شارؾ في االقتراع 
والناخب الذي لـ يشارؾ في االقتراع، بحيث أف األوؿ ُيفترض أف لديو مصمحة عمى عكس الثاني. 

ويت الناخب الطاعف أـ ال. وليذا يتعيف عمى بالتالي ما يتعيف عمى المجمس الدستوري التأكد منو ىو تص
الطاعف، تحت طائمة رفض طعنو شكبل، إثبات صفة الناخب، بالداللة عمى رقـ بطاقة الناخب وفقا 

ثبات تصويتو عمى مستوى مكتب  (2)178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4و 3لممواد  المسجؿ قتراع االوا 
 .فيو

ة ناخب حامؿ لوكالة تصويت الطعف أماـ المجمس الدستوري عف إمكانيىذا ويتعيف التساؤؿ كذلؾ 
يشارؾ الوكيؿ في : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 69تنص المادة  ؟بعد أف يكوف قد نّفذ الوكالة باسـ موكمو

 مف ىذا القانوف. 65و 49االقتراع وفقا لمشروط المنصوص عمييا في المادتيف 
 التوقيع قبالة اسـ الموكؿ. في قائمةيوقع الوكيؿ بعد إجراء عمميات التصويت 

في المادة  ضمف الوثائؽ الممحقة بالمحضر المنصوص عميوتحفظ الوكالة المدموغة بالختـ الندي 
 مف ىذا القانوف. 56

 49المادة وتنص  ،((تدمغ بطاقة الناخب الموّكؿ بختـ يحمؿ عبارة صّوت بالوكالة.
فقط معدة خصيصا الذي لو فتحة واحدة لصندوؽ، أف يقفؿ ا يجب قبؿ بدء االقتراع أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.: ))

                                                           

، والمتضمف القانوف 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  2المادة  - 1
 .العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات

، والمتضمف القانوف العضوي 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  178-99المرسـو التنفيذي رقـ  - 2
 .ظاـ االنتخاباتالمتعمؽ بن
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عند الرئيس واآلخر عند ( مختمفيف يكوف أحدىما 2بقفميف ) إلدخاؿ الظرؼ المتضمف ورقة التصويت،
 المساعد األكبر سنّا.

ليذا  عف طريؽ تقديـ أية وثيقة رسميةوبعد إثباتو ىويتو ، بنفسو عند دخوؿ القاعة يتناوؿ الناخب
في إؿ المعزؿ حيث يضع ورقتو  أو قوائـ التصويت ويتوجو مباشرةخة مف كؿ قائمة ظرفا ونسالغرض، 

 . الظرؼ دوف أف يغادر القاعة

وعند ذلؾ يأذف لو  عمى أنو ال يحمؿ سوى ظرفا واحدا، يُشيد الناخب رئيس مكتب التصويت 
نح الوكالة إال ال تم أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.: )) 65المادة وتنص  ،.((الرئيس بإدخاؿ الظرؼ في الصندوؽ

ممادة لالفقرة األولى  مف خبلؿ يمكف استنتاج ، خاصة، .((.بحقوقو االنتخابيةيكوف متمتعا لوكيؿ واحد 
، ىذا مف جية. ومف جية تخوؿ الوكيؿ إمكانية التصويت فقط أف وكالة التصويت أ.م.ق.ع.م.ن.إ. 69

 ،لكف يمكف اعتبار .ما جاء صراحة فيياوكالة خاصة، فيتعيف التقيد ب وكالة التصويت أف باعتبار أخرى،
لقبوؿ احتجاج تـ تقديمو مف طرؼ وكيؿ باسـ أنو ال يوجد مشكؿ  ،مع مراعاة اجتهاد المجلس الدستوري

 لؤلسباب التالية:وىذا  ،الذي يتمتع بحؽ الطعف في صحة عمميات التصويت موكمو

عمميات التصويت، فيحؽ، يمكف لكؿ ناخب شارؾ في االقتراع الطعف في صحة  ما داـ أنو -
بالتالي، حتى لمناخبيف الذيف يكونوا قد صوتوا عف طريؽ وكالة ممارسة حؽ الطعف، ومنعيـ مف القياـ 

 بذلؾ يشكؿ تمييزا بيف الناخبيف.  

إمكانية  حؽ التصويت عف طريؽ الوكالة، رغـ خطورتو،  ممارسةيمكف أف تترتب عف السماح ب -
 باسـ موكمو.  مف قبؿ الوكيؿ قؿ خطورة،األ، يات التصويتممارسة حؽ الطعف في صحة عمم

الطعف في صحة عمميات التصويت بالوكالة، ألف نص الوكالة ُيمحؽ  إمكانية إثبات ممارسة -
     تدمغ بختـ يحمؿ عبارة "صّوت بالوكالة". الموكَّؿ وأف بطاقة الناخب ،بمحضر مكتب التصويت

يمكف استنتاج، أنو ال يمكف مثبل  د المجمس الدستوري،مع مراعاة اجتيا وبناء عمى ما سبؽ،
ولؤلحزاب السياسية ولممثمي اإلدارة بصفة عامة  وألصحاب وكاالت التصويت لمناخبيف غير المصوتيف

 ولممبلحظيف الدولييف، منازعة صحة عمميات التصويت المتعمقة باالستفتاء.   
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 166بيف مف خبلؿ المادة يت :في حالة االنتخابات الرئاسية مطعنالصفة ل -ب
االنتخابات ب المتعمقةصحة عمميات التصويت  الطعف في، أف المشرع منح صفة أو حؽ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

. بالتالي ال يقبؿ المجمس الدستوري إال الطعوف (1)، لممترشحيف ولممثمييـ المؤىميف قانونا فقطالرئاسية
ضافة إلى ما المرفوعة إليو مف طرؼ المترشحيف الرئاسييف وممثمي يـ المؤىميف قانونا في حالة وجودىـ. وا 

سبؽ، ففي حالة ما لـ يتمكف أحد المترشحيف الرئاسييف مف تعييف ممثميف لو عمى مستوى بعض مكاتب 
التصويت، نظرا لتعييف خمس ممثمي مترشحيف رئاسييف آخريف عمى مستوى ىذه المكاتب كحد أقصى، 

حد ممثمي المترشحيف الرئاسييف الممثميف، كتابيا و خبلؿ عمميات يمكف ىذا المترشح الرئاسي، تفويض أ
صحتيا وىذا باسمو ولصالحو، وفقا  واالحتجاج عمىالفرز، ليتمكف مف مراقبة سرياف عمميات الفرز فقط 

 61و 67و  56و 45يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد  77-74تنفيذي رقـ المرسـو المف  17/2لممادة 
، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 1997مارس  6المؤرخ في  77-97قـ مف األمر ر  166و

  .(2) ئاسة الجميوريةاالنتخابات، المطبقة في االنتخاب لر 
أماـ المجمس الدستوري، ُتستمد مف صفة المترشح الرئاسي  مطعفالصفة لأف  ويتعيف التأكيد ىنا

بواسطة ممثميو المؤىميف  وأعمميات التصويت  صحة فيبنفسو  الطعففقط، بحيث يستطيع ىذا األخير 
ال يمكف اعتبار أف ممثمي ومفوضي المترشحيف الرئاسييف، بالتالي . ومفوضيو، حسب الحالةقانونا 

، ألنو ال يمكنيـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166/1، مثؿ ما قد يفيـ خطأ مف خبلؿ المادة مطعفلصفة اليتمتعوف ب
 مترشح رئاسي.ل (3)تقمة، بمعنى دوف إثبات عبلقة تبعيةمنازعة صحة عمميات التصويت بصفة مس

ُيفترض توفر صفة المترشح الرئاسي، وجود مصمحة، مف المفروض أال يحاوؿ المجمس الدستوري 
التأكد منيا. وما يتعيف عمى ىذا األخير القياـ بو، ىو التأكد مف توفر صفة المترشح الرئاسي لدى 

والتأكد مف توفر ىذه الصفة  ،المباشر الطعفاألخير، بمعنى مف طرؼ ىذا  الطعففي حالة  الطاعف
أيضا لدى الشخص المطعوف باسمو ولصالحو ووجود عبلقة تمثيؿ قانوني سواء تقـو عمى التأىيؿ أو 

غير المباشر.  الطعففي حالة  لمطعفالتفويض، حسب الحالة، بيف المترشح الرئاسي والشخص المقدـ 
رئاسي وممثمو المؤىؿ قانونا أو مفوضو، حسب الحالة، تحديد ىويتو بصفة وليذا يتعيف عمى المترشح ال

 11وتاريخ ومكاف إصدارىا، وفقا لممادة  (4)كاممة وىذا بذكر اسمو ولقبو وعنوانو ورقـ بطاقة إثبات اليوية

                                                           

مف األمر  166و 61و 67و 56و 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4المؤرخ في  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  17/1المادة  - 1
 .2774مارس  7/ 13ع.  ج. ر.بنظاـ االنتخابات ، ، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ 1997مارس  6المؤرخ في  77-97رقـ 

يت، رغـ ويجيؿ إف يمكف تطبيؽ ىذه اإلمكانية عمى حالة المترشحيف الرئاسييف الذيف لـ يتمكنوا مف تعييف ممثميف ليـ عمى مستوى بعض مكاتب التصو  - 2
 إمكانية القياـ بذلؾ قانونا، نظرا مثبل لتنافس أقؿ مف خمسة مترشحيف رئاسييف؟

 تمثيؿ أو تفويض، حسب الحالة. - 3
 بطاقة التعريؼ الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة.  - 4
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. وباإلضافة إلى ما سبؽ ذكره، يتعيف عمى ممثؿ المترشح الرئاسي 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ 
مف المرسـو التنفيذي سابؽ الذكر.  11مؤىؿ قانونا تبياف اسـ ولقب المترشح الذي يمثمو، وفقا لممادة ال

لمجمس الدستوري بالتفويض الذي يخطر بو ا االحتجاجكما يتعيف عمى مفوض المترشح الرئاسي، إرفاؽ 
ية الطعف في صحة يتعمؽ بكيف 2779أبريؿ  7الذي اشترطو ىذا األخير في بيانو المؤرخ في  الكتابي

 عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية. 
أماـ المجمس الدستوري في حالة  االحتجاجسبؽ ذكره فيما يخص صفة  ىذا وبناء عمى ما

ليا حتما  الرئاسية التياالنتخابات االنتخابات الرئاسية، يمكف استنتاج، مف ىي األطراؼ المشاركة في 
 وىي: ، (1)يمكنيا الطعف في صحة عمميات التصويت النعداـ الصفةمصمحة واقعية، لكف ال 

  ؛(2)لبلنتخابات الرئاسية قياميـ بتزكية مترشحيفالناخبوف، بغض النظر عف  -
ولو أنيـ قاموا بتزكية مترشحيف  بيف،أعضاء المجالس المحمية وأعضاء البرلماف المنتخَ و  -

 ؛(3)لبلنتخابات الرئاسية
 ؛مساندتيا لمترشح رئاسي، بغض النظر عف األحزاب السياسية -
وىذا بالنسبة لمنازعة  ،المترشحوف الرئاسيوف غير الممثميف مباشرة عمى مستوى مكاتب التصويت -

 ؛صحتيا عمى االحتجاجصحة عمميات التصويت، ماعدا عممية الفرز، التي يمكف 
 ؛ة المرفوضةأصحاب ممفات الترشح لبلنتخابات الرئاسي -
 ؛ى الدور الثاني لبلقتراع الرئاسيف الرئاسيوف الذيف لـ يترشحوا إلالمترشحو  -
 ؛ممثمي اإلدارة بصفة عامة -
 ؛(4)ممثمي المجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية -

                                                                                                                                                                                            

ؾ إف يجب أف تكوف تجدر اإلشارة إلى أنو ُيجيؿ إف يمتـز المترشح الرئاسي أو ممثمو بإرفاؽ الطعف بنسخة مف وثيقة إثبات اليوية المستند إلييا ويجيؿ كذل -
 ؿ أـ ال؟ىذه النسخة مطابقة لؤلص

عمما أف الطعف في صحة عمميات التصويت، ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة، كاف عمى المشرع فتح المجاؿ أماـ كؿ ذي مصمحة لمقياـ بو، تكريسا  - 1
ممارسة حؽ الطعف في مطعف في المترشحيف الرئاسييف فقط، يكوف قد حّرـ غيرىـ مف الصفة للمبدأ الرقابة الشعبية عمى صحة مسارات االنتخابات. وبحصره 

 صحة عمميات التصويت، رغـ توفر شرط المصمحة لدييـ في الواقع.
 .126، ص 2777، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، بوكرا إدريس - 2
 .126ص  مرجع سابؽ، ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،بوكرا إدريس - 3
: )) 2779أبريؿ سنة  9الرئاسية ليـو  يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات 61-79مف المرسـو رئاسي رقـ  7تنص النقطة السادسة لممادة  - 4

ارة، واحتراـ حقوؽ الناخبيف تمارس المجنة السياسية، في إطار احتراـ الدستور وقوانيف الجميورية، ميمة عامة لرقابة قانونية العمميات االنتخابية، وحياد اإلد
 والمترشحيف.

 وتتولى، بيذه الصفة، الصبلحيات اآلتية:
5- ... 
يا وخبلؿ سير االقتراع، نسخا مف طعوف المترشحيف المحتممة وتحيميا دوف إبطاء، عند االقتضاء، ئتستمـ أثناء المرحمة السابقة لمحممة االنتخابية وأثنا – 6

 مداوالتيا،إلى الييئات المعنية مشفوعة ب
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 . مجريات االنتخابات الرئاسيةالمبلحظيف ممثمي المنظمات الدولية المرخص ليا حضور  -
الذي حصر إمكانية ، 1997قانوف االنتخابات الصادر منذ ، عمى عكس وتجدر اإلشارة إلى أنو

قوانيف في المترشح وممثميو المؤىميف قانونا، فإف  يات التصويت لبلنتخابات الرئاسيةمنازعة صحة عمم
المتضمف قانوف  13-89كؿ ناخب، خاصة القانوف رقـ السابقة لو، اعترفت بيذه اإلمكانية ل االنتخابات
 19المؤرخ في  21-95بموجب األمر رقـ  (1)، المعدؿ والمتمـ، قبؿ تعديمو وتتميمواالنتخابات

  .(2)1995يوليو
الناخبيف مف حؽ الطعف في صحة عمميات التصويت  حرمافوبناء عمى ما سبؽ يمكف اعتبار أف 

و الذيف لبلنتخابات الرئاسية، إنقاص صارخ مف قيمة مبدأ سيادة الشعب عمى األقؿ أثناء اختيار ممثمي
سيمارسوف السمطة السياسية، بحيث أنو ال ُيعقؿ تطبيؽ شبو نظاـ نيابي حتى لمدفاع عف صحة عمميات 

  .(3)االنتخابات الرئاسيةالتصويت، التي تعتبر أخطر مرحمة مف مراحؿ مسار 
جراءات ممارستو الطعنشكل  -5 صحة  الطعف فييتـ ، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166وفقا لممادة : وا 

االحتجاج عمى    تحرير لتصويت مف خبلؿ إجراءيف، عمى الترتيب. يتمثؿ اإلجراء األوؿ فيعمميات ا
. ويتمثؿ اإلجراء (5)، في اإلطار المخصص ليذا الغرض(4)محضر الفرز المتوفر لدى مكتب التصويت

  الثاني في إخطار المجمس الدستوري مباشرة باالحتجاج المدوف في محضر الفرز، عف طريؽ البرؽ.
يجب أف يتضمف كؿ مف االحتجاج الذي يسجؿ عمى مستوى مكتب التصويت واالحتجاج الذي و 

يرسؿ إلى المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، تحت طائمة رفض الطعف شكبل، بيانات منصوص عمييا 
                                                                                                                                                                                            

يا مباشرة ((. وعميو يتعيف التساؤؿ عف إمكانية المجنة السياسية إخطار المجمس الدستوري باالحتجاجات المتعمقة بعمميات التصويت التي يرفعيا إلي... -7
 المترشحوف وممثمييـ؟

يحؽ لكؿ ناخب أف ينازع في مشروعية عمميات ))  :المتضمف قانوف االنتخابات، المعدؿ والمتمـ )ممغى( 13-89القانوف رقـ  117تنص المادة  -1
 في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيو. التصويت وذلؾ بإدراج اعتراضو

 ((.يجب أف يرفع ىذا االعتراض فورا وبرقيا إلى المجمس الدستوري.
 . 1995يوليو  23/ 39ع.  ج. ر. -2

مثمو قانونا، أف يطعف في صحة عمميات التصويت بإدراج احتجاجو في المحضر الموجود يحؽ لكؿ مترشح أو ممنو بعد التعديؿ: ))  117تنص المادة 
 داخؿ مكتب التصويت.

 ((.يخطر المجمس الدستوري فورا وبرقيا بيذا االحتجاج.
 ر.وبالتالي يمكف اعتبار حرماف الناخبيف مف حؽ الطعف في صحة عمميات التصويت لبلنتخابات الرئاسية، غير مطابؽ لمدستو  -3
يوضع في كؿ مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر ال يمحى، عمى أف يتـ ذلؾ في : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56/1/2تنص المادة  -4

 مكتب التصويت بحضور الناخبيف ويتضمف عند االقتضاء مبلحظات و/أو تحفظات المترشحيف أو ممثمييـ. 
 ((..أعضاء مكتب التصويت( يوقعيما 2يحرر محضر الفرز في نسختيف )

. وتجدر اإلشارة إلى أنو في إطار المرسـو التنفيذي رقـ 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  11المادة و  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة  - 5
، المعدؿ والمتمـ 1989غشت  7ي المؤرخ ف 13-89مف القانوف رقـ  117، يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 1995أكتوبر  7المؤرخ في  95-373

، يتـ تحرير االحتجاجات المتعمقة بصحة )ممغى( 1995أكتوبر  8/ 58ع.  ج. ر.والمتضمف قانوف االنتخابات، التي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية، 
 ((.عادي.يحرر المترشح أو ممثمو االحتجاج عمى ورؽ منو: ))  5/1عمميات التصويت عمى ورؽ عادي، بحيث تنص المادة 
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والمرسـو  178-99 وفي المرسـو التنفيذي رقـ  النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريفي 
 .(1)77-74رقـ التنفيذي 

فيما يخص البيانات التي يجب أف يتضمنيا االحتجاج الذي يحرر عمى محضر الفرز، تنص مف 
وعنواف وصفة وتوقيع  ، عمى وجوب احتوائو عمى اسـ ولقب(2)ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32جية، المادتاف 

 178-99ـ مف المرسـو التنفيذي رق 3مف جية أخرى، المادة تنص،  و لموقائع،وعرض  (3)الطاعف
 الّنص، عمى وجوب احتواء االحتجاج، إضافة إلى ما تـ 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة 

، عمى رقـ بطاقة إثبات ىويتو وتاريخ ومكاف إصدارىا )بطاقة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32عميو في المادتيف 
الممثؿ في حالة االنتخابات التعريؼ الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة( واسـ ولقب المترشح 

  .(4)الرئاسية ورقـ بطاقة الناخب في حالة االستفتاء
يبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ، وجود فرؽ طفيؼ، مف جية، بيف قائمة البيانات المتعمقة باالحتجاج، 

-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  11وتمؾ التي تضمنتيا المادة  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 32التي تضمنتيا المادة 
 ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45مف جية أخرى، بيف قائمة البيانات المتعمقة باالحتجاج، التي تضمنتيا المادة و  ،77

. ما يؤدي إلى التساؤؿ عف كيفية 178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3وتمؾ التي تضمنتيا المادة 
الدستوري تعامؿ المجمس الدستوري مع ىذه النصوص القانونية؟ بالرجوع مف جية، إلى إعبلف المجمس 

عبلنو  (5)، يتضمف نتائج انتخاب رئيس الجميورية2779أبريؿ  13المؤرخ في  79/ إ. ـ د/ 71رقـ  وا 

                                                           

 يقدـ االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت المتعمقة باالستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية، حسب رأي األستاذ شييوب مسعود، في شكؿ "اعتراض" -1
ات واإلجراءات أماميا(، ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئشييوب مسعودوليس في شكؿ "عريضة"، بالمعنى الذي يفيده قانوف اإلجراءات المدنية: 

 .229ص مرجع سابؽ، الجزء الثاني، 
، تخص في الوقت نفسو، االحتجاج الذي يدرج في محضر الفرز وكذلؾ االحتجاج الذي يرسؿ ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45والمادة  32يفترض أف كؿ مف المادة  -2

 لممجمس الدستوري بواسطة البرؽ وىذا إلى غاية ثبوت العكس.
، المستعممة في (Les réclamations dûment signées par leurs auteurs)" يوقعيا أصحابيا قانونارة " االحتجاجات التي يستخمص مف عبا -3

، أف المجمس الدستوري يشترط في ما يخص بياف التوقيع، أف يكوف ىذا األخير "وفقا لمقانوف". وعميو، يتعيف ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45والمادة  32كؿ مف المادة 
 عف المقصود بيذه العبارة غير الواضحة؟التساؤؿ 

عميو في كؿ  الّنصفي ىذيف النصيف التنظيمييف عمى وجوب توقيع االحتجاج مف طرؼ صاحبو، لكف دوف شروط معينة، عمى عكس ما تـ  الّنصتـ  -4
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32مف المادة 

قـ مكتب التصويت الذي سجؿ فيو االحتجاج، عمى عكس ما ىو األمر في إطار عمى وجوب ذكر البمدية ومركز التصويت ور  الّنصيبلحظ أنو لـ يـ  -
، المعدؿ والمتمـ والمتضمف 1989غشت  7المؤرخ في  13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95المرسـو التنفيذي رقـ 
 يحرر المترشح أو ممثمو االحتجاج عمى ورؽ عادي.منو : ))  5تنص المادة  بحيث)ممغى(، تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية قانوف االنتخابات، ال

وذكر البمدية ومركز التصويت ورقم ويوقعو قانونا محرره. ويجب أف يتضمف لقب المترشح وممثمو. كما يجب أف يتضمف االحتجاج عنواف ممثؿ المترشح 
إضافة لغاية اإلبراز.(. لكف ماداـ أف االحتجاج يتـ تحريره عمى محضر الفرز مباشرة وفي (( )يعتبر الخشيف .مكتب التصويت الذي سجل فيو االحتجاج

محضر  إطار مخصص لذلؾ، فبل داعي لذكر البمدية ومركز التصويت ورقـ مكتب التصويت الذي سجؿ فيو االحتجاج، ألف ىذه المعمومات كميا متوفرة في
 الفرز.

 .2779أبريؿ  15/ 22ع.  ج. ر. - 5
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وكذلؾ إلى  (1)، يتضمف نتائج انتخاب رئيس الجميورية2774أبريؿ  12المؤرخ في  74/ إ. ـ د/ 74رقـ 
س الجميورية، الصادر بيانو المتعمؽ بكيفية الطعف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئي

، 77-74يبلحظ أف المجمس لـ يشر إطبلقا إلى أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ ، 2779أبريؿ  7بتاريخ 
ما يفترض أف  ،لمنظاـ المحدد قواعد عمؿ المجمس الدستوريمكتفيا باإلشارة فقط إلى األحكاـ المبلئمة 

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166نص التطبيقي لممادة المجمس الدستوري لـ يعتمد، في ىذه الحالة، عمى أحكاـ ال
/ إ. 71مف جية أخرى، إلى إعبلف المجمس الدستوري رقـ  ،في حالة انتخاب رئيس الجميورية. وبالرجوع

حوؿ الميثاؽ مف أجؿ  2775سبتمبر  29، يتعمؽ بنتائج استفتاء 2775المؤرخ في أوؿ أكتوبر  75ـ د/ 
عبلنو رق (2)السمـ والمصالحة الوطنية ، يتعمؽ بنتائج 1999سبتمبر  19المؤرخ في  99/ إ. ـ د/ 72ـ وا 

، يبلحظ أف المجمس أشار فييما صراحة إلى أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ (3)1999سبتمبر  16استفتاء 
 166. ما يؤكد أف المجمس اعتمد، في ىذه الحالة، عمى أحكاـ النص التطبيقي لممادة 99-178

لمنظاـ المحدد قواعد عمؿ المجمس الستفتاء، إضافة إلى األحكاـ المبلئمة ، المتعمؽ باأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 .الدستوري

أما فيما يخص البيانات التي يجب أف يحتوييا االحتجاج الذي يخطر بو المجمس الدستوري 
، عمى أف االحتجاج المعني يجب أف ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32بواسطة البرؽ، تنص، مف جية، المادتاف 

لقب وعنواف وصفة وتوقيع الطاعف وعرض لموقائع. ومف جية أخرى، تنص كؿ مف المادة يتضمف اسـ و 
، أف االحتجاج 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  12والمادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4

المعني، يجب أف يتضمف "المعمومات الخاصة بصاحبو"، دوف أي تفسير ليذه العبارة. يبلحظ ىنا أيضا 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  4، مف جية و كؿ مف المادة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32تطابؽ بيف المواد عدـ 

، مف جية أخرى. بالتالي يتعيف التساؤؿ عف 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  12والمادة  99-178
جميورية األولوية في التطبيؽ، مف طرؼ المجمس الدستوري؟ بالرجوع إلى إعبلف نتائج انتخاب رئيس ال

يتعمؽ  2779أبريؿ  7وكذلؾ إلى بياف المجمس الدستوري المؤرخ في  (5)2779ولسنة  (4)2774لسنة 
بكيفية الطعف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية، يتضح أف المجمس لـ 

نما اكت77-74يشر إطبلقا في مقتضيات ىذه اإلعبلنات إلى المرسـو التنفيذي رقـ  فى باإلشارة إلى . وا 
. وبالرجوع إلى إعبلني نتائج االستفتاء لسنة لمنظاـ المحدد قواعد عمؿ المجمس الدستوري المواد المبلئمة

                                                           

 .2774أبريؿ  18/ 24ع.  ج. ر. - 1
 .2775أكتوبر  5/ 67ع.  ج. ر. - 2
 .1999سبتمبر 21/ 66ع.  ج. ر. - 3
 .2774أبريؿ  18/ 24ع.  ج. ر. - 4
 .2779أبريؿ  15/ 22ع.  ج. ر. - 5
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-99، يتضح أف المجمس الدستوري أشار صراحة إلى المرسـو التنفيذي رقـ (2)2775ولسنة  (1)1999
. لكف رغـ ىذا فإنو ال لمجمس الدستوريلمنظاـ المحدد قواعد عمؿ ا، إضافة إلى المواد المبلئمة 178

، 178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4شؾ أف المجمس الدستوري يكوف قد استبعد تطبيؽ المادة 
 فقط.  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45لغموضيا وبالتالي االستناد إلى المادة 

يسجؿ عمى بناء عمى ما سبؽ يبدو أنو ال يوجد اختبلؼ بيف البيانات اإلجبارية لبلحتجاج الذي 
محضر الفرز والبيانات اإلجبارية لبلحتجاج الذي يخطر بو المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ. لكف إذا 
كاف مف غير الضروري ذكر المعمومات المتعمقة بمكتب التصويت ومركز التصويت التابع لو والبمدية 

الفرز، فإف األمر ليس كذلؾ والوالية التي يوجد فييا ىذا األخير في االحتجاج الذي يسجؿ عمى محضر 
  .(3)بالنسبة لبلحتجاج الذي يخطر بو المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ

 بعض المبلحظات وطرح بعض التساؤالت: تقديـىذا ويتعيف 
  يستحسف أثناء تحرير االحتجاجات تحديد الجية التي ترفع إلييا وىي المجمس الدستوري فقط. -

فترض أنو ىو يـو االقتراع. لكف يستحسف ذكره في محضر الفرز لتفادي بالنسبة لتاريخ االحتجاج، ي -
 كؿ مفاجأة رفض الطعف مف حيث الشكؿ.

  يتعيف تحرير االحتجاجات بخط واضح. لكف ما مصير االحتجاجات غير المفيومة؟ -
ما مصير االحتجاجات المدرجة في محاضر الفرز لمكاتب التصويت؟ ىؿ ترفع إلى المجمس  -
ي؟ ىؿ يعتبر إدراج االحتجاج في محضر الفرز إخطار غير مباشر لممجمس الدستوري؟ ال يوجد الدستور 

وال في النصوص التطبيقية وال في النظاـ المحدد قواعد عمؿ المجمس الدستوري  اباتقانوف االنتخ في
مدونة عمى ما يّدؿ عمى أّف المجمس الدستوري يتمقى جميع االحتجاجات ال ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166لممادة 

وىو أمر منطقي، ماداـ أف المشرع نص في المادة  .(4)محاضر الفرز بصفة آلية وفي الوقت المناسب
                                                           

 .1999سبتمبر  21/ 66ع.  ج. ر. - 1
 .2775أكتوبر  5/ 67ع.  ج. ر. - 2
، 1989غشت  7المؤرخ في  13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95ي رقـ مف المرسـو التنفيذ 5تنص المادة  - 3

 يحرر المترشح أو ممثمو االحتجاج عمى ورؽ عادي.: )) تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية )ممغى( المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف االنتخابات، ال
وذكر البمدية، ومركز التصويت، ورقـ ف لقب المترشح وممثمو. كما يجب أف يتضمف االحتجاج عنواف ممثؿ المترشح ويوقعو قانونا محرره. ويجب أف يتضم

 ((..مكتب التصويت الذي سجؿ فيو االحتجاج
والقنصمية بالخارج )المادة يمـز القانوف مكاتب التصويت فقط بتسميـ محاضر الفرز والمبلحؽ لمجاف االنتخابية البمدية ولدوائر التصويت الدبموماسية  - 4
(. وال يمـز ىذه األخيرة بتسميـ محاضر الفرز المتضمنة احتجاجات لمجاف االنتخابية الوالئية ولمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 58/1

النتخابية البمدية ولدوائر التصويت الدبموماسية والقنصمية المجاف ا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 164/2و 58/3المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج )تمـز المادتيف 
خابية المشرفة بالخارج بتسميـ محاضر إحصاء األصوات عمى مستوى البمديات وعمى مستوى دوائر التصويت بالخارج لمجاف االنتخابية الوالئية ولمجنة االنت

بية البمدية ولجاف دوائر ، مف جية، أف ميمة المجاف االنتخامف خبلؿ المواد السابقةعمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج فقط. ويستفاد 
المعنية ال التصويت بالخارج تتمثؿ فقط في جمع نتائج عمميات التصويت وتسميميا لمجاف االنتخابية العميا. ومف جية أخرى، أف محاضر إحصاء األصوات 

يرافؽ تسميميا أية وثيقة أخرى( وال يمـز كذلؾ ىذه األخيرة بإرساؿ محاضر الفرز المتضمنة احتجاجات التي تكوف تتضمف إاّل معمومات تتعمؽ بالنتائج وأنو ال 
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إخطار المجمس الدستوري مباشرة باالحتجاجات عف طريؽ البرؽ.  عمى وجوب أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166/2
ة"، طمب إرفاؽ ، يمكف لممجمس الدستوري، "عند الحاجف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48لكف وفقا لممادة 

محاضر تركيز النتائج المسجمة عمى مستوى الواليات وبالخارج بجميع الوثائؽ التي ليا عبلقة بعممية 
تعتبر دليؿ  2مكرر  48االقتراع ومف بينيا محاضر فرز األصوات لمكاتب التصويت. وعميو فإف المادة 

 ،بصفة آلية ،جاجات التي قد تتضمنياوبالتالي االحت ،عمى أف المجمس الدستوري ال يتمقى محاضر الفرز
نما يتمقيا بناء عمى طمب صريح منو . كما يمكف لممجمس الدستوري بعد تمقيو احتجاجات عف طريؽ (1)وا 

البرؽ، أمر إحضار محاضر الفرز التي يفترض أنيا تضمنت االحتجاجات، لمتحقؽ أثناء التحقيؽ في 
التي تسمح  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34الفرز، وفقا لممادة  الطعوف مف استيفاء شرط إدراج االحتجاج في محضر

 لممجمس بأمر إحضار أية وثيقة ليا عبلقة بعمميات التصويت.
يفترض أف المجمس الدستوري ال يتدخؿ لرقابة صحة عمميات التصويت إاّل بناء عمى  -

صويت االحتجاجات التي يخطر بيا عف طريؽ البرؽ، نظرا أف االحتجاجات المسجمة في مكاتب الت
 يفترض أنيا ال ترفع إليو بصفة تمقائية.

بواسطة نسخة مف  عف طريؽ البرؽ يتعيف التساؤؿ عف مدى وجوب إخطار المجمس الدستوري -
محضر الفرز الذي يتضمف االحتجاج محؿ اإلخطار، أـ أنو يمكف إخطاره باحتجاج محرر عمى ورؽ 

شترط في  َُ وال في  المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري قانوف االنتخابات وال في النظاـعادي؟ لـ ِي
، إخطار المجمس الدستوري بنسخة مف محضر الفرز أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166النصوص التطبيقية لممادة 

الذي يتضمف االحتجاج المراد الطعف بواسطتو في صحة عمميات التصويت. بالتالي يفترض أنو إضافة 
محضر الفرز يتضمف احتجاج، يمكف إخطاره بواسطة  إلى إمكانية إخطار المجمس الدستوري بواسطة

                                                                                                                                                                                            

المجاف االنتخابية الوالئية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 165قد تمقتيا مف المجاف االنتخابية السفمى لممجمس الدستوري )تمـز المادة 
د مف واطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج بإرساؿ محاضر تركيز النتائج المسجمة عمى مستوى الواليات وبالخارج لممجمس الدستوري فقط. ويستفاتصويت الم

ائرييف المقيميف بالخارج ز خبلؿ المادة المشار إلييا سابقا، مف جية، أف ميمة المجاف االنتخابية الوالئية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الج
رساليا إلى المجمس الدستوري. ومف جية أخرى أف محاضر تركيز النتائج ال تتض مف إاّل تنحصر في جمع النتائج المسجمة عمى مستوى دوائر التصويت وا 

 معمومات تتعمؽ بالنتائج وأنو ال يرافؽ تسميميا أية وثيقة أخرى(. 
، المبادئ العامة شييوب مسعوداج االحتجاج في محضر الفرز بأنو "إخطار غير مباشر لممجمس الدستوري": يكيؼ األستاذ شييوب مسعود إجراء إدر  -

 .228ص  مرجع سابؽ،  لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني،
تائج بجميع الوثائؽ المرتبطة بعمميات التصويت، السيما محاضر يتعيف التساؤؿ عف الحاالت التي يأمر فييا المجمس الدستوري إرفاؽ محاضر تركيز الن - 1

ات التصويت الفرز؟ كما يتعيف التساؤؿ أيضا إذ يتـ االحتفاظ بمحاضر الفرز حتى انتياء مدة فصؿ المجمس الدستوري في المنازعات المتعمقة بصحة عممي
تقـو بذلؾ، مثؿ ما ىو األمر بالنسبة ألوراؽ التصويت التي يتـ االحتفاظ بيا إلى غاية الخاصة بكؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية وعف الجية التي 

 ؟أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 55/3انتياء مدة الطعف لدى المجاف االنتخابية البمدية وفقا لممادة 
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ال يوجد أي توضيح فيما يخص طبيعة وثيقة إخطار  ما داـ أنو ،(1)احتجاج محرر عمى ورؽ عادي
 المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ.

ويسجؿ كؿ احتجاج لدى كتابة ضبط المجمس )) : ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 32/2تنص المادة  -
قصد في ىذه المادة باالحتجاج، االحتجاج الذي يخطر بو المجمس الدستوري . يفترض أنو ي.((الدستوري

 عف طريؽ البرؽ وليس االحتجاج الذي يدوف في محضر الفرز.
رساؿ االحتجاج  - يجب التمييز بيف إخطار المجمس الدستوري باالحتجاج عف طريؽ البرؽ وا 

بحيث أف المجمس  مو شرط الصفة،لممجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ. إخطار المجمس الدستوري يحك
خطارات الصادرة عف المترشحيف الرئاسييف في حالة االنتخابات الرئاسية وعف الناخبيف في ال يقبؿ إاّل اال

 حالة االستفتاء فقط. بينما ال يمكف تصور حصر إمكانية إرساؿ االحتجاج لممجمس الدستوري عف طريؽ
، ألف عممية اإلرساؿ تعتبر مجرد عممية مادية تقنية فقط سابقي الذكر االحتجاجالبرؽ في أصحاب صفة 

وليست عممية قانونية. بالتالي يمكف ألي شخص إرساؿ اإلخطار لممجمس الدستوري عف طريؽ لبرؽ، 
بشرط أف يكوف موضوع اإلخطار احتجاج عمى صحة عمميات التصويت مقدـ مف طرؼ صاحب 

  .(2)صفة
مف المرسـو  4وفي المادة  77-74المرسـو التنفيذي رقـ  مف 12تـ استعماؿ في كؿ مف المادة  -

عبارة "صاحب االحتجاج"، دوف أي توضيح، ما قد يفيد أنو يمكف لغير  178-99التنفيذي رقـ 
المترشحيف الرئاسييف وممثمييـ في حالة االنتخابات الرئاسية والناخبيف في حالة االستفتاء، إخطار 

  .(3)ؿ صحة عمميات التصويتالمجمس الدستوري باحتجاجاتيـ حو 
صحة عمميات التصويت المنصوص عمييما في  االحتجاج عمىىؿ يمكف، إضافة إلى إجراءي   -
، إيداع عريضة طعف مباشرة لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري؟ لـ ينص أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166المادة 

 لقواعد عممو، عمى ىذه اإلمكانية. وال المجمس الدستوري في النظاـ المحدد قانوف االنتخاباتالمشرع في 
                                                           

، 1989غشت  7المؤرخ في  13-89رقـ  مف القانوف 117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  5/1تنص المادة  - 1
 ((.يحرر المترشح أو ممثمو االحتجاج عمى ورؽ عادي.: )) تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية )ممغى( المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف االنتخابات، ال

اسي أو لممثميو، في حالة عدـ توفر البرؽ في مكاف وىو ما أشار إليو بصفة غير مباشر األستاذ بوكرا إدريس، لما اعتبر أنو يمكف لممترشح الرئ - 2
، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في بوكرا إدريستواجدىـ، االتصاؿ بمقر قيادة الحممة االنتخابية لتولي مسؤوليو إخطار المجمس الدستوري باالحتجاجات )

 (.137-129ص ص مرجع سابؽ، الجزائر، 
 13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  4ادة يفضؿ األستاذ بوكرا إدريس صيغة الم - 3

الواضحة، عمى صيغة كؿ مف المادة  )ممغى(،تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية ، المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف االنتخابات، ال1989غشت  7المؤرخ في 
مف المرسـو  4/1، الغامضة نوعا ما، بحيث أنو تنص المادة 178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4وفي المادة  77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  12

، المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف 1989غشت  7المؤرخ في  13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95التنفيذي رقـ 
، بوكرا إدريس(( : المجمس الدستوري مباشرة بأي احتجاج. يمكف المترشح أو ممثمو، أف يخطر: )) االنتخابات الرئاسية )ممغى( تي تطبؽ في االنتخابات، ال

 .128ص  مرجع سابؽ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،
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يتعمؽ بمراقبة  74ـ د/ /ر. ؽ ع/71رقـ ىذا وبالرجوع إلى النقطة الثامنة مف رأي المجمس الدستوري 
والمتضمف  1997مارس  6المؤرخ في  77-97مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
، التي انتقد فييا المجمس نص تعديؿ وتتميـ المادة القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستور

، الذي استحدث إمكانية قياـ المترشحيف الرئاسييف برفع دعوى أماـ المجمس أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166
( ساعة مف تاريخ انتياء عمميات الفرز، يفصؿ فييا المجمس بقرار 48الدستوري خبلؿ ثماف وأربعيف )

ـ مف رفعيا،  يبلحظ بكؿ وضوح أف المجمس الدستوري لـ يعارض ابتدائي نيائي خبلؿ أجؿ خمسة أيا
إطبلقا إمكانية طعف المترشحيف الرئاسييف مباشرة أمامو بواسطة عريضة مف حيث المبدأ، كحؿ بديؿ 

بحيث أنو اقتصر انتقاده عمى كيفية تجسيدىا عمميا. وأكثر  اء اإلخطار الفوري عف طريؽ البرؽ،إلجر 
ات التي قدميا تتعمؽ أساسا بمصطمح "الدعوى" وبعبارة "الفصؿ بقرار ابتدائي مف ذلؾ، فإف االنتقاد

 نيائي"، باعتبارىما يناسباف الجيات القضائية التابعة لمسمطة القضائية.
ىؿ أف الطاعف في صحة عمميات التصويت، ممـز بتحرير احتجاجو عمى محضر الفرز  -

أنو مخير بيف أحد اإلجراءيف سابقي الذكر؟ وبعبارة  وبإخطار المجمس الدستوري بو عف طريؽ البرؽ، أـ
أخرى، ىؿ يقبؿ المجمس الدستوري النظر في احتجاج وجو إليو عف طريؽ البرؽ، لكف لـ يقـ صاحبو 

 ى إجبارية إجراءي الطعف المعنييف؟وىو التساؤؿ المتعمؽ بمد ،بتدوينو عمى محضر الفرز أو العكس
النقطة بالضبط، إال أف المجمس الدستوري يفترض أنو يرفض شكبل رغـ غياب فقو دستوري متعمؽ بيذه 

 الطعوف بإجراء واحد، سواء كاف اإلجراء الوحيد تسجيؿ االحتجاج عمى مستوى مكتب التصويت فقط أـ
إخطار مباشر باالحتجاج عف طريؽ البرؽ فقط. بالتالي يفترض أف إجراءي الطعف في صحة عمميات 

، إجبارييف، تحت طائمة رفض الطعف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166ي المادة التصويت المنصوص عمييما ف
 شكبل وىذا إلى غاية ثبوت العكس.

تـ اإلشارة عند تناوؿ البيانات التي يجب أف يحتوييا االحتجاج الذي يحرر عمى محضر الفرز  -
ئمة مف لممجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، إلى وجود اختبلؼ بيف مضموف المواد المبل يرسؿوالذي 

ومضموف المواد المبلئمة مف النصيف التطبيقييف لممادة  النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري
، في حالة االستفتاء أو في حالة انتخاب رئيس الجميورية. ما قد ينعكس سمبا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166

، ادي رفض الطعوفس الدستوري. ولتفصحة عمميات التصويت أماـ المجم في الطعفعمى ممارسة حؽ 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  3ألسباب تتعمؽ بالبيانات والمعمومات الشكمية، يستحسف مراعاة أحكاـ المادة 

، التي جاءت بصيغة واضحة ومتضمنة لجميع 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  11والمادة  99-178
 التفاصيؿ المتعمقة بالبيانات والمعمومات الشكمية.
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قانوف مـز المشرع في ال يُ  صويت،تصحة عمميات ال تقديـ احتجاج عمىإثبات فيما يخص  -
. لكف في حالة (1)رئيس مكتب التصويت بتسميـ وصؿ يثبت إيداع احتجاج في محضر الفرز االنتخابات

االنتخابات الرئاسية يفترض أنو يمكف إثبات إيداع االحتجاجات عمى مستوى مكاتب التصويت، بواسطة 
مف محاضر الفرز مطابقة لؤلصؿ تسمـ لممترشحيف الرئاسييف أو لممثمييـ المؤىميف قانونا مف نسخ كاممة 

. أما في حالة االستفتاء فيستحيؿ إثبات الناخبيف إيداعيـ الحتجاجات (2)طرؼ رؤساء مكاتب التصويت
يثبت عمى مستوى مكاتب التصويت. ومف جية أخرى، ال يمـز المشرع المجمس الدستوري بتسميـ وصؿ 

صحة عمميات التصويت. لكف ىؿ يمكف اعتبار "وصؿ اإلرساؿ"  لئلخطار باحتجاج عمىتمقيو وتسجيمو 
الذي عادة ما يسمـ بعد قياـ المكمؼ بتشغيؿ البرؽ بإرساؿ ما طمب منو، كدليؿ عمى إخطار المجمس 

 الدستوري باحتجاج؟
الحتجاج الذي يخطر بو ما مدى إلزامية تتطابؽ االحتجاج المحرر عمى محضر الفرز وا -

 45و 32وفقا لممادتاف  المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، مف حيث الشكؿ و مف حيث الموضوع؟
، المتاف تحكماف في الوقت نفسو االحتجاج الذي يسجؿ عمى محضر الفرز واالحتجاج ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

جيف المعنييف يجب أف الذي يخطر بو المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، يمكف اعتبار أف االحتجا
لى المادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4/1يكونا متطابقيف. لكف بالرجوع إلى المادة  مف  12/1وا 

يتضمف اإلخطار الفوري لممجمس الدستوري وبواسطة ، المتاف تنصاف: )) 77-74المرسـو التنفيذي رقـ 
نفس الشكؿ الذي تـ إدراجو في محضر  البرؽ المعمومات الخاصة بصاحب االحتجاج وكذا موضوعو في

((، قد ال يتـ التوصؿ إلى النتيجة السابقة مباشرة. تفيد الصيغة التي جاءت بيا ىاتاف المادتاف الفرز.
يمكف فيـ أف االحتجاج الموجو لممجمس الدستوري عف طريؽ  ،مف جية ،معنييف مختمفيف، بحيث أنو

في محضر الفرز، مف حيث الشكؿ ومف حيث  البرؽ، يجب أف يكوف مطابؽ لبلحتجاج المدرج
مف  المرسـو التنفيذي  11والمادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3الموضوع، مع مراعاة المادة 

ومف جية أخرى، يمكف فيـ أف االحتجاج الموجو لممجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ،  ،77-74رقـ 
وف موضوعو ىو نفسو مع موضوع االحتجاج يتضمف المعمومات الخاصة بالطاعف وأف يك يجب أف

المدوف عمى محضر الفرز مف طرؼ نفس الطاعف، بمعنى أف التطابؽ يتعيف مف حيث الموضوع 
. لكف يستحسف تطبيؽ المعنى األوؿ وىذا لتفادي عدـ قبوؿ الطعف مف طرؼ المجمس الدستوري (3)فقط

                                                           

دعاء الييئة االنتخابية وينظـ االستفتاء الدستوري، ، يتضمف است1963غشت  37المؤرخ في  316-63عمى عكس ما كاف األمر عميو في القانوف رقـ  - 1
منو عمى تسميـ وصؿ مف طرؼ رئيس مكتب التصويت  17)النص األصمي بالمغة الفرنسية(، بحيث تنص صراحة المادة  1963سبتمبر  3/ 62ع.  ج. ر.

قوانيف االنتخابات األخرى التي عرفتيا الجزائر، عمى لكؿ ناخب يطعف في صحة عمميات التصويت، بإيداع احتجاج في محضر مكتب التصويت. ولـ تنص 
 ىذا اإلجراء الميـ.

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56/5المادة  - 2
 وىو المعنى المطابؽ لمعنى نصوص المواد المعنية بالمغة الفرنسية. - 3
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لتطابؽ مف حيث الموضوع بيف االحتجاج لمسبب اآلتي توضيحو: نظرا أف المعنى الثاني يفيد أكثر ا
خطار المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، بالتالي يمكف أف يعتقد  المحرر عمى محضر الفرز وا 

مف   11والمادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3الطاعنوف أنيـ ليسوا ممزموف بمراعاة أحكاـ المادة 
إلى إغفاؿ تحديد صفتيـ كممثمي لمترشحيف رئاسييف أو  ، ما قد يؤدي مثبل77-74المرسـو التنفيذي رقـ 

ناخبيف واقتصارىـ عمى تحديد ىويتيـ. ما يجعؿ المجمس الدستوري يرفض الطعوف المعنية لعدـ توفر 
عمى محضر الفرز مع  يسجمووعميو يتعيف عموما عمى الطاعف مراعاة تطابؽ االحتجاج الذي  الصفة.

مف المرسـو التنفيذي رقـ  3لدستوري، مع مراعاة كذلؾ أحكاـ المادة االحتجاج الذي يخطر بو المجمس ا
 .77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  11وأحكاـ المادة  99-178

ىذا ويتعيف التساؤؿ أيضا عف مدى وجوب تتطابؽ االحتجاج المدوف عمى محضر الفرز 
الموضوع؟ وبعبارة أدؽ ىؿ  واالحتجاج الذي يوجو مباشرة لممجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، مف حيث

التي  أسباب الطعف؟ وما مصير الطمبات و/أو أسباب الطعفيتعيف أف يتضمناف نفس الطمبات ونفس 
يتضمنيا احتجاج واحد، دوف اآلخر؟ وماذا لو يفضؿ الطاعنوف اختصار احتجاجاتيـ لما يخطروف بيا 

ة اإلخطار عف طريؽ البرؽ ليست لممجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ، ألسباب مالية، عمما أف عممي
 مجانية؟  
بالمغة العربية كمغة رسمية لمدولة فقط، تحت طائمة عدـ قبوؿ  االحتجاجىؿ يشترط أف يتـ تحرير  -

؟ ال توجد أية إجابة صريحة (1)الطعف، مثؿ ما ىو معموؿ بو أماـ الجيات القضائية التابعة لمسمطة القضائية
وال في المرسـو  نتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريقانوف اال ليذا التساؤؿ ال في

. لكف تجدر اإلشارة إلى ما تنص إليو المادة 77-74وال في المرسـو التنفيذي رقـ  178-99التنفيذي رقـ 
ية تعمؿ آراء المجمس الدستوري وقراراتو وتصدر بالمغة العرب )): 2779، المعدلة في ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 21

، ما يفترض ضرورة مخاطبة المجمس الدستوري بالمغة ((.مف الدستور 567خبلؿ األجؿ المحدد في المادة 
  .(2)العربية وىي المغة الرسمية لمدولة

مف المرسـو التنفيذي  11والمادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3يستفاد مف خبلؿ المادة  -
في اإلطار المخصص  دويف احتجاجاتيـ عمى محضر الفرز،، أنو يتعيف عمى الطاعنيف ت77-74رقـ 

 ليذا الغرض. لكف أال يمكف اعتبار ىذه الترتيبة تضييؽ لحرية الطعف؟

                                                           

 ؽ.إ.ـ.إ. 8المادة  - 1
المجمس الدستوري وقراراتو وتصدر بالمغة الوطنية خبلؿ األجؿ المحدد في تعمؿ آراء : )) 2779، قبؿ تعديميا سنة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 21تنص المادة  - 2

أبريؿ  14((، ما يفترض إمكانية مخاطبة المجمس الدستوري بالمغة األمازيغية، إضافة إلى المغة العربية وىذا ابتداء مف تاريخ مف الدستور. 567المادة 
، الذي يكمؿ نص 2772أبريؿ  14/ 25ع.  ج. ر.، المتضمف تعديؿ الدستور، 2772أبريؿ  17المؤرخ في  73-72وىو تاريخ إصدار القانوف رقـ  2772

 مكرر ، تكرس تمازيغت لغة وطنية. 3الدستور بمادة 
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صحة عمميات التصويت في تحرير االحتجاج  لبلحتجاج عمىيتمثؿ اإلجراء اإلجباري األوؿ  -
طريؽ ممثميف أو مفوضيف،  عمى محضر الفرز وىو حؽ لكؿ مترشح رئاسي، سواء يمارسو بنفسو أـ عف

 في حالة االنتخابات الرئاسية ولكؿ ناخب في حالة االستفتاء. إال أف ىذا الحؽ يبدو أنو غير مضموف
ب أصبل عمى المنع أو عرقمة ممارسة ىذا الحؽ، بصفة غير مشروعة، عاقَ أنو ال يُ  ، باعتباربصفة عامة

ئاسييف أو كؿ شخص آخر يحظر عمميات مف طرؼ أعضاء مكتب التصويت أو ممثمي المترشحيف الر 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  17/1وأكثر مف ذلؾ يمكف أف يفيـ مف خبلؿ صياغة المادة  .(2)(1)التصويت

سمطة تنفيذ أحكاـ المادة المعنية، بمعنى أنو عضاء مكتب التصويت مخوليف ضمنيا ، أف أ74-77
تجاجاتيـ عمى محضر الفرز لسبب أنيـ يستطيع أعضاء مكتب التصويت منع أشخاص مف تسجيؿ اح

ال تتوفر فييـ الصفة القانونية. لكف يفترض أف ىذه الميمة، ال تتوافؽ إطبلقا مع مياـ مكاتب التصويت. 
بالتالي يجب عمى أعضاء مكاتب التصويت االمتناع عف الفصؿ في مسألة توفر أو عدـ توفر صفة 

                                                           

نونية لحؽ يمكف القوؿ بأنو ليس ىناؾ حماية قا 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  8والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  273و 166و 67و 45و 43بالنظر إلى المواد  - 1
أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. رؤساء مكاتب التصويت  43االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت. وتجدر اإلشارة خاصة، مف جية، إلى أف المشرع يخوؿ بمقتضى المادة 

ف اق تضى األمر بطمب تدخؿ أعواف سمطة حفظ النظاـ العاـ داخؿ مكاتب التصويت، ما يسمح ليـ السيما بطرد أي شخص يخّؿ بالسير العادي لعمميات التصويت وا 
استشارة  القوة العمومية. ويمارس رؤساء مكاتب التصويت سمطة حفظ النظاـ العاـ داخؿ مكاتب التصويت بصفة تقديرية وبصفة شخصية )دوف مشاركة ودوف

لتعسؼ في استعماؿ السمطة المعنية، بقياميـ مثبل األعضاء اآلخريف لمكتب التصويت( ودوف أية رقابة عمى ذلؾ. ما قد يؤدي ببعض رؤساء مكاتب التصويت إلى ا
يف حقيـ في منازعة بطرد ممثمي بعض المترشحيف مف مكاتب التصويت المعينيف فيو، بدوف سبب مشروع. ما يؤدي إلى استحالة ممارسة المترشحيف الرئاسييف المعني

، بتجريـ منع المترشحيف بصفة عامة وممثمييـ المؤىميف قانونا مف .ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ.ـ 273صحة عمميات التصويت. ومف جية أخرى، أف المشرع اكتفى في المادة 
ستوى حضور عمميات التصويت ولـ يجـر منع أو عرقمة ممارسة حؽ االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت بإدراج احتجاج في محضر الفرز الموجود عمى م

 مكتب التصويت.
2- Mr Moussa TOUATI a déclaré : « …A Chlef (El Marsa) et à Blida (Larbaâ), on a refusé à nos représentants et aux 
observateurs l'accès aux bureaux de vote… » : In EL WATAN Vendredi N°4 du vendredi 10 avril 2009, MOUSSA 
TOUATI : «Pas plus de 20% de participation », p. 4. 
-Mr Aïssa BEN MEKKI (directeur de compagne de Mr Ali Fawzi REBAÏNE) a déclaré : « …Nos observateurs ont été 
également empêchés de faire leur travail… » : In EL WATAN Vendredi N°4 du vendredi 10 avril 2009, ALI FAWZI 
REBAÏNE : «Tout a été décidé à l'avance ! », p. 4. 
- EL WATAN N°5605 du vend. 10 – sam.11 avril 2009, Un seul recours, la photo de Bouteflika, p. 3.  
-Mme Louiza HANOUNE a déclaré : « Nos militants ont assisté, en direct, au bourrage des urnes. Ils étaient même 
empêchés d'accéder aux bureaux de vote » : In EL WATAN N°5606 du dimanche 12 avril 2009, Louiza HANOUNE 
dénonce une fraude massive et généralisée, p. 5.  
- Mr Djahid YOUNSI a déclaré : « Ils ont bourré les urnes après avoir chassé nos représentants », «Nos observateurs ont 
été chassé des bureaux de vote. Ils étaient victimes de menaces et d'agressions », «Profitant de leurs absences, ils ont 
procédé au bourrage des urnes » : In EL WATAN N°5606 du dimanche 12 avril 2009, Mohamed DJAHID YOUNSI l'a 
affirmé hier « ces résultats sont ceux de la fraude », p. 6.   
- Mr Djahid YOUNSI a déclaré : « Nous avons déposé un recours dans ce sens, car nous avons la preuve palpable 
contrairement aux autres cas de fraudes constatés à notre détriment et que nous n'avons malheureusement pas pu 
prouver, car nos observateurs n'ont pas pu élaborer des PV du fait qu'ils ont été empêchés de participer au 
dépouillement et ont été interdits d'accès aux bureaux de vote. », «Nous savons que le Conseil constitutionnel jugera 
d'abord les recours dans la forme avant de passer au fond et en l'absence d'un P-V en bonne et due forme portants nos 
réserves, et nous ne pouvons rien faire. L'administration a joué sur ce point. », In EL WATAN N°5607 du lundi 13 avril 
2009, HANOUNE, YOUNSI ET REBAÏNE affichent leur mécontentement/ Le Conseil Constitutionnel, l'ultime recours des 
perdants ?, p. 2. 



 الفصل الثاني:                                                      المنازعات المتعلقة بنتائج االنتخابات

 

 
166 

ى محضر الفرز، ألف ىذا يعتبر تجاوز واضح لدى الراغبيف في قيد احتجاجاتيـ عم االحتجاج
لصبلحياتيـ القانونية. وجدير بالتذكير أف المجمس الدستوري وحده يممؾ سمطة رقابة مدى توفر الشروط 

 صحة عمميات التصويت، بما فيو شرط الصفة. لبلحتجاج عمىالقانونية 
توفر  ، مشكؿ عدـقد يواجو الطاعنيف في صحة عمميات التصويت أماـ المجمس الدستوري -

، عمى مستوى (1)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166البرؽ وىي وسيمة اإلخطار المنصوص عمييا في المادة 
. وفي حالة عدـ توفر البرؽ، يتعيف التساؤؿ عف مدى قبوؿ المجمس الدستوري اإلخطارات (2)مناطقيـ

 رنة بالبرؽ؟ التي قد تتـ بواسطة وسائؿ اتصاؿ سمكية والسمكية أخرى متنوعة ومتوفرة، مقا
وتجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري، أوضح في بيانو المتعمؽ بكيفية الطعف في صحة 

، بأنو عمى 2779أبريؿ  9عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية المقرر إجراؤىا يـو 
س فقط". ما يفيد المعنييف بالطعوف إرساؿ احتجاجاتيـ "عف طريؽ البرؽ عمى رقـ فاكس مجمع أو التيمك

 .(3)أف المجمس الدستوري قد أقصى استعماؿ وسيمة البرؽ بحد ذاتيا، مفضبل لو وسيمتي الفاكس والتيمكس
وعميو يمكف اعتبار أف المجمس الدستوري قد أعطى تفسيرا واسعا لعبارة "عف طريؽ البرؽ" الواردة في 

لمجمس الدستوري، مثبل باستعماؿ االنترنت لكف يجيؿ لماذا لـ يسمح ا .(4)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166المادة 
 ؟(5)لغاية إخطاره باالحتجاجات

                                                           
 316-63مف القانوف رقـ  17ألوؿ مرة عمى وجوب استعماؿ البرؽ إلخطار الجية المختصة بمراقبة صحة عمميات التصويت، بموجب المادة  الّنصتـ  - 1

 )صادرة بالمغة الفرنسية(:  1963سبتمبر  3/ 62ع.  ر.ج. ، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية وينظـ االستفتاء الدستوري، 1963غشت  37المؤرخ في 
Art. 10 de la loi n° 63-316 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum constitutionnel. 

 17المؤرخ في  328-63مف المرسـو رقـ  4مادة ، بموجب ال1963وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تطبيؽ ىذه المادة بمناسبة انتخاب أوؿ رئيس الجميورية سنة 
 )صادرة بالمغة الفرنسية(: 1963سبتمبر  17/ 64ع.  ج. ر.، يتعمؽ بانتخاب رئيس الجميورية، 1963سبتمبر 

Art. 4 du décret n° 63-328 relatif à l'élection du Président de la République. 
 .129ص  مرجع سابؽ، ورية في الجزائر،، نظاـ انتخاب رئيس الجميبوكرا إدريس - 2
 تجدر اإلشارة إلى أنو رغـ تشابو البرؽ مع كؿ مف الفاكس والتيمكس، إال أنو ىناؾ اختبلؼ بينيـ.  - 3
 ة العربية:تجدر اإلشارة إلى المجمس الدستوري لـ يقص وسيمة البرؽ في نص البياف المعني بالمغة الفرنسية، مثؿ ما فعمو في نص البياف نفسو بالمغ -

«  6- Les réclamations doivent être envoyées au Conseil Constitutionnel par voie télégraphique (fax, télex, télégramme), 
aux n° ci-après :  
FAX: 021 79 11 63 (lignes groupées)  TELEX : 66272 ». 

 7المؤرخ في  13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95ي رقـ مف المرسـو التنفيذ 4تجدر اإلشارة إلى أف المادة  - 4
)ممغى(، تضمنت تفسيرا لعبارة "عف طريؽ البرؽ"، بحيث تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية ، المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف االنتخابات، ال1989غشت 

 يخطر المجمس الدستوري مباشرة بأي احتجاج.يمكف المترشح أو ممثمو، أف أنيا  تنص: )) 
 ويتـ ىذا اإلخطار كتابيا وعف طريؽ البرؽ، أي:

 التيمكس، -
 التيمفاكس، -
 والتمغراـ. -

 ((.وتكوف مصاريؼ اإلرساؿ عمى نفقة المترشح أو ممثمو.
ت التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية المقرر تجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري ضّمف بيانو المتعمؽ بكيفية الطعف في صحة عمميا - 5

نما لبلتصاؿ بو لغاية االستفسار وطمب مزيد مف المعمومات فقط.2779أبريؿ  9إجراؤىا يـو   ، أرقاـ ىاتؼ وعنواف بريده اإللكتروني، ال الستعماليا لمطعف وا 
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مف المرسـو  12/2وكذلؾ المادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4/2تنص المادة  -
يتـ الطعف بمبادرة مف صاحبو وعمى نفقتو. ويمكف أف يرفؽ ىذا الطعف بكؿ : )) 77-74التنفيذي رقـ 

عف طريؽ البرؽ، يكوف عمى  باالحتجاجات. ما يؤكد أف إخطار المجمس الدستوري ((الوسائؿ المبررة لو.
نفقة الطاعنيف، إف كانت الخدمة غير مجانية. بمعنى أف الخزينة العمومية ال تتحمؿ مثؿ ىذه النفقات، 

. ىذا ويمكف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 188و 185و 184عمى عكس نفقات أخرى طبقا لما تنص عميو المواد 
عف مف الذي يتحمؿ النفقات التي قد تترتب عف إخطار المجمس الدستوري بالطعف مف طرؼ  التساؤؿ

ممثؿ مترشح رئاسي مؤىؿ قانونا، فيؿ ىو المترشح الرئاسي أـ ممثمو، عمما أف عبلقة التمثيؿ االنتخابي 
توري غير منظمة في القانوف؟ ويتعيف التساؤؿ كذلؾ عف إمكانية إدراج نفقات إخطار المجمس الدس

 بواسطة البرؽ، في النفقات المتعمقة بالحممة االنتخابية الرئاسية؟

 
  :الطعنميعاد تقديم  -3

)أ(،  يقصد ىنا، مف جية، تحديد الميعاد الذي يحكـ إجراء تسجيؿ االحتجاج عمى محضر الفرز
  )ب(. ؽومف جية أخرى، الميعاد المتعمؽ بإجراء إخطار المجمس الدستوري باالحتجاج عف طريؽ البر 

يتعيف تسجيؿ االحتجاجات يـو إجراء عمميات : ميعاد تسجيل االحتجاج في محضر الفرز -أ
. (2)وقبؿ إقفاؿ محضر الفرز بصفة رسمية، نظرا أنو يستحيؿ تسجيؿ أي احتجاج بعد ذلؾ (1)التصويت

 بلحظة م ىذه االحتجاجات؟ ىؿ يمكف مثبل طمب تسجيؿ احتجاج بمجرد لكف متى يمكف القياـ بتسجيؿ
أـ أنو يتعيف انتظار اختتاـ عممية الفرز، لمتمكف مف  ،(3)أثناء إجراء عمميات التصويت المخالفاتوقوع 

لتصويت مف بدايتيا إلى تحرير احتجاج واحد يتعمؽ بجميع المخالفات التي تكوف قد تخممت عمميات ا
وال في  عمؿ المجمس الدستوري النظاـ المحدد لقواعدوال في  قانوف االنتخاباتال يوجد في نيايتيا؟ 

، إجابة واضحة ليذا التساؤؿ. أكيد أنو، مف الناحية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166النصوص التطبيقية لممادة 
. لذا (4)تخصيص احتجاج لكؿ مخالفة وتسجيمو في محضر الفرز لحظة وقوعيا فائدة مفالعممية، ال 

                                                           

 .129ص  ؽ،مرجع ساب ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،بوكرا إدريس - 1
لفرز لؤلطراؼ بعد إقفاؿ محضر الفرز يقـو رئيس مكتب التصويت بإعبلف نتائج عمميات التصويت المسجمة عمى مستوى مكتبو، ثـ يقـو بتسميـ نسخ مف محضر ا - 2

 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 57صاء العاـ لؤلصوات )المادة (، وأخيرا يقـو بتسميـ محضر الفرز لمجنة االنتخابية البمدية المكمفة باإلحأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56المعنية )المادة 
الحسف  تجدر اإلشارة إلى إمكانية إخطار بعض الجيات، كالنيابة العامة والشرطة القضائية والسمطات اإلدارية المكمفة بالسير عمى تنظيـ والسير - 3

 رية في حالة تأسيسيا، لحظة وقوع المخالفات المتعمقة بعمميات التصويت.لبلقتراع وأعضاء المجنة الوطنية السياسية المكمفة بمراقبة انتخاب رئيس الجميو 
الفات عمما أف المجمس الدستوري ال يمارس "رقابة آنية" عمى صحة عمميات التصويت )ال يستطيع التدخؿ أثناء إجراء عمميات التصويت إلصبلح المخ - 4

 أو ترتيب جزاءات معينة عمى وقوعيا(، بؿ "رقابة َبعدية".
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د تثار فيو كؿ المخالفات المتعمقة بعمميات يستحسف انتظار اختتاـ عممية الفرز لتحرير احتجاج واح
 التصويت مف بدايتيا إلى نيايتيا، بمعنى أنو يستحسف أف يقـو الطاعف الواحد بإيداع احتجاج واحد

  .(1)، في نياية االقتراعشامؿ
 166يفيـ مف المادة : ميعاد إخطار المجمس الدستوري باالحتجاج بواسطة البرق -ب

ار المجمس الدستوري، يتـ "فور" تحرير االحتجاج عمى محضر الفرز. وعميو ، أف إخطأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
. وتجدر اإلشارة إلى أنو (2)يفترض أف اإلخطار يجب أف يتـ في ليمة آخر يـو إلجراء عمميات التصويت

 166وال في النصوص التطبيقية لممادة  النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريفي  الّنصلـ يتـ 
وال في أي نص قانوني آخر، عمى ما يمكف تكييفو كآخر أجؿ إلخطار المجمس  .ع.ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ

ما قد  بوؿ أو رفض الطعوف المرفوعة إليو،الدستوري بواسطة البرؽ، يعتمده ىذا األخير كمعيار شكمي لق
. إال أف المجمس الدستوري، (3)صحة عمميات التصويت االحتجاج عمىيؤثر سمبا عمى ممارسة حؽ 

أبريؿ  9رح بكؿ وضوح، في بيانو المتعمؽ بإعبلف نتائج انتخاب رئيس الجميورية الذي جرى يـو ص
، أنو قد رفض العديد مف الطعوف المرفوعة إليو مف حيث الشكؿ، "بسبب إرساليا بعد انقضاء (4) 2779

لدستوري األجؿ القانوني لئلخطار". ما يوحي بوجود "أجؿ قانوني"، يتعيف خبللو إخطار المجمس ا
باالحتجاج، عف طريؽ البرؽ. وفي الحقيقة يتمثؿ ىذا األجؿ "القانوني" حسب رأي المجمس الدستوري، 
في ميمة تنقضي عمى الساعة الثانية عشر مف اليـو الموالي ليـو االقتراع الرئاسي، منحيا المجمس 

بحيث أنو نص في  لممعنييف بالطعف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية،
، المتعمؽ بكيفية الطعف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب 2779أبريؿ  7بيانو المؤرخ في 

                                                           

 ، الذي يتحدث عف "احتجاج" وليس "احتجاجات".أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166وىذا ما يمكف استخبلصو أيضا بطريقة غير مباشرة مف نص المادة  - 1
 7المؤرخ في  13-89مف القانوف رقـ  117يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  373-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  2/2تجدر اإلشارة إلى أف المادة –

عند اختتام يجب أف يذكر االحتجاج، )ممغى(، تنص: )) تي تطبؽ في االنتخابات الرئاسية ، المعدؿ والمتمـ والمتضمف قانوف االنتخابات، ال1989 غشت
 ((.، في محضر الفرز المعد لذلؾ خصيصا والموجود في مكتب التصويت.االقتراع

طار المجمس الدستوري باستعماؿ وسيمة البرؽ، قد يشكؿ عائقا في بعض األحياف عمى تحقيؽ َيعتبر األستاذ بوكرا إدريس أف حصر المشرع إمكانية إخ - 2
تجاج إلى شرط اإلخطار الفوري، لسبب أف وسيمة البرؽ عادة ما ال تكوف متوفرة في كؿ األماكف وقت الحاجة إلييا. بالتالي قد يضطر أصحاب صفة االح

ضيعيف الوقت. لكف، حسب رأي الفقيو، يمكف تصور أف أصحاب صفة االحتجاج الذيف ال يستطيعوف ، مُ تنقميـ إلى أماكف بعيدة بحثا عف خدمة البرؽ
تتولى ميمة إرساؿ  إخطار المجمس الدستوري مباشرة لعدـ توفر وسيمة البرؽ، يقوموف باالتصاؿ بمراكز قيادة الحمبلت االنتخابية لممترشحيف الرئاسييف، التي

 .137-129ص ص مرجع سابؽ، ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر، بوكرا إدريسريرىا عمى محاضر الفرز مف قبؿ: االحتجاجات التي قاموا بتح
يضمف لممترشح  َيعتبر األستاذ بوكرا إدريس أنو )) يتعيف إعادة النظر في صياغة "الفورية" بما يسمح لممرشح أو لممثمو االحتجاج لممجمس الدستوري بما - 3

 .137ص  مرجع سابؽ، ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،بوكرا إدريسحقو في الطعف في صحة عمميات التصويت.((: ممارسة 
 .2779أبريؿ  13بياف المجمس الدستوري مؤرخ في  - 4
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يخطر المجمس الدستوري باالحتجاج فورا، في أجؿ أقصاه الثانية عشر مف  -3رئيس الجميورية: ))...
 ابقة الذكر، في حالة االستفتاء؟بينما يجيؿ إف يمكف تطبيؽ القاعدة س ، (1) ...((2779أبريؿ  17يـو 

مف جية، إلى أف اآلجاؿ المتعمقة بالطعف في صحة عمميات التصويت  ،وتجدر اإلشارة أخيرا     
بكؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية المعموؿ بيا، ليست عممية، نظرا أنيا شبو منعدمة، ما يخؿ 

ومف جية أخرى، إلى أف المشرع  ،(2)الطعف منعدـ بحقوؽ الطاعنيف وما يؤدي كذلؾ إلى اعتبار أف حؽ
مارس  6المؤرخ في  77-97العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  مف القانوف 28نص صراحة في المادة 

، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المعروض عمى المجمس الدستوري لرقابة 1997
، عمى إمكانية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166تضمنت تعديؿ وتتميـ المادة ، التي 2774مطابقتو لمدستور، سنة 

إيداع الطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية، عمى مستوى 
( ساعة ابتداء مف وقت انتياء عمميات الفرز. وأف 48المجمس الدستوري، خبلؿ أجؿ ثماف وأربعيف )

المشار إلييا أعبله، لـ يبد تحفظ بخصوص أجؿ ثماف وأربعيف  28ه لممادة المجمس الدستوري، رغـ انتقاد
يما يتعمؽ بانطبلؽ سريانو. لكف ديـ الطعف أماـ المجمس، ماعدا ف( ساعة الذي يمكف خبللو تق48)

  .(3)المشار إلييا أعبله غير مطابقة لمدستور 28وألسباب أخرى صرح المجمس الدستوري بأف المادة 
ويقصد ىنا التساؤؿ عف  شكال؟ الطعنشروط شكمية أخرى، تحت طائمة رفض ىل توجد  -4

صحة عمميات التصويت المتعمقة بكؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس  االحتجاج عمىمدى إجبارية 
الجميورية، بواسطة محاـ ومدى إلزامية دفع رسـو معينة مقابؿ الطعف أماـ المجمس الدستوري؟ ال يوجد 

وال في النصوص التطبيقية  بات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريفي قانوف االنتخا
وال في أي نص قانوني آخر، ما يمـز مف جية، تقديـ الطعوف مف طرؼ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166لممادة 

                                                           

األقؿ في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ أو عمى  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166عمى ىذا األجؿ بواسطة نص تطبيقي ألحكاـ المادة  الّنصمف المفروض أف يتـ  - 1
 المجمس الدستوري، وليس بواسطة بياف لممجمس الدستوري، الذي ال قيمة قانونية لو. 

فسيا الميمة تجدر اإلشارة إلى أف الميمة المتعمقة بإخطار المجمس الدستوري باالحتجاجات المتعمقة بصحة عمميات التصويت، المشار إلييا أعبله، ىي ن –
عمميا ثـ إرساؿ تعيف خبلليا عمى المجاف االنتخابية الوالئية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج، إنياء التي ي

 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 165محاضر تركيز النتائج المعدة في ظروؼ مختومة إلى المجمس الدستوري )المادة 
عود وىو يناقش مدى مبلءمة المواعيد المقررة لمطعف في صحة عمميات التصويت المتعمقة بكؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس يقوؿ األستاذ شييوب مس - 2

 لقد أعاد المشرع ىنا تبني نظاـ المنازعات االنتخابية المحمية، بخصوص ميمة الطعف، فميمة الطعف منعدمة تقريبا ألنو عمى الطاعف تقديـالجميورية: )) 
 48االنتخاب(. ومف ىنا تبدو الميمة الممنوحة لمطاعف في منازعات االنتخابات التشريعية عمى قصرىا ) صويت )أي في نفس يـوتلدى مكتب ال اعتراضو

 ساعة( أفضؿ منيا في االنتخابات الرئاسية واالستفتاء. ولكنيا ىي األخرى غير كافية في رأينا لتحضير الطاعف وسائؿ وأوجو دعواه.
المشرع كثيرا وراء الطابع الخاص والمستعجؿ لممنازعات االنتخابية مما أدى بو إلى تقصير الميؿ والمواعيد بشكؿ أخؿ بحقوؽ المتقاضي لقد انساؽ 

إلجراءات ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واشييوب مسعود((:  وبالضمانات المعروفة إلى درجة انعداـ الحؽ أحيانا واستحالة تحضير الدعوى.
 .237- 229ص ص  مرجع سابؽ، أماميا(، الجزء الثاني،

المؤرخ 77-97يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  74/ ر. ؽ ع/ ـ د/  71النقطة الثامنة مف رأي المجمس الدستوري رقـ  - 3
 .ابات، لمدستورمتعمؽ بنظاـ االنتخوالمتضمف القانوف العضوي ال 1997مارس  6في 
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محاـ، ومف جية أخرى، دفع رسـو قضائية معينة، تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعوف مف طرؼ المجمس 
 الدستوري. 

 

 لمطعنالشروط الموضوعية  -ثانيا
، بمعنى، (1)التي تقدـ في شكؿ دعوى قضائية الطعوفُيفترض أف المجمس الدستوري ال يقبؿ إال 

طعف التي تؤسس ال وأسباب( 1)وطمبات مبلئمة االحتجاجات التي  تتضمف إشارة واضحة إلى موضوعيا
  .(2)(3( واألدلة التي تدعميا)2)عمييا ىذه الطمبات

 :والطمبات المتعمقة بو الطعنموضوع  -1
يحؽ لكؿ مترشح أو ممثمو قانونا  : ))أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166/1تنص المادة    :الطعنموضوع  -أ
بإدراج  أف يطعف في صحة عمميات التصويتانتخابات رئاسية وألي ناخب في حالة االستفتاء،  في حالة

، المتعمقة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 31وتنص المادة ((. احتجاجو في المحضر الموجود داخؿ مكتب التصويت.
طبقا  الطعوف المتعمقة بعمميات االنتخاباتيدرس المجمس الدستوري بانتخاب رئيس الجميورية: )) 

 47((. وتنص المادة العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات. ألحكاـ األمر المتضمف القانوف
صحة عمميات التصويت الدستوري في يفصؿ المجمس ، المتعمقة باالستفتاء: )) ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

مف األمر المتضمف القانوف  575في حدود اآلجاؿ المنصوص عمييا في المادة  والمنازعات المرتبطة بيا
يحؽ لكؿ : )) 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  9((. وتنص المادة العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات.

بإدراج  التصويت والطعف عند االقتضاء، في صحتو عممياتمترشح أو ممثمو المؤىؿ قانونا، حضور 
 17/2((. وتنص المادة احتجاجاتو المحتممة في محضر الفرز الموجود عمى مستوى مكتب التصويت.

وفي حالة ما إذا كاف عدد المترشحيف  وخبلؿ عمميات الفرز: )) 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ 
مثؿ داخؿ مكتب التصويت أف يفوض كتابيا ممثبل عنو (، يمكف المترشح غير الم5يتجاوز الخمسة )

-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  2((. وتنص المادة .إلدراج االحتجاجات المتعمقة بعممية الفرز يؤىمو

                                                           

جد فقو ُيفترض أف المجمس الدستوري ال يأخذ بعيف االعتبار مجرد إببلغات بوقوع مخالفات محتممة ولو أنيا صادرة عف أصحاب صفة االحتجاج )ال يو  - 1
يا تمؾ التي قد تصدر عف أولئؾ دستوري بخصوص ىذه النقطة(. ألنو لو كاف األمر غير ذلؾ، فبلشؾ أنو سيقبؿ جميع اإلببلغات بوقوع مخالفات، بما في

الصفة مطعف. ما يتناقض تماما مع كيفية تنظيـ المشرع إمكانية الطعف في صحة عمميات التصويت، خاصة مف حيث التمتع بالصفة لالذيف ال تتوفر فييـ 
 توري، ببل قيمة قانونية(.مطعف في صحة عمميات التصويت أماـ المجمس الدسالصفة لمطعف )ومف بيف أمور أخرى، يصبح شرط التمتع بل

يستدعي رئيس المجمس الدستوري، إثر انتياء التحقيؽ في الطعوف، المجمس ، التي تنص: )) ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34/2وىو ما يستفاد خاصة مف المادة  - 2
مف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ ، أثناء جمسة مغمقة، خبلؿ األجؿ الذي حدده األمر المتضالمفصؿ في مدى قابمية ىذه الطعوف وتأسيسوالدستوري 
 ((.االنتخابات.
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محضر  بإدراج احتجاجاتو في اعمميات الفرز والطعف في صحتويحؽ لكؿ ناخب حضور : )) 178
 .((الفرز الموجود عمى مستوى مكتب التصويت

بناء عمى المواد المشار إلييا أعبله يستنتج أنو في حالة انتخاب رئيس الجميورية، ىناؾ ثبلث 
 166إمكانيات لمطعف أماـ المجمس الدستوري وىي: "الطعف في صحة عمميات التصويت"، وفقا لممادة 

نتخابات"، و"الطعف في صحة عمميات اال 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  9ولممادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 
مف المرسـو التنفيذي  17/2و"الطعف في صحة عممية الفرز"، وفقا المادة  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 31وفقا لممادة 

 . 77-74رقـ 
 166أما في حالة االستفتاء، فيمكف مف جية "الطعف في صحة عمميات التصويت" وفقا لممادة 

، "الطعف في صحة عممية الفرز"، ويمكف مف جية أخرى ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.، 47والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 .178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  2وفقا لممادة 

 166بيف موضوع الطعف المنصوص عميو في المادة  بالتالي يبلحظ أنو ال يوجد توافؽ
 31، باعتبارىا مرجع قانوني رئيسي، وبيف موضوع الطعف المنصوص عميو في المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  17/2وع الطعف المنصوص عميو في المادة وموضف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 

، باعتبار ىذه 178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  2وموضوع الطعف المنصوص عميو في المادة 
 النصوص مراجع قانونية فرعية. 

رسـو التنفيذي مف الم 2والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166بالنسبة لحالة عدـ التوافؽ بيف المادة يمكف، 
الحديث عف عدـ مراعاة النص التنظيمي المتمثؿ في المرسـو التنفيذي المشار إليو ، 178-99رقـ 

. فمف المفروض أف يصدر أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166سابقا، لمنص التشريعي الرئيسي المتمثؿ في المادة 
ميمو. ما يقتضي احتراـ المعني وليس لتعديمو أو تت النص التنظيمي المعني، تطبيقا لمنص التشريعي

السيما اإلطار القانوني المتعمؽ بالنص التشريعي والمصطمحات المستعممة فيو. بالتالي فالعبرة بإمكانية 
الطعف في صحة عمميات التصويت وليس بالطعف في صحة عممية الفرز، التي ما ىي إلى جزء مف 

-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  2دة عمميات التصويت. واعتبارا لما سبؽ، يتعيف تصحيح معنى الما
 ، باستبداؿ عبارة "عممية الفرز" بعبارة "عمميات التصويت".178

، المطبقة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 31والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  166بالنسبة لحالة عدـ التوافؽ بيف المادة و 
الفرنسية، يبلحظ  إلى نصوص ىذه المواد بالمغة ،مف جية ،بالرجوعف ،في حالة انتخاب رئيس الجميورية
مف جية  ،بالتالي ال يتعمؽ األمر بخطأ في الترجمة. وبالرجوع ،(1) أنو تـ استعماؿ عبارتيف مختمفتيف

                                                           

1-Il s'agit dans l'article 166 de l'Ordonnance portant loi organique relative au régime électoral de contestation des "opérations de vote". 

- Il s'agit dans l'article 31 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel de contestation des 
"opérations électorales". 
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إلى نظاـ المجمس الدستوري بالمغة العربية، يبلحظ أف ىذا األخير قد استعمؿ كذلؾ عبارة  ،أخرى
ستعمؿ عبارة "عمميات التصويت" في ، بينما اف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34"عمميات االنتخابات" في نص المادة 

. وبالتالي يفترض أف المجمس الدستوري ال يميز بيف "عمميات ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47و 44و 35المواد 
 االنتخابات" و"عمميات التصويت".

مف المرسـو التنفيذي  17/2والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  166بالنسبة لحالة عدـ التوافؽ بيف المادة و 
 166ادة "الطعف في صحة عمميات التصويت" في إطار الم ر أنو يمكفباعتبا ،77-74رقـ 

أسباب إما بمنازعة صحة عمميات التصويت مف حيث الشكؿ، وىذا بإثارة  ، بطريقتيف،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
جرائية  طعف ما بمنازعة نزاىة نتائج عمميات  بعمميات التصويت مف بدايتيا إلى نيايتيا، متعمقةشكمية وا  وا 

، تمس بمصداقية أسباب طعف متعمقة بعمميات التصويت مف بدايتيا إلى نيايتياوىذا بإثارة التصويت، 
وباعتبار أف نتائج عممية  الفرز ىي جزء مف عمميات التصويت، نتائج ىذه األخيرة. وباعتبار أف عممية

يضا عدـ عني أوباعتبار أف عدـ صحة عممية الفرز، ي ،الفرز ىي في آف واحد نتائج عمميات التصويت
ؾ في نزاىة وباعتبار أف الشؾ في نزاىة نتائج عممية الفرز، يعني أيضا الش صحة عمميات التصويت،
وعميو فإف "الطعف في صحة عممية الفرز" ىو طعف في صحة عمميات  نتائج عمميات التصويت،

لجانب أسباب طعف تتعمؽ باالتصويت، إما بمنازعة صحة عمميات التصويت مف حيث الشكؿ، بإثارة 
ما بمنازعة نزاىة نتائج عمميات التصويت، بإثارةالشكمي اإلجرائي ل أسباب طعف تتعمؽ  عممية الفرز فقط وا 

مف المرسـو  17/2المادة  . ما يؤدي إلى تكييؼ الطعف المنصوص عميو فيبمصداقية عممية الفرز
الطعف "الكامؿ" في ، بأنو طعف في صحة عمميات التصويت "منقوص"، مقارنة ب77-74التنفيذي رقـ 

 .    أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166صحة عمميات التصويت، المنصوص عميو في المادة 
المجمس الدستوري وفقا  يخطر بوالذي  االحتجاجوبناء عمى ما سبؽ، يتعيف التأكيد أف موضوع 

صحة ، يتمثؿ في "منازعة 77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  17/2ولممادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166لممادة 
 عمميات التصويت"، سواء في حالة االستفتاء أـ في حالة انتخاب رئيس الجميورية. 

صحة عمميات التصويت، عمى منازعة صحة  االحتجاج عمىىذا وتجدر اإلشارة إلى اقتصار 
عمميات التصويت لمكتب اقتراع واحد، ال أكثر، بحيث أنو ال يمكف مثبل تصور منازعة جميع عمميات 

اصة باالستفتاء أو بانتخاب رئيس الجميورية، مف خبلؿ طعف شامؿ يرفعو شخص واحد. التصويت الخ
بالتالي يتعيف تحديد مكتب االقتراع الذي يراد منازعة صحة عمميات التصويت التي جرت عمى مستواه، 

 تحت طائمة رفض الطعف في الموضوع، مف طرؼ المجمس الدستوري.
وفي إعبلف بلستفتاء ل  العامة النتيجةالطعف في إعبلف  وتجدر اإلشارة أيضا إلى عدـ إمكانية

عمى ىذه اإلمكانية في  الّنصانتخاب رئيس الجميورية، سواء باإللغاء أو بالمراجعة، وىذا لسبب عدـ 
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ستوري ولسبب أف المجمس الد قانوف االنتخابات وفي النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري
، قبؿ إعبلف سيةاباالنتخابات الرئاالستفتاء ب التصويت المتعمقة تعمميايفصؿ في منازعات صحة 

  .(1)نتائجيما العامة والنيائية
صحة عمميات  عمىيجب أف يتضمف االحتجاج  :الطعنالطمبات المتعمقة بموضوع  -ب

 أف تكوف ىذه الطمباتيجب و . (2)التصويت طمبات، تحت طائمة التصريح بعدـ تمقي أي طعف
 .مزعومة ، نتيجة وقوع مخالفات(3)، ترمي حصريا إلى ترتيب جزاء معيفمبلئمة وواضحة

في ال و  قانوف االنتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريفي  الّنصلـ يتـ 
، عمى الطمبات المتعمقة بالطعف في صحة عمميات أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166النصوص التطبيقية لممادة 

 جزاءات التي يستطيع المجمس الدستوري ترتيبيا، نتيجة وقوع مخالفات. التصويت وال عمى ال
فقو نية، يمكف الرجوع، مف جية، إلى ولمحاولة تحديد الجزاءات المعنية وبالتالي الطمبات المع

إلى النظاـ  ،ومف جية أخرى، (4)الدستوري المتعمؽ بموضوع االستفتاء واالنتخابات الرئاسيةالمجمس 
 واالنتخابات الرئاسيةالمكمفة سابقا باإلحصاء العاـ لنتائج االستفتاء  ،ف االنتخابية الوطنيةالقانوني لمجا

بصبلحية إلغاء نتائج مكتب  ،بالضرورة ،وعميو يمكف استنتاج أف المجمس الدستوري يتمتع .(5)وتثبيتيا

                                                           
وى ويتعيف التساؤؿ في حالة االنتخابات الرئاسية، عف الفائدة مف إقرار حؽ طمب وتسّمـ نسخ مف محاضر الفرز ومحاضر إحصاء األصوات عمى مست - 1

شحيف الرئاسييف وممثمييـ، ماداـ أنو ال يمكنيـ الطعف أماـ المجمس الدستوري سواء إللغاء انتخاب مترشح دوائر التصويت ومحاضر تركيز النتائج، لممتر 
 رئاسي أو لتصحيح عدد األصوات المحصؿ عمييا مف طرؼ مترشح رئاسي؟

ير قانونية ولو صدر مف شخص يتمتع االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت، باالقتصار عمى إثارة أسباب طعف، يعتبر مجرد إببلغ بوقوع حاالت غ - 2
 مطعف. لصفة الب
الطعف   يفترض أف المجمس الدستوري في ىذه الحالة، سيفضؿ التصريح بعدـ تمقي أي طعف في صحة عمميات التصويت، بدؿ التصريح مثبل بعدـ قبوؿ –

 أو رفضو مف حيث الشكؿ أو في الموضوع.
 العقوبات(. قانوفأحكاـ عقابية )الجزاء المنصوص عميو في  ال يقصد بو الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة - 3
 .1995نوفمبر  26/ 72ع.  ج. ر.، يتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، 1995نوفمبر  23إعبلف مؤرخ في  - 4
 .1996ديسمبر  8/ 76ع.  ج. ر.في تعديؿ الدستور،  1996نوفمبر  28، يتعمؽ بنتائج استفتاء 1996إعبلف مؤرخ في أوؿ ديسمبر  -
 .1999أبريؿ  21/ 29ع.  ج. ر.، يتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، 1999أبريؿ  27مؤرخ في  99/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -
 .1999سبتمبر  21/ 66ع.  ج. ر.، 1999سبتمبر سنة  16، يتعمؽ بنتائج استفتاء يـو 1999سبتمبر 19مؤرخ في  99/ إ. ـ د/72إعبلف رقـ  -
 .ضمف نتائج انتخاب رئيس الجميوريةيت 74/ إ. ـ د/74رقـ  إعبلف -
حوؿ الميثاؽ مف أجؿ السمـ والمصالحة  2775سبتمبر سنة  29، يتعمؽ بنتائج استفتاء يـو 2775مؤرخ في أوؿ أكتوبر  75/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

 .2775أكتوبر  5/ 67ع.  ج. ر.الوطنية، 
 .ئج انتخاب رئيس الجميوريةضمف نتايت 79/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

5 -l'article 11, alinéa premier de la Loi n° 63-316 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum 
constitutionnel, dispose :(( La Commission nationale procédera aux annulations et redressements nécessaires, si elle 
constate des irrégularités dans le déroulement des opérations.)). 

تقرر المجنة االنتخابية : )) يـ االستفتاء حوؿ الميثاؽ الوطني استدعاء ىيئة الناخبيف وتنظ المتضمف 51-76مف األمر رقـ  11تنص الفقرة األولى لممادة  -
 .((. تحققت مف مخالفات قانونية أثناء سير العمميات الوطنية اإللغاءات والتصحيحات الضرورية إذا

تقرر المجنة االنتخابية الوطنية : ))  يف وتنظيـ االستفتاء حوؿ الدستوراستدعاء ىيئة الناخب المتضمف 96-76مف األمر رقـ  13تنص الفقرة األولى لممادة  -
 ((.اء سير العمميات.اإللغاءات والتصحيحات الضرورية إذا تحققت مف مخالفات قانونية أثن

تشرع المجنة االنتخابية الوطنية في : )) الناخبيف النتخاب رئيس الجميورية يتضمف استدعاء ىيئة  77-79مف المرسـو رقـ  12تنص الفقرة األولى لممادة  -
 ((.عمميات اإللغاء والتصحيح الضرورية، إذا تحققت مف مخالفات في سير العمميات.
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صحيحيا. االقتراع المطعوف في صحة عمميات التصويت التي جرت عمى مستواه وكذلؾ بصبلحية ت
بناء عمى ما سبؽ، يمكف لمطاعف في صحة عمميات التصويت، طمب إلغاء نتائج مكتب اقتراع معيف و 

أو طمب تصحيح ىذه النتائج. وُيفترض أف الطمبات المتعمقة باالحتجاج عمى صحة عمميات التصويت، 
 نتائج أكثر مف مكتب ال تتعمؽ إال بمكتب اقتراع واحد، بمعنى أنو ال يمكف طمب إلغاء نتائج أو تصحيح

 .(1)اقتراع، بواسطة احتجاج واحد
صحة  التي يمكف االستناد إلييا لمنازعة سباباأل تحديد، مف جية، يقصد ىنا: الطعنأسباب  -5

 شروط قبوليا.سواء بطمب إلغاء نتائجيا أو بطمب تصحيحيا، ومف جية أخرى،  عمميات التصويت
مواد  ،المجمس الدستوري في النظاـ المحدد لقواعد عممو وال قانوف االنتخاباتلـ يضع المشرع في 

والجزاء الذي  أىـ المخالفات لؤلحكاـ المتعمقة باالنتخابات الرئاسية وباالستفتاء ،عمى األقؿ ،تتضمف
لممجمس الدستوري سمطة تقديرية  وليذا فإف الطعف. أسباب، ُتستمد منيا مباشرة (2)يترتب عمى وقوعيا

بأنيا  أسباب الطعف المثارة في االحتجاجات عمى صحة عمميات التصويت، واسعة بخصوص تكييؼ
بالتالي ال تعد مخالفة، إال الواقعة المرتبطة بمسار كؿ مف  مخالفات ألحكاـ متعمقة بيذيف االقتراعيف.

انتخاب رئيس الجميورية واالستفتاء التي يصرح المجمس الدستوري بأنيا غير مطابقة لمقانوف ويرتب عمى 
 دوثيا الجزاء المناسب.ح

وبناء عمى ما سبؽ، فإف الرجوع إلى السوابؽ القضائية لممجمس الدستوري المتعمقة باالحتجاجات 
 أسباب"لمتعرؼ عمى  ،صحة عمميات التصويت لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء، أمر ضروري عمى

الجزاء الذي يترتب عمى وقوعيا. ، بمعنى المخالفات المتعمقة بصحة عمميات التصويت و "جةالطعف المنتِ 
الطعف التي احتسبيا المجمس الدستوري مخالفات ورّتب عمى وقوعيا إلغاء نتائج  أسبابوفيما يمي، 

 :(3)مكاتب االقتراع المطعوف في صحة عمميات التصويت التي احتضنتيا
الة أسماء قياـ أشخاص غير مؤىميف بالتوقيع في القائمة االنتخابية التي يمضى عمييا، قب -

، التي تنص عمى وجوب تأشير الناخب (4)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 51ناخبيف بدال منيـ، خرقا ألحكاـ المادة 

                                                           

 .مؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميوريةتعي 1995نوفمبر  23إعبلف مؤرخ في  - 1
 تشبو المواد المتضمنة األحكاـ الجزائية الواردة في قانوف االنتخابات. - 2
 تجدر اإلشارة إلى:  - 3

، المتعمؽ بنتائج 1995 نوفمبر 23أف المخالفات التي سوؼ يأتي ذكرىا، واردة كميا في إعبلف واحد لممجمس الدستوري وىو اإلعبلف المؤرخ في  -     
. ما يفيد أنو تتعمؽ أساسا باالنتخابات الرئاسية. وأنو ترتب عمى وقوعيا إلغاء النتائج فقط، دوف 1995نوفمبر  26/ 72ع.  ج. ر.انتخاب رئيس الجميورية، 

 أي تصحيح. 
بقة، لـ تتضمف سوابؽ مخالفات، لسبب إما أف المجمس الدستوري قاـ وأف اإلعبلنات األخرى المتعمقة بنتائج االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية السا –     

ما أنو لـ يتمقى أي طعف.  برفض جميع الطعوف المرفوعة إليو وا 
 المعدؿ والمتمـ والممغى. 1989مف قانوف االنتخابات لسنة  47الموافقة لممادة  - 4
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. وىي مخالفة يتطمب وقوعيا، إلغاء األصوات (1)بعد تصويتو عمى قائمة التوقيعات وىذا إثباتا لمشاركتو
ث أنو يستحيؿ تحديد األوراؽ التي المعبر عنيا عمى مستوى مكتب التصويت الستحالة إزالة آثارىا، بحي

عبلنيا غير  ستسحب مف مجموع أوراؽ التصويت المحصؿ عمييا في الصندوؽ بعد اختتاـ االقتراع وا 
 صحيحة.
 19استعماؿ قائمة انتخابية إضافية غير رسمية، بمعنى أنو لـ يتـ إعدادىا طبقا ألحكاـ المواد  -

ف االقتراع يجرى عمى أساس قوائـ انتخابية رسمية ، التي تنص عمى أ(2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 38و 27و
. وىي مخالفة يتطمب وقوعيا، إلغاء األصوات المعبر عنيا عمى (3)تعدىا المجاف اإلدارية المختصة فقط

مستوى مكتب التصويت الستحالة إزالة آثارىا، بحيث أنو يستحيؿ تحديد األوراؽ التي ستسحب مف 
عبلنيا غير صحيحة.مجموع أوراؽ التصويت المحصؿ عميي  ا في الصندوؽ بعد اختتاـ االقتراع وا 

تخمؼ توقيع ناخبيف، بمعنى أف عدد المظاريؼ المتضمنة ألوراؽ التصويت يتجاوز عدد  -
 51تأشيرات الناخبيف المسجميف في القائمة االنتخابية لمكتب التصويت وىذا يعتبر خرقا ألحكاـ المواد 

خالفة يتطمب وقوعيا، إلغاء األصوات المعبر عنيا عمى مستوى . وىي م(4)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56/3و
مكتب التصويت الستحالة إزالة آثارىا، بحيث أنو يستحيؿ تحديد األوراؽ التي ستسحب مف مجموع أوراؽ 

عبلنيا غير صحيحة.  التصويت المحصؿ عمييا في الصندوؽ بعد اختتاـ االقتراع وا 
التي تنص  (5)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 53وني، خرقا ألحكاـ المادة إجراء عممية الفرز خارج األجؿ القان -

عمى وجوب الشروع في عممية الفرز فور انقضاء أجؿ ممارسة حؽ التصويت وأف تتواصؿ دوف انقطاع 
. وىي مخالفة يتطمب وقوعيا، إلغاء األصوات المعبر عنيا عمى مستوى مكتب (6)إلى غاية انتيائيا تماما

                                                           

ء كانوا صورييف أـ حقيقييف لكف لـ يشاركوا في االقتراع، لمتصويت محميـ دوف عمـ وىي مخالفة خطيرة، مفادىا انتحاؿ أسماء وصفات الناخبيف، سوا - 1
ستفتاء )نعـ أو المعنييف وبدوف وكالة قانونية منيـ وىذا لغرض تحقيؽ زيادة في عدد األصوات لصالح مترشح رئاسي معيف أو اتجاه تصويت معيف في حالة اال

لمخالفة لتغطية مخالفة أخرى تتمثؿ في افتعاؿ زيادة في عدد  األصوات لصالح مترشح رئاسي معيف أو اتجاه تصويت ال(. عادة ما يتـ المجوء إلى ارتكاب ىذه ا
 معيف في حالة االستفتاء )نعـ أو ال(. وتصبح ىذه الممارسة ممكنة، بتواطؤ أعضاء مكتب التصويت.

 ات المعدؿ والمتمـ )ممغى(.يتضمف قانوف االنتخاب 13-89مف القانوف رقـ  16الموافقة لممادة  - 2
و اتجاه وىي مخالفة خطيرة، عادة ما يمجأ  إلى ارتكابيا لتغطية مخالفة أخرى تتمثؿ في افتعاؿ زيادة في عدد األصوات لصالح مترشح رئاسي معيف أ - 3

. وىي مخالفة يتطمب وقوعيا إلغاء األصوات تصويت معيف في حالة االستفتاء )نعـ أو ال(. وتصبح ىذه الممارسة ممكنة، بتواطؤ أعضاء مكتب التصويت
 المعبر عنيا عمى مستوى مكتب التصويت الستحالة إزالة آثارىا.

 يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( 13-89مف القانوف رقـ  45/2و  47الموافقة لممواد  - 4
ح مترشح رئاسي معيف أو اتجاه تصويت معيف في حالة االستفتاء )نعـ أو ال(. وىي مخالفة خطيرة، ترمي إلى افتعاؿ زيادة في عدد األصوات لصال - 

مف تغطية ىذه وتعتبر ىذه المخالفة دليؿ قاطع عمى وجود نية واضحة لممارسة الغش االنتخابي. لكف في ىذه الحالة الفاعموف لـ يحاولوا أو لـ يتمكنوا 
مشار إلييا أعبله والمتعمقة أساسا بالقوائـ االنتخابية التي يؤشر عمييا الناخبوف. ويمكف أف ترتكب ىذه المخالفة المعنية بالمجوء إلى ارتكاب المخالفات ال

 المخالفة عمى مستوى مكتب التصويت بتواطؤ أعضاء مكتب التصويت.
 يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(. 13-89مف القانوف رقـ  42الموافقة لممادة  - 5
داليا خالفة خطيرة، قد يكوف اليدؼ مف ارتكابيا إجراء تغييرات عمى أوراؽ التصويت المتحصؿ عمييا داخؿ الصندوؽ بعد اختتاـ االقتراع أو استبوىي م - 6

 كمية وبنفس العدد، قصد تزوير النتيجة.
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ينة عمى المساس بمحتوى صندوؽ االقتراع ونظرا كذلؾ الستحالة إرجاع التصويت، نظرا لقياـ قر 
 األوضاع إلى ما كانت عميو. 

، التي تنص عمى (1)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 68تصويت ناخبيف بأكثر مف وكالة، خرقا ألحكاـ المادة  -
ا، إلغاء أنو ال يجوز لمناخب الوكيؿ أف يحوز عمى أكثر مف وكالة تصويت. وىي مخالفة يتطمب وقوعي

األصوات المعبر عنيا عمى مستوى مكتب التصويت الستحالة إزالة آثارىا، بحيث أنو يستحيؿ تحديد 
األوراؽ التي ستسحب مف مجموع أوراؽ التصويت المحصؿ عمييا في الصندوؽ بعد اختتاـ االقتراع 

عبلنيا غير صحيحة.  وا 
عمقة أساسا بعمميات التصويت ت المتمثؿ ىذه المخالفا ، عمىعمى األقؿ ،يمكف االعتماد ،وعميو

 طعف متعمقة بطمب إلغاء نتائج مكتب تصويت معيف.  كأسباب
وتجدر اإلشارة إلى أف المخالفات التي تـ جردىا سابقا، إما أف المجمس الدستوري أثارىا تمقائيا، 

في صحة طعف  أسبابأو أنيا كانت في البداية  (2)لدى فحصو لموثائؽ المرتبطة بعمميات التصويت
  .(3)عمميات التصويت

يبلحظ مف خبلؿ الجرد السابؽ لممخالفات، أف ىذه األخيرة تتعمؽ أساسا بعمميات التصويت يـو 
الطعف المتعمقة بعمميات التصويت بالمفيـو الواسع،  أسباباالقتراع. ما يفيد أف المجمس الدستوري يقبؿ 

منذ افتتاح االقتراع إلى غاية اختتامو بعد  بمعنى العمميات التي تجرى عمى مستوى مكتب التصويت،
طعف  أسباب. لكف ىؿ يقبؿ المجمس الدستوري (4)تعميؽ نسخة مف محضر الفرز داخؿ مكتب التصويت

لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء؟ وبعبارة أخرى، ما مدى مبلءمة تقديـ  متعمقة بالعمميات التحضيرية
لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء؟ يمكف تصنيؼ العمميات  طعف متعمقة بالعمميات التحضيرية أسباب

التحضيرية لعمميات التصويت إلى عمميات تحضيرية ترتب أثر عمى المستوى الوطني، كعممية استدعاء 
وأخرى ذات أثر عمى مستوى  ،الييئة االنتخابية وعممية تحديد المترشحيف الرئاسييف والدعاية االنتخابية

قوائـ الناخبيف وتعييف أعضاء مكاتب التصويت. بالتالي يتعيف التساؤؿ عف مدى  محمي محدود، كإعداد
طعف متعمقة سواء بعمميات تحضيرية ترتب آثار عمى المستوى الوطني أو بعمميات  أسباب إثارةمبلءمة 

 أسبابتحضيرية ترتب آثار عمى المستوى المحمي؟ يمكف اعتبار أف المجمس الدستوري قد يرفض فحص 
                                                           

 . يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( 13-89مف القانوف رقـ  54الموافقة لممادة  - 1
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48المادة  - 2
 ما يجعؿ االحتجاجات ضد صحة عمميات التصويت، مصدر ىاـ لتحديد المخالفات. - 3
 ، فصؿ فييا المشرع عممية فرز األصوات عف عمميات التصويت. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67ُيستفاد المفيـو الضيؽ لعمميات التصويت مف خبلؿ المادة  - 4
ذ بوكرا إدريس أف  الطعف في صحة عمميات التصويت يكوف بإثارة مخالفات متعمقة بعمميات التصويت وعمميات فرز األوراؽ وتعداد َيعتبر األستا -

، نظاـ بوكرا إدريس، بمعنى العمميات التي تجرى عمى مستوى مكتب التصويت ابتداء مف افتتاحو إلى غاية غمقو: أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67األصوات، وفقا لممادة 
 .133-137ص ص  مرجع سابؽ، نتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،ا
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طعف لتأييد  كأسباب، تصمح (1)متعمقة بعمميات تحضيرية ترتب آثار عمى المستوى الوطنيال طعفال
طمبات إلغاء النتائج العامة لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء، ما ال يتوافؽ مع إرادة المشرع في عدـ 

متعمقة بعمميات  طعف أسباب. بينما ال يوجد مانع لقبولو فحص (2)السماح بالطعف مباشرة في ىذه األخيرة
الطعف المعنية تشكؿ أسباب تحضيرية ترتب آثار عمى المستوى المحمي، لسبب أف في حالة اعترافو بأف 

مخالفات، فإف جزاء إلغاء النتائج الذي يرتبو عمى وقوعيا، ال يمكف أف يمس إال نتائج مكاتب االقتراع 
قتراع محدودة. وىو ما يتوافؽ مع إرادة الموجودة في نطاؽ آثار المخالفات، بمعنى نتائج مكاتب اال

 المشرع في عدـ السماح بالطعف مباشرة في النتائج العامة لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء.
طعف متعمقة بالعمميات التي تمي أسباب ىذا وتجدر اإلشارة إلى أنو ُيفترض أيضا عدـ إمكانية إثارة 

مثؿ السبب األوؿ في أنو ال يمكف الطعف في النتائج عمميات التصويت، لثبلثة أسباب عمى األقؿ. يت
. ويتمثؿ السبب الثاني في أف المشرع والمجمس الدستوري لـ (3)العامة لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء

يتصورا إمكانية إدراج احتجاجات في محاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات ومحاضر تركيز النتائج. 
خطر فقط باالحتجاجات المتعمقة بصحة عمميات جمس الدستوري يُ ويتمثؿ السبب الثالث في أف الم

 التصويت، التي تسجؿ مسبقا عمى محاضر مكاتب التصويت.
صحة عمميات التصويت  عمىيتحدد نوع الطمب الذي يقدـ لممجمس الدستوري في إطار احتجاج 

مب تصحيح نتائج طعف تقتضي طأسباب الطعف المتوفرة. فيناؾ أسباب لمكتب اقتراع معيف بطبيعة 
طعف أخرى تقتضي طمب إلغاء نتائج مكتب االقتراع. وفي ىذا الصدد، أسباب مكتب االقتراع. وىناؾ 

طعف متعمقة أساسا بعممية الفرز، أسباب عمى  يمكف تأسيس طمب تصحيح نتائج مكتب االقتراع معيف
ؽ معبر عنيا أو العكس. أورا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 57كاحتساب أوراؽ تصويت باطمة بالنظر إلى المادة 

طعف متعمقة بعمميات أسباب ويمكف تأسيس طمب إلغاء نتائج مكتب االقتراع معيف، مف جية، عمى 
ومف جية  ،التصويت، تفيد إما عدـ مراعاة قاعدة شكمية جوىرية أو عدـ نزاىة أو مصداقية النتائج

يا آثار عمى مستوى محمي طعف متعمقة بعمميات تحضيرية لعمميات التصويت لأسباب أخرى، عمى 
 محدود. 

                                                           

وقراراتو  تجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري سيرفض أسباب الطعف المتعمقة بعممية تحديد المترشحيف الرئاسييف، باالستناد إلى مبدأ حجية آراء - 1
 (.ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 49)المادة 

أف يترتب عمى عدـ مراعاة القواعد والمبادئ التي تحكـ الحممة االنتخابية لبلقتراع الرئاسي، خاصة مبدأ المساواة بيف مثاؿ: مف الناحية النظرية، يجب  - 2
رئاسي، إلغاء المترشحيف الرئاسييف في االستفادة مف خدمات وسائؿ اإلعبلـ العامة امتناع السمطات اإلدارية عمى جميع المستويات عف مساندة أي مترشح 

ي إطار مسار العامة لبلنتخابات الرئاسية، ألنو في ىذه الحالة تعتبر الحممة االنتخابية باطمة  وبالتالي تعتبر باطمة جميع العمميات التي تمييا فالنتائج 
 االقتراع الرئاسي.

إثارة أسباب طعف متعمقة بالعمميات التي تمي لو يجوز ذلؾ لما كاف مف الممكف طمب إلغاء أو تصحيح النتائج العامة لبلنتخابات الرئاسية ولبلستفتاء، ب - 3
 عمميات التصويت.
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ىذا ويتعيف التساؤؿ إذا كاف المجمس الدستوري يرتب جزاء عمى كؿ مخالفة؟ أـ أنو يميز بيف 
 ،المخالفات، بحيث يرتب جزاء عمى وقوع البعض منيا وال يرتبو عمى وقوع البعض اآلخر؟ وبعبارة أخرى

ترض أف المجمس الدستوري يتمتع أثناء فصمو في ىؿ يمكف التمييز بيف المخالفات مف حيث الخطورة؟ ُيف
الطعف وتكييفيا بأنيا أسباب ، بسمطة تقديرية فيما يخص قبوؿ فحص التي يخطر بيا االحتجاجات

مخالفات وترتيب الجزاء المطموب منو توقيعو. لكف إقامة تمييز بيف المخالفات عمى أساس الخطورة، 
لعاـ وأخرى ليست مف النظاـ االنتخابية إلى قواعد مف النظاـ ايؤدي حتما إلى تصنيؼ القواعد القانونية 

وىو أمر غير منطقي، ألنو مف المفروض أف كؿ القواعد القانونية االنتخابية تعتبر مف النظاـ  العاـ،
 العاـ. 

الطعف في صحة عمميات التصويت مف طرؼ المجمس أسباب بوؿ أما فيما يخص شروط قَ 
شارة إلى النصوص القانونية  (2)واضحة، بمعنى أنو ليست عامة (1)قائعالدستوري، فيجب أف تتضمف و  وا 

 التي ُيدعى خرقيا. 
صحة عمميات  في الطعفف أثناء تناوؿ الشروط الشكمية لقبوؿ بيّ تَ : اإلثبات في الموضوع -3

مى ، أنو يجب عاالنتخابات الرئاسيةالمجمس الدستوري في حالة االستفتاء وفي حالة  مف طرؼالتصويت 
صاحب االحتجاج إثبات ىويتو وصفتو، تحت طائمة رفض الطعف شكبل. لكف ىؿ يمتـز الطاعف بتقديـ 

رفض احتجاجو في الموضوع؟  يمكف  طائمة األدلة التي تثبت المخالفات التي يدعي وقوعيا، تحت
فيذي رقـ مف المرسـو التن 11والمادة  178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  3استنتاج مف خبلؿ المادة 

" بإرفاؽ االحتجاج الذي يسجمو عمى مستوى مكتب التصويت بأدلة تثبت 74-77 ، أف الطاعف "غير ممـز
 178-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  4صحة ادعاءاتو في الموضوع. ويمكف استنتاج مف خبلؿ المادة 

جاج الذي يرسمو لممجمس ، أف الطاعف "يمكنو" إرفاؽ االحت77-74مف المرسـو التنفيذي رقـ  12والمادة 
مف  45و 32الدستوري بواسطة البرؽ بكؿ الوسائؿ المبررة لو. لكف بالرجوع إلى المادتيف 

، يتبيف أنو "يجب" عمى الطاعف إرفاؽ احتجاجو بكؿ الوسائؿ التي تبرره. وىذا ما أكده ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
أبريؿ  9يس الجميورية المجرى يـو المجمس الدستوري، مف خبلؿ بيانو المتعمؽ بإعبلف نتائج انتخاب رئ

، لما صرح أنو رفض في الموضوع كؿ الطعوف المقبولة شكبل 2779أبريؿ  13، الصادر بتاريخ 2779
 32ألسباب، مف بينيا، أنيا تضمنت "ادعاءات تفتقد إلى األدلة التي تثبت صحتيا". ويفيـ مف المادتيف 

ض أنو ينطبؽ عمى االحتجاج الذي يدوف عمى محضر ، أف التزاـ اإلثبات، يفتر ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.مف  45و

                                                           

 ، عمى وجوب احتواء االحتجاجات، ومف بيف عناصر أخرى، عمى عرض الوقائع.ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 45و 32تنص المادتيف  -1
يف أف المجمس قاـ برفض بعض الطعوف في ، يتب2779أبريؿ  9بالرجوع إلى بياف المجمس الدستوري المتعمؽ بإعبلف نتائج االقتراع الرئاسي ليـو  -2

 الموضوع، عمى أساس أنيا تتعمؽ بوقائع عامة.
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الفرز وعمى االحتجاج الذي يرسؿ إلى المجمس الدستوري عف طريؽ البرؽ. لكف بالرجوع إلى بياف 
الطعف، ينطبؽ فقط عمى بأسباب التزاـ إرفاؽ األدلة المرتبطة  المجمس الدستوري، يمكف استخبلص أف

 البرؽ.االحتجاج الذي يخطر بو المجمس بواسطة 
المجمس  التي يخطر بيا باالحتجاجاتىذا ويبدو، مف الناحية النظرية، أف اإلثبات المتعمؽ 

الدستوري، غير مقيد، بمعنى أف الطاعف يمكنو إثبات المخالفات التي يدعي وقوعيا، بأية وسيمة. لكف، 
 لئلرساؿ عف طريؽ البرؽ. مف الناحية العممية، ال يمكف إرفاؽ الطعف إال بوثائؽ ومستندات كتابية، قابمة

 التساؤؿ عف مدى قبوؿ المجمس الدستوري بداية اإلثبات؟  يمكفوأخيرا 

 الطعنالتحقيق والفصل في  المطمب الثاني:
 جميوريةصحة عمميات التصويت المتعمقة باالستفتاء وبانتخاب رئيس ال في الطعوفبعد تسجيؿ 

ة ىذه الطعوف. يقـو المجمس الدستوري في ىذه لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري، تبدأ مرحمة دراس
المرفوعة  االحتجاجات)الفرع األوؿ(، ثـ ينعقد لمفصؿ في جميع احتجاجالمرحمة بفتح تحقيؽ بالنسبة لكؿ 

وىذا قبؿ ضبط النتائج اإلجمالية النيائية لبلستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية  ،)الفرع الثاني(إليو
عبلنيا. يطبؽ المجمس الدس توري في ىذه المرحمة قواعد إجرائية منصوص عمييا في النظاـ المحدد وا 

. رغـ عدـ وجود قواعد إجرائية صريحة تتضمف آجاؿ التحقيؽ والفصؿ في الطعوف (1)لقواعد عممو فقط
المرفوعة إليو، إال أف المجمس الدستوري عادة ما ال يتجاوز األجؿ الذي وضعو لو المشرع إلعبلف 

( أياـ، ابتداء مف 17)رئيس الجميورية، المتمثؿ في عشرة ية لكؿ مف االستفتاء وانتخاب النتائج اإلجمال
المواطنيف الجزائرييف المقيميف  أصواتتاريخ تسممو محاضر تركيز النتائج الوالئية ومحضر تركيز 

  .(2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 167بالخارج طبقا لممادة 

                                                           

أف المجمس الدستوري وىو يدرس الطعوف المرفوعة إليو، يطبؽ قواعد إجرائية منصوص عمييا في  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 44و 31قد يفيـ مف خبلؿ المواد  - 1
 في قانوف االنتخابات عمى قواعد إجرائية معينة متعمقة بالتحقيؽ والفصؿ في الطعوف المعنية.قانوف االنتخابات. لكف في الواقع، لـ ينص المشرع 

 ، قواعد إجرائية تنظـ مرحمة دراسة الطعوف عمى مستوى المجمس الدستوري.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166كذلؾ، لـ تتضمف النصوص التطبيقية لممادة  –
في قانوف االنتخابات عمى أجؿ معيف يفصؿ خبللو المجمس الدستوري في الطعوف المرفوعة  الّنصنو تـ أ ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 33قد يفيـ مف خبلؿ المادة  - 2

نما نص فقط عمى أجؿ إعبلف  المجمس إليو في حالة االنتخابات الرئاسية. لكف في الواقع، لـ ينص المشرع في قانوف االنتخابات عمى ىذا األجؿ. وا 
 (.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 167ة )المادة الدستوري نتائج االنتخابات الرئاسي

عمى أجؿ معيف يفصؿ خبللو المجمس الدستوري في الطعوف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  171في المادة  الّنص، أنو تـ ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47قد يفيـ مف المادة  –
نما نص عبلف  المرفوعة إليو في حالة االستفتاء. لكف في الواقع، لـ ينص المشرع في ىذه المادة عمى أي أجؿ. وا  فقط عمى خضوع عمميات التصويت وا 

 النتائج والمنازعات المتعمقة باالستفتاء لمقواعد المبلئمة التي تحكـ االنتخابات الرئاسية.  
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 الطعنالتحقيق في  الفرع األول:

، (1)مجمس الدستوري بتعييف مقرر أو عدة مقرريف مف بيف أعضاء المجمس الدستورييقـو رئيس ال
يكمؼ أو يكمفوف بفحص والتحقيؽ في كؿ احتجاج مسجؿ لدى كتابة ضبط المجمس وتحضير مشروع 

. وتجدر (2)قرار مرفؽ بتقرير عنو لتقديمو لممجمس الدستوري، الذي يفصؿ في االحتجاج المعني بقرار
 .(3)أنو في ىذه المرحمة، يمكف المجمس الدستوري االستعانة بقضاة أو بخبراء، عند االقتضاء اإلشارة إلى

المقرريف، صبلحيات،  النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري،ومف أجؿ تنفيذ مياميـ، يخوؿ 
طمب إحضار أية وثيقة ليا  وصبلحية ،بلستماع ألي شخصصبلحية االستدعاء لتتمثؿ أساسا في 

 .(4)عبلقة بعمميات التصويت

إلى صاحب  ، مثبل،فيما يتعمؽ بصبلحية االستماع لؤلشخاص، يمكف المقرر طمب االستماع
االحتجاج ومقدـ االحتجاج لصالح مترشح رئاسي وأعضاء مكتب التصويت وممثمي المترشحيف الرئاسييف 

. وفيما يخص (5)ضرىاوالفارزيف وبصفة عامة كؿ شخص لو عبلقة بإجراء عمميات التصويت أو ح
صبلحية طمب إحضار الوثائؽ المتعمقة بعمميات التصويت، يمكف المقرر طمب إحضار السيما محاضر 
فرز األصوات لمكاتب التصويت وقوائـ توقيعات الناخبيف واألوراؽ الممغاة واألوراؽ المتنازع في صحتيا 

وىذا  في حالة ما لـ يطمبيا المجمس  ،(6)ووكاالت التصويت والوثائؽ األخرى الممحقة بمحاضر الفرز
الدستوري بصفة مسبقة، إللحاقيا بمحاضر تركيز نتائج االستفتاء أو انتخاب رئيس الجميورية ومحضر 

 . (7)تركيز نتائج تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج
ميات التصويت، فإف ماداـ أف المجمس الدستوري يتمتع باختصاص دستوري عاـ ومانع بمراقبة صحة عم

الذي في االحتجاج  المثارةالطعف  أسبابال يقتصر عمى فحص  يفترض أنو عضو المجمس الدستوري المقرر
بؿ يستطيع أيضا البحث عف مخالفات أخرى، أثناء فحصو لموثائؽ المرتبطة خاصة بعمميات  فيو،يتـ التحقيؽ 

أف عضو المجمس الدستوري المقرر ال يقتصر  التصويت في حالة حصوؿ المجمس الدستوري عمييا. وُيفترض
                                                           

 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 46و 33المواد  - 1
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 33المادة  - 2
 ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. تطبؽ أيضا في حالة االستفتاء. 33يفترض أف أحكاـ المادة  – 

 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.مكرر  48المادة  - 3
، أف المجمس 2779أبريؿ  13، الصادر في 2779يتضح مف خبلؿ بياف المجمس الدستوري الذي صاحب إعبلف نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة  –

 الدستوري قد استعاف بقضاة ومستشريف لدى المحكمة العميا ومجمس الدولة. 
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34/1المادة  - 4
 ، تطبؽ أيضا في حالة االستفتاء.ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 33يفترض أف أحكاـ المادة  -
 .114ص  مرجع سابؽ، ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،بوكرا إدريس - 5
 .114، ص مرجع سابؽ ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر،بوكرا إدريس - 6
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48المادة  - 7
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، بحيث يستطيع تكممة ألسباب الطعف المتضمنة في االحتجاج موضوع التحقيؽعمى فحص األدلة المدعمة 
أو تقديميا  (1)جة يتعذر عمى صاحب االحتجاج الحصوؿ عمييااإلثبات وكذلؾ طمب الحصوؿ عمى أدلة منتِ 

 .(2)لدى إخطار المجمس الدستوري
ؽ ومبني عمى وثائؽ ز التحقيؽ الذي يجريو مقرر المجمس الدستوري، بأنو تحقيؽ ضيّ يتمي

وتصريحات، يتمقاىا المقرر في مقر المجمس الدستوري، بمعنى أنو ال يتحصؿ عمييا المقرر بتنقمو بحثا 
مية عمى احتراـ مبدأ الوجاىية أثناء عم وأنو ليس وجاىي، نظرا أنو ال يوجد أي عنصر يؤكد ،(3)عنيا

  .(4)التحقيؽ، ما يؤدي إلى تكييؼ التحقيؽ المعني بأنو سري
بعد انتياء التحقيؽ في الطعف، يقـو مقرر المجمس الدستوري بتحرير مشروع قرار يفصؿ في 

لفصؿ في الطعف بصفة باالطعف ويرفقو بتقرير، يتـ عرضيما أماـ المجمس الدستوري، الذي يختص 
 في الطعوف. مفصؿالمخصصة ل جمسةالمانعة، في 

 الطعنالفصل في  الفرع الثاني:

في جمسة المجمس الدستوري ، ينعقد والمرفوعة أمام الطعوفحوؿ كافة بعد اختتاـ عمميات التحقيؽ 
  .(5)مغمقة، لمفصؿ في مدى قابمية ىذه الطعوف وتأسيسيا بقرارات

مسة يحضرىا فقط قياـ المجمس الدستوري بالفصؿ في الطعوف أثناء جمسة مغمقة، أف الجيعني 
أعضاء المجمس الدستوري، بحيث أنو ال يشارؾ في ىذا االجتماع القضاة والخبراء، الذيف قد تـ 

في الجمسة المعنية الطاعنيف وال أي شخص آخر.  كذلؾ وال يحضر التحقيؽ، في مرحمةاالستعانة بيـ 
 بالتالي فجمسة الفصؿ في الطعوف سرية مثؿ عمميات التحقيؽ.

                                                           

نوفمبر  26/ 72ع.  ج. ر.، المتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، 1995نوفمبر  23بلحظ  أف المخالفات المشار إلييا في اإلعبلف المؤرخ في ي - 1
عات المصوتيف ، ال يستطيع غير المجمس الدستوري إثباتيا، ماداـ أف وسائؿ اإلثبات المعنية ىي وثائؽ رسمية متعمقة بعمميات التصويت، كقائمة توقي1995

ث أف ىذه الوثائؽ ووكاالت التصويت وأوراؽ عد النقاط أثناء الفرز وأوراؽ التصويت الصحيحة الناتجة عف االقتراع  واألوراؽ الممغاة والمتنازع فييا، بحي
 يتعذر لمطاعف الحصوؿ عمييا، ألنو ال يتـ تسميـ نسخ منيا.

ف تكوف مكتوبة لكي تكوف قابمة لئلرساؿ عف طريؽ البرؽ، فإنو قد ال يتمكف الطاعف مف إرفاؽ األدلة عمما أف االحتجاج والوسائؿ التي تبرره يجب أ - 2
 المبلئمة باحتجاجو لكونيا غير مكتوبة كالصور واألشرطة المسموعة والمرئية...الخ.

قتراع وال يمكنو عمى سبيؿ المثاؿ، كما يحصؿ ذلؾ ويمكف مبلحظة أف المجمس الدستوري غير مؤىؿ في التدخؿ يـو االيقوؿ السيد محمد بجاوي: ))  - 3
اؿ مراقبة مف في بمداف أخرى، تفويض ممثميو لمقياـ بالمراقبة في عيف المكاف حوؿ مدى صحة االقتراع. لذلؾ كانت مراقبة المجمس الدستوري في ىذا المج

 خبلؿ الوثائؽ وليست مراقبة وقائع في عيف المكاف 
 :))« …l'exercice de son contrôle se fait sur pièces et non sur place. » 

 .44ص ، 2774/أبريؿ 5، ع. الفكر البرلماني، "المجمس الدستوري صبلحيات... إنجازات... وآفاؽ"، بجاوي محمد
رر والسماح لمطاعف بالدفاع عف مف المفروض أف يتـ احتراـ ىذا المبدأ الياـ أثناء التحقيؽ إلضفاء الشفافية عمى عمؿ عضو المجمس الدستوري المق - 4

بداء مبلحظاتو ومناقشة مواقؼ المقرر عند االقتضاء.  موقفو وا 
 . ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34/2المادة  - 5
 ، تطبؽ أيضا في حالة االستفتاء. ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34/2يفترض أف أحكاـ المادة  -
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 االحتجاجاتبشأف  صؿ، اتخاذ عدة أنواع مف القراراتالدستوري، أثناء مداولة الف يمكف لممجمس
المرفوعة إليو، بحيث أنو قد يصدر قرارات تتضمف رفض الطعوف في الشكؿ وأخرى تتضمف رفض 

وأخرى تتضمف قبوؿ الطعوف في الشكؿ وفي الموضوع مصحوبة إما بقرار إلغاء  (1)الطعوف في الموضوع
ما بقرار تصحيحيا نتائج مكاتب   .(2)التصويت محددة وا 

صحة عمميات التصويت عمى  في الطعوفوبناء عمى ما سبؽ، يتعيف التساؤؿ عف كيفية تأثير 
التي يرفضيا كميا المجمس  ؟ بالنسبة لمطعوف(3)النتيجة األولية لبلستفتاء والنتخاب رئيس الجميورية
 .(4) يكوف ليا أي أثر عمى النتيجة األولية لبلقتراعالدستوري، سواء مف حيث الشكؿ أو في الموضوع، ال

 أما بالنسبة لمطعوف التي ينتج عنيا إلغاء أو تصحيح نتائج مكاتب التصويت، فيمكف تصور حالتيف:
سبب الطعوف إلغاءات أو تعديبلت لنتائج مكاتب تصويت معينة، ينتج عنيا تعديؿ في عدد قد تُ  -

لمترشحيف الرئاسييف في حالة االنتخابات الرئاسية أو اتجاه األصوات المتحصؿ عمييا مف طرؼ ا
التصويت بػ "نعـ" أو بػ "ال" في حالة االستفتاء، لكف دوف أف يكوف لو أثر عمى االنتخاب األولي لرئيس 

  .(5)الجميورية وعمى الفوز األولي ألحد اتجاىي التصويت في حالة االستفتاء

                                                           

 .2779أبريؿ  13بياف المجمس الدستوري مؤرخ في  - 1
 تصور اتخاذ المجمس الدستوري قرار إلغاء نتائج االقتراع عمى مستوى جميع مكاتب التصويت، بناء عمى احتجاجات أو بصفة تمقائية. لكف ىذه ىذا ويمكف أيضا - 2

ي انعداـ أحكاـ قانونية ثؿ فالحالة صعبة التحقؽ في الواقع. وتجدر اإلشارة إلى أنو لو تتحقؽ ىذه الحالة، سيضطر المجمس الدستوري لبلجتياد، لسد فراغ قانوني، يتم
ى حالة ظيور أكثر مف تسمح لممجمس الدستوري باألمر بإعادة إجراء عمميات التصويت، نتيجة إعبلنو إلغاء جميع نتائج االقتراع )وتنطبؽ ىذه المبلحظة كذلؾ، عم

الدور األوؿ، و حالة تحصؿ مترشح رئاسي عمى المرتبة األولى ( في المرتبة األولى، تحصموا عمى نفس العدد مف األصوات وىو األعمى في 72مترشَحْيف رئاسييف )
( عمى المرتبة الثانية بنفس عدد األصوات، في الدور األوؿ، وحالة تساوي عدد 72دوف بموغ األغمبية المطمقة مف األصوات وتحصؿ أكثر مف مترشَحْيف رئاسييف )

 ني.(.( المشاركيف في الدور الثا72أصوات المترشَحْيف الرئاسييف )
مى مستوى يقصد بالنتيجة األولية لبلستفتاء والنتخاب رئيس الجميورية، النتيجة التي يستنتجيا المجمس الدستوري مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا ع - 3

بالخارج، وقبؿ معالجتو  مكاتب التصويت، بعد تمقيو جميع محاضر تركيز النتائج الوالئية ومحضر تركيز نتائج تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف
 لبلحتجاجات التي يكوف قد تمقاىا.

صوت والمترشح "ب"  13.777.777/14.777.777مثاؿ بالنسبة لبلنتخابات الرئاسية: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تحصؿ المترشح "أ" عمى  -4
ثـ قاـ المجمس الدستوري برفض جميع الطعوف المتعمقة  صوت. 477.7777/14.777.777صوت والمترشح "ج" عمى  677.777/14.777.777عمى 

 ة. بصحة عمميات التصويت المرفوعة إليو. بالتالي فإف ىذه الطعوف ليس ليا أي أثر عمى انتخاب المترشح "أ" في الدور األوؿ رئيسا الجميوري
صوت والتصويت بػ "ال"  7.577.777/14.777.777"نعـ"  مثاؿ بالنسبة لبلستفتاء: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تمقى التصويت بػ -

صوت. ثـ قاـ المجمس الدستوري برفض جميع الطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت المرفوعة إليو. بالتالي فإف الطعوف  6.577.777/14.777.777
 المرفوعة أماـ المجمس الدستوري ليس ليا أي أثر عمى فوز اتجاه التصويت بػ "نعـ". 

صوت والمترشح "ب"  9.777.777/14.777.777مثاؿ بالنسبة لبلنتخابات الرئاسية: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تحصؿ المترشح "أ" عمى  - 5
صوت. ثـ قاـ المجمس الدستوري مثبل بإلغاء النتائج المسجمة  2.777.777/14.777.777صوت والمترشح "ج" عمى  3.777.777/14.777.777عمى 

صوت تـ  977.777صوت.  1.777.777عمى مستوى بعض مكاتب التصويت، إثر تمقيو طعوف في ىذا االتجاه، بحيث وصؿ عدد األصوات الممغاة إلى 
صوت لممترشح "ج". بالتالي فإف اإللغاءات التي قررىا المجمس الدستوري ال تؤثر إطبلقا  27.777صوت لمترشح "ب" و 87.777خصميا لممترشح "أ" و

 انتخاب المترشح "أ" في الدور األوؿ رئيسا الجميورية.  عمى
صوت وتمقى التصويت بػ "ال"  9.777.777/14.777.777مثاؿ بالنسبة لبلستفتاء: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تمقى التصويت بػ "نعـ"  -

سجمة عمى مستوى بعض مكاتب التصويت، إثر تمقيو طعوف في ىذا صوت. ثـ قاـ المجمس الدستوري مثبل بإلغاء النتائج الم 5.777.777/14.777.777
صوت التجاه  177.777صوت تـ خصميا التجاه التصويت بػ "نعـ" و 977.777صوت.  1.777.777االتجاه، بحيث وصؿ عدد األصوات الممغاة إلى 

 قا عمى فوز اتجاه التصويت بػ "نعـ".التصويت بػ "ال". بالتالي فإف اإللغاءات التي قررىا المجمس الدستوري ال تؤثر إطبل
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ت لنتائج مكاتب تصويت معينة، ينتج عنيا تعديؿ في عدد قد تسبب الطعوف إلغاءات أو تعديبل -
األصوات المتحصؿ عمييا مف طرؼ المترشحيف الرئاسييف في حالة االنتخابات الرئاسية أو اتجاه 
التصويت بػ "نعـ" أو بػ "ال" في حالة االستفتاء، يؤثر عمى االنتخاب األولي لرئيس الجميورية وعمى الفوز 

  .(1)التصويت في حالة االستفتاءاألولي ألحد اتجاىي 
، يبّمغ (3)معمؿ (2)تمقاه بقرار فردي احتجاجمف المفروض أف المجمس الدستوري يرّد عمى كؿ 

لممترشحيف الرئاسييف في حالة انتخاب رئيس الجميورية ولمناخبيف الطاعنيف في حالة االستفتاء، سواء 
، يقـو المجمس ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 35أنو وفقا لممادة بلقتراع أو بعده. إاّل النتائج العامة لقبؿ إعبلف 

المرفوعة إليو ويبّمغ إلى  االحتجاجاتيفصؿ بواسطتو في كؿ  (4)الدستوري بإصدار قرار واحد معمؿ
 (5)المعنييف، بمعنى المترشحيف الرئاسييف، سواء في الدور األوؿ أو في الدور الثاني لبلنتخابات الرئاسية

  .(6)ا طعف في حالة االستفتاءوكؿ الناخبيف الذيف قدمو 
أف المجمس الدستوري يتخذ قرار "مستقؿ" بشأف  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 35ُيفترض مف خبلؿ المادة 

الطعوف المرفوعة إليو، بمعنى أف القرار المتعمؽ بالطعوف يصدر منفصبل عف إعبلف نتائج االقتراع. إال 
                                                           

صوت والمترشح "ب"  7.377.777/14.777.777مثاؿ بالنسبة لبلنتخابات الرئاسية: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تحصؿ المترشح "أ" عمى  - 1
ري مثبل بإلغاء النتائج المسجمة عمى صوت. ثـ قاـ المجمس الدستو  2.777.777/14.777.777صوت والمترشح "ج"  4.777.777/14.777.777عمى 

صوت تـ  977.777صوت.  1.777.777مستوى بعض مكاتب التصويت، إثر تمقيو طعوف في ىذا االتجاه، بحيث وصؿ عدد األصوات الممغاة إلى 
مجمس الدستوري تؤثر عمى صوت لممترشح "ج". بالتالي فإف اإللغاءات التي قررىا ال 27.777صوت لممترشح "ب" و 87.777خصميا لممترشح "أ" و

ور الثاني، بمعنى االنتخاب األولي لممترشح "أ" في الدور األوؿ. ما يؤدي بالمجمس الدستوري إلى إعبلف المترشَحْيف الرئاسييف المَذْيف سيشاركاف في الد
 المترشح "أ" والمترشح "ب". 

صوت والتصويت بػ "ال"  7.377.777/14.777.777قى التصويت بػ "نعـ" مثاؿ بالنسبة لبلستفتاء: وفقا لمحساب األولي لنتائج االقتراع، تم -
صوت. ثـ قاـ المجمس الدستوري مثبل بإلغاء النتائج المسجمة عمى مستوى بعض مكاتب التصويت، إثر تمقيو طعوف في ىذا  6.777.777/14.777.777

 177.777صوت تـ خصميا التجاه التصويت بػ "نعـ" و 977.777تي: صوت مصنفة كاآل 1.777.777االتجاه، بحيث وصؿ عدد األصوات الممغاة إلى 
ما يؤدي بالمجمس صوت التجاه التصويت بػ "ال". بالتالي فإف اإللغاءات التي قررىا المجمس الدستوري، تؤثر عمى الفوز األولي التجاه التصويت بػ "نعـ". 

 الدستوري إلعبلف فوز اتجاه التصويت بػ"ال" نيائيا.
 ارة أخرى، مف المفروض أف يجيب المجمس عمى الطعوف المرفوعة إليو مف خبلؿ قرارات فردية بعدد يساوي عدد الطاعنيف.وبعب - 2
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 21المادة  - 3
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 21المادة  - 4
، نظاـ انتخاب رئيس بوكرا إدريسة بالطعوف: وليس لممثمي المترشحيف الرئاسييف أو مفوضييـ عمى مستوى مكاتب التصويت، ألنو غير معنييف مباشر  - 5

 .127الجميورية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص 
لى الوسيمة المستعممة لذلؾ.ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 35لـ يشار في المادة  - 6  ، إلى الوقت الذي تتـ فيو عممية التبميغ وا 
 35عميو في المادة  الّنصدستوري يصدر، عمى عكس ما تـ يشير الدكتور زريبي نذير )عضو المجمس الدستوري سابقا( إلى أف المجمس ال -

، "قرارات" بخصوص الطعوف التي يكوف قد تمقاىا وأنيا تبمغ ألصحاب الطعوف المرفوعة، بحيث يقوؿ، مف جية، لما يتطرؽ لكيفية دراسة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
ولئلشارة فإف قرارات الطعوف المقبولة تنشر في الجريدة الرسمية ))... الطعوف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية والفصؿ فييا: 

...((، ويقوؿ، مف جية أخرى، لما يتناوؿ كيفية دراسة الطعوف في صحة عمميات التصويت الخاصة باالستفتاء وىي قرارات باتة وال يمكف الطعف فييا
مناىج عمؿ "، زريبي نذير...((: أصحابيا وتنشر قرارات الطعوف المقبولة في الجريدة الرسمية تبمغ ىذه القرارات الفاصمة في الطعوف إلىوالفصؿ فييا: ))... 

 .97وص  93ص  ،2776/جانفي 11، ع. الفكر البرلماني، "المجمس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عمميات االنتخابات الرئاسية واالستفتاء
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نما (1)ار القرار المعني بالكيفية المذكورة سابقاأنو مف الناحية العممية، ال يقـو المجمس الدستوري بإصد . وا 
يقـو عادة، بإدراج معمومات عامة حوؿ المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت، في إعبلف نتائج 

ما يؤدي إلى اعتبار أف المجمس الدستوري ال يجيب، في الواقع، ، (2)االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية
إليو، مف خبلؿ قرار واحد يحمؿ مواصفات القرارات التي يصدرىا في مناسبات عمى الطعوف المرفوعة 

، إف (1)وعميو يبدو أنو ال فائدة مف قياـ المجمس الدستوري بتبميغ ىذه اإلعبلنات، إلى المعنييف .(3)أخرى
                                                           

 ة.ال أثر لمثؿ ىذه القرارات في الجريدة الرسمي - 1
، 1995نوفمبر  26/ 72ع.  ج. ر.، يتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، 1995نوفمبر  23اقتصر المجمس الدستوري في اإلعبلف المؤرخ في  - 2

عدد الطعوف  عمى اإلشارة إلى تمقيو طعوف وقيامو بإلغاء نتائج مكاتب تصويت محددة، موضحا األسباب التي ترتب عنيا الجزاء المعني. بالتالي لـ يحدد
ف كانت المخالفات التي ترتب عمى وقوعيا جزاء اإللغاء، أثيرت كأسباب طعف في احتجاجات أو أنيا مثارة بصفة تم  قائية...الخ.  التي تمقاىا وأصحابيا وا 

 8/ 76ع.  ج. ر.يؿ الدستور، في تعد 1996نوفمبر  28، يتعمؽ بنتائج استفتاء 1996وأشار المجمس الدستوري في اإلعبلف المؤرخ في أوؿ ديسمبر  -
"، والية سيدي بمعباس، في النتائج النيائية لبلستفتاء وىذا لتمقييا بعد تمقي محضر1996ديسمبر  المجنة  ، إلى عدـ اعتداده بنتائج االقتراع لبمدية "مرحـو

صويت المعنية وال المخالفات التي ترتب عمى وقوعيا ىذا االنتخابية الوالئية. كما أشار إلى إلغائو نتائج بعض مكاتب التصويت، دوف تحديد مكاتب الت
 الجزاء.

يتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، إلى أنو تمقى طعوف، لكف تـ رفضيا شكبل لعدـ  99/ إ. ـ د/71وأشار المجمس الدستوري في اإلعبلف رقـ  -
 استيفائيا الشروط القانونية، دوف ذكر عددىا وأصحابيا. 

سبتمبر  21/ 66ع.  ج. ر.، 1999سبتمبر سنة  16، يتعمؽ بنتائج استفتاء يـو 1999سبتمبر 19المؤرخ في  99/ إ. ـ د/72اإلعبلف رقـ  ولـ يتضمف - 
ما أنو تم1999  قى طعوف، أية معمومة حوؿ المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت. ما يفيد ضمنيا أف المجمس الدستوري إما أنو لـ يتمقى أي طعف وا 

 لكف قاـ برفضيا.
طعف، صرح أنو لـ يترتب عنيا أي  192يتضمف نتائج انتخاب رئيس الجميورية، إلى أنو تمقى  74/ إ. ـ د/74وأشار المجمس الدستوري في اإلعبلف رقـ  -

 أثر عمى النتائج، دوف ذكر أسباب طعف منِتجة وال أصحاب ىذه الطعوف.  
حوؿ الميثاؽ  2775سبتمبر سنة  29، يتعمؽ بنتائج استفتاء يـو 2775المؤرخ في أوؿ أكتوبر  75/ إ. ـ د/71 وأشار المجمس الدستوري في اإلعبلف رقـ -

 ، إلى أنو لـ يخطر بأي احتجاج أو طعف في صحة عمميات التصويت. 2775أكتوبر  5/ 67ع.  ج. ر.مف أجؿ السمـ والمصالحة الوطنية، 
طعف، تـ رفضيـ، بالتالي لـ يترتب عنيـ  57يتضمف نتائج انتخاب رئيس الجميورية، إلى تمقيو  79إ. ـ د/ /71وأشار المجمس الدستوري في إعبلف رقـ  -

 أي أثر عمى النتائج، دوف ذكر أسباب رفض ىذه الطعوف وأصحابيا.
يت، في بياف يرافؽ إعبلف النتائج. لكف عادة ما يفضؿ المجمس الدستوري تقديـ بعض تفاصيؿ عممية معالجة المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصو  -

 .2779أبريؿ  13وبياف المجمس الدستوري المؤرخ في  ضمف نتائج انتخاب رئيس الجميوريةيت 79/إ. ـ د/71مثاؿ: إعبلف المجمس الدستوري رقـ 
رئيس الجميورية والفصؿ فييا: ))... يقوؿ الدكتور زريبي نذير لما يتحدث عف كيفية دراسة الطعوف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب  - 3

مناىج عمؿ المجمس الدستوري الجزائري "، زريبي نذير...((:  إلى المعنييف (59)ويبمغ قرار المجمس الدستوري المتعمؽ بنتيجة الطعوف في عمميات التصويت
 35( إال إلى ما نصت عميو المادة 19تضى اإلحالة رقـ). لكف لـ يشر بمق93ص مرجع سابؽ، ، "لمراقبة صحة عمميات االنتخابات الرئاسية واالستفتاء

 . ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
لنصوص تصدر عادة قرارات )بالمفيـو المادي( المجمس الدستوري، في شكؿ قرارات قضائية: في البداية ينص المجمس الدستوري عمى مقتضيات القرار)ا -

سيمة اإلخطار واإلجراءات المتبعة لمفصؿ فيو(، بعد ذلؾ يناقش اإلخطار مف حيث الشكؿ القانونية التي تسمح لو بإصدار القرار المعني ومعمومات حوؿ و 
 أمثمة:  وفي الموضوع )لتوضيح األسباب القانونية لمنطوؽ القرار( وينص في األخير عمى منطوؽ القرار)الذي يتعمؽ بدوره بشكؿ اإلخطار وبمضمونو(.

مارس  6المؤرخ في 77-97يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  74/ ـ د/ / ر. ؽ ع 71رأي المجمس الدستوري رقـ  -      
 .متعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستوروالمتضمف القانوف العضوي ال 1997
الدستوري عمى إثر طعوف في صحة  )مجموعة مف القرارات أصدرىا المجمس 1997يونيو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرارات مؤرخة في  -       

 (.1997انتخاب مترشحيف أثناء االنتخابات التشريعية لسنة 
)قرار أصدره المجمس الدستوري عمى إثر طعف في نتائج عمميات  2771يناير  14/ 74ع.  ج. ر.، 2771يناير  3المؤرخ في  72/71قرار رقـ  -        

 (.2777جمس األمة المنتخبيف بوالية البيض، في ديسمبر التصويت المتعمقة بانتخاب نصؼ عدد أعضاء م
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دود ، ما داـ أف إعبلنات النتائج، ال تتضمف ر (2)ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 35كاف يقـو فعبل بذلؾ وفقا لممادة 
  .(3)في الجريدة الرسمية المرفوعة وأنيا تنشرشخصية عمى الطعوف 

وبناء عمى ما سبؽ، يتعيف التساؤؿ عف مدى مصداقية المعمومات حوؿ المنازعات المتعمقة بصحة 
عمميات التصويت لبلستفتاء والنتخاب رئيس الجميورية، التي ينشرىا المجمس الدستوري في إعبلنات 

لسببيف عؿ وفي البيانات التي ترافقيا؟ يمكف التشكيؾ في مصداقية ىذه المعمومات  باتاالنتخانتائج ىذه 
 :األقؿ

يصعب التأكد  وعدد ىذه األخيرة: الحتجاجاتفيما يخص تمقي أو عدـ تمقي المجمس الدستوري  -
مثبل مف مصداقية تصريح المجمس الدستوري بأنو لـ يتمقى أي طعف في صحة عمميات التصويت ومف 

مف جية، إثبات إخطار  ،صداقية عدد الطعوف التي يصرح بأنو تمقاىا، باعتبار أنو مف الصعبم
 ،المجمس الدستوري وىذا لعدـ التزاـ ىذا األخير بتسميـ وصؿ أو أي دليؿ آخر يثبت ذلؾ. ومف الصعب

قو، دالئؿ عمى مف جية أخرى، اعتبار إعبلف نتائج االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية والبياف الذي يراف
قياـ المجمس الدستوري بمعالجة جميع الطعوف التي يكوف قد تمقاىا. ألف مف المفروض الدليؿ الوحيد 
لقياـ المجمس بالفصؿ في كؿ الطعوف المرفوعة إليو، ىو القرار المعمؿ، الذي يجيب مف خبللو صراحة 

 عمى كؿ الطعوف التي يكوف قد تمقاىا والذي يبّمغ لممعنييف.
ما يخص نتيجة فصؿ المجمس الدستوري في الطعوف المرفوعة إليو: يصعب التأكد مثبل مف في -

صحة رفض الطعوف مف حيث الشكؿ أو في الموضوع، باعتبار أف التحقيؽ والفصؿ في الطعوف 
 المرفوعة إلى المجمس الدستوري، يمارساف بشكؿ سري.

                                                                                                                                                                                            

 ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.. 21يصِدر المجمس الدستوري قرارات )بالمفيـو المادي( معممة، وفقا لممادة  -
- « Les avis et décisions du Conseil Constitutionnel rendues dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité sont 
rédigés dans les mêmes formes que celles des jugements et arrêts. Ils comportent des visas, des motifs et un 
dispositif. » : YELLES CHAOUCH Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie (Du contrôle de constitutionnalité à la 
créativité normative), O.P.U., Alger, 1999, p. p. 33-34. 

ا، بأنو يتعيف، مف جية أخرى، التساؤؿ عف مدى إمكانية تكييؼ عدـ رّد المجمس الدستوري بصفة كاممة وواضحة عمى جميع الطعوف التي يكوف قد تمقاى -
كؿ مف االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية إنكار لمعدالة ومدى خضوع المجمس الدستوري فاصبل في المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت الخاصة ب

 مف قانوف العقوبات؟ 136ألحكاـ المادة 
لمعمميات  حسب رأي األستاذ بوكرا إدريس، يقـو المجمس الدستوري، بتبميغ قراره الذي يتضمف إعبلف عف الفصؿ في صحة الطعوف والنتائج النيائية - 1

 .127ص مرجع سابؽ، ، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر، را إدريسبوكاالنتخابية الرئاسية، لممترشحيف الرئاسييف: 
مف المادة  المجمس الدستوري غير ممـز إطبلقا بتبميغ إعبلنات نتائج االستفتاء وانتخاب رئيس الجميورية، ألي كاف، وىو ما يستنتج بمفيـو المخالفة - 2
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 29/5
ولئلشارة ا يتناوؿ كيفية دراسة الطعوف في صحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية والفصؿ فييا: ))... يقوؿ الدكتور زريبي نذير لم - 3

الطعوف في ...(( ويقوؿ أيضا لـ يتطرؽ إلى كيفية دراسة   (21)فإف قرارات الطعوف المقبولة تنشر في الجريدة الرسمية، وىي قرارات باتة وال يمكف الطعف فييا
مناىج عمؿ "، زريبي نذير...((:  عمميات التصويت الخاصة باالستفتاء والفصؿ فييا: ))... وتنشر قرارات الطعوف المقبولة في الجريدة الرسمية صحة

( تشير 27. ويبلحظ أف اإلحالة رقـ )97وص  93ص  مرجع سابؽ، ،"المجمس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عمميات االنتخابات الرئاسية واالستفتاء
 وأنو لـ يشار في اليوامش إلى أي مثاؿ عف ىذه القرارات. وفي الواقع ال أثر لمثؿ ىذه القرارات في الجريدة الرسمية. ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 49فقط إلى نص المادة 
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لدستوري قرارات إلغاء نتائج مكاتب وأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أنو في حالة اتخاذ المجمس ا
التصويت، يتولى تنفيذ ىذه القرارات بنفسو وىذا بتصحيح النتائج األولية لبلستفتاء والنتخاب رئيس 
الجميورية، التي يستخمصيا مباشرة مف محاضر تركيز النتائج التي يتمقاىا، باعتبار أف المجمس 

الرسمية لبلستفتاء والنتخاب رئيس الجميورية، بصفة الدستوري ىو المكمؼ بإعبلف النتائج النيائية و 
 مانعة. 

 بالطعن منازعة قرار المجمس الدستوري المتعمق  المطمب الثالث:
في  ةالمجمس الدستوري الفاصم اتقرار طعف ضد توفر طرؽ مدى يتعيف التساؤؿ ىنا عف 

لـ يتـ  خاب رئيس الجميورية؟انت وأإعبلف نتائج االستفتاء  تضمنياالتي يالمرفوعة إليو  االحتجاجات
ال في الدستور وال في قانوف  المعنية المجمس الدستوري اتقرار ل بالنسبة خاصة طرؽ طعف تنظيـ

تمتع قرارات  ر فإنو مف بيف اآلثار المترتبة عمىلمتذكيو  .واالنتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمم
مة ، أف ىذه األخيرة نيائية وممزِ الحجيةب ئي محض، التي ليا طابع قضاخاصة ، وآراء المجمس الدستوري

أماـ المجمس سواء المعنية  المجمس الدستوري اتقرار  وعميو  ال يمكف الطعف في .(1)وغير قابمة لمطعف
ضافة إلى أو أماـ  تابعة لمسمطة القضائية أية جية قضائية  و أماـأنفسو  أية سمطة دستورية أخرى. وا 

إعبلف نتائج  درج في نصالتي تُ  المعنيةالمجمس الدستوري  ات يسمح شكؿ قرار القد السبب سابؽ الذكر، 
لكف يعتبر  .توي معمومات دقيقةحال ت القرارات ألف ىذه ،بمنازعتيارئيس الجميورية،  االستفتاء أو انتخاب

قابمية خضوع أعماؿ المجمس الدستوري لرقابة القاضي في مقالو المخصص ل ،غناي رمضاف األستاذ
 قرارات المجمس الدستوري المتعمقة بصحة عمميات التصويتخضوع بخصوص مسألة قابمية  داري،اإل

وكذا المجمس خضوع أعماؿ المجاف الوالئية ... )) أف: ،عف طريؽ الطعف بالنقض لرقابة مجمس الدولة
مرا مناسبا يبدو أ في المنازعة االنتخابيةبصفتيما جيات قضائية مختصة  الدستوري لرقابة مجمس الدولة

                                                           

طابقة القانوف العضوي المعدؿ يتعمؽ بمراقبة م 74/ ر. ؽ ع/ ـ د/  71والنقطة السابعة مف رأي المجمس الدستوري رقـ  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 49المادة  - 1
.ؽ 71وقرار المجمس الدستوري رقـ  متعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستوروالمتضمف القانوف العضوي ال 1997مارس  6المؤرخ في 77-97والمتمـ لؤلمر رقـ 

واجتياد  1995غشت  8/ 43ع.  ج. ر.، مف قانوف االنتخابات 178، يتعمؽ بدستورية البند السادس مف المادة 1995غشت  6المؤرخ في  95ـ.د  -.أ
، الذي يقضي بأف "العمميات الدستورية 1697، تحت رقـ 37/78/1999مجمس الدولة الذي تضمنو، مف جية، القرار الصادر عف غرفة المشورة، بتاريخ 

-11-12، بتاريخ 772871تحت رقـ  رفة الثانية،لممجمس الدستوري، ال تخضع نظرا لطبيعتيا، لمرقابة القضائية لمجمس الدولة" والقرار الصادر عف الغ
ي ، الذي صرح مف خبللو المجمس بػ "عدـ اختصاصو النوعي" لمفصؿ في دعوى اإللغاء التي رفعيا السيد محفوظ نحناح، ضد قرار المجمس الدستور 2771
س الجميورية )وىو القرار الذي  لـ يتضمف ترسيـ ، يتضمف تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئي1999ماس سنة  11مؤرخ في  99/ ؽ. ـ د/ 73رقـ 

( وىذا باعتبار أف قرار المجمس الدستوري المعني في ىذه القضية، يندرج ضمف ما يسميو مجمس الدولة نفسو 1999ترشحو النتخاب رئيس الجميورية لسنة 
 ا لطبيعتيا، كما استقر عميو اجتياده. بػ "األعماؿ الدستورية" لممجمس الدستوري والتي ال تخضع لمراقبة مجمس الدولة نظر 

عبلف نتائج انتخاب رئيس الجميورية. -  وتجدر اإلشارة إلى أنو اعتبارا لما سبؽ، ال يمكف أيضا الطعف في إعبلف نتائج االستفتاء وا 
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دوف أف يقتضي األمر مناقشة إمكانية تكييؼ . (1).((الدستور والقانوف العضويوموافقا لمقتضيات 
تخضع لرقابة مجمس الدولة عف طريؽ الطعف  "متخصصةجية قضائية إدارية "بأنو المجمس الدستوري 

كما يسير المجمس  )مف الدستور التي تنص: ) 163/2يمكف فقط االستناد إلى أحكاـ المادة بالنقض، 
ويعمف نتائج واالنتخابات التشريعية، صحة عمميات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجميورية، الدستوري عمى 
، عمما أف المؤسس لمدستور ابشأف المجمس الدستوري مخالف، لمقوؿ بأف موقؼ األستاذ .((ىذه العمميات

المتعمقة  بالفصؿ في المنازعاتاصا مانعا اختص ، بمقتضى المادة سابقة الذكر،منح المجمس الدستوري
أي أنو الجية القضائية  عمميات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجميورية، واالنتخابات التشريعية، بصحة

خضاع المجمس الطعوف المتعمقة بصحة االنتخابات المعنية، الوحيدة التي يمكف ليا النظر في  وا 
 في لمجمس الدولة اإشراك فإنو ،إلغاء لدور المجمس الدستوريإف لـ يكف الدستوري لرقابة مجمس الدولة، 

 .   وىو ما يتعارض بصفة واضحة مع إرادة المؤسس لسير عمى صحة االنتخابات المعنيةا ممارسة ميمة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .79-78ص  ، صسابؽمرجع ، "عف قابمية خضوع أعماؿ المجمس الدستوري لرقابة القاضي اإلداري"، غناي رمضان - 1
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 المبحث الثاني
 المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات البرلمانية

 41/2و 47/2و 38والمواد  .ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع 148و 118يستنتج مف خبلؿ المادتيف 
في صحة عمميات  الطعوف، البرلمانيةأنو يقصد بالمنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

 مترشحيف. والطعوف في صحة انتخاب  التصويت
 ابةلممارسة الرق عمى المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات البرلمانية كثيرا يعتمد المجمس الدستوري

 وعميو تبرز أىمية ىذه المنازعات.، (1)عمى صحة عمميات االنتخابات البرلمانية
وؿ( األمطمب الالنتخابات البرلمانية )في نتائج اسيتـ في ىذا المبحث تناوؿ كيفية ممارسة الطعوف 

مكانييثانالمطمب ال) يياوكيفية التحقيؽ والفصؿ ف   .(2)ثالث(ال مطمبال)ة منازعة القرارات المتخذ بشأنيا( وا 

 ممارسة الطعن المطمب األول:
ية القضائية المختصة االنتخابات البرلمانية، معرفة الجنتائج تقتضي ممارسة الطعوف المتعمقة ب

 )الفرع األوؿ( وكذلؾ شروط قبوليا مف حيث الشكؿ وفي الموضوع، مف طرؼ ىذه األخيرة بالفصؿ فييا

 )الفرع الثاني(.

                                                           

 مف الدستور. 163/2المادة  - 1
بعد إجراء  إضافة إلى الرقابة المبنية عمى الطعوف، يمكف المجمس الدستوري ممارسة رقابة تمقائية عمى صحة عمميات االنتخابات البرلمانية. يمارسيا -

تصويت في حالة طمبو إرفاقيا بمحاضر لجاف الدوائر عمميات التصويت وقبؿ إعبلف النتائج األولية وىذا مف خبلؿ فحصو لموثائؽ المرتبطة بعمميات ال
( ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48االنتخابية في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني وبمحاضر مكاتب التصويت في حالة انتخابات مجمس األمة )المادة 

(. تمتاز ىذه الرقابة التمقائية بأنيا رقابة ضيقة النطاؽ ع.ـ.د.ف.ـ.ؽ. 1مكرر  48ومف خبلؿ كذلؾ فحصو لممفات ترشح المترشحيف المعمف فوزىـ )المادة 
ث األوؿ.( وأنيا ال )كما ىو الشأف كذلؾ بالنسبة لمرقابة التمقائية التي يمارسيا المجمس الدستوري في حالة االنتخابات الرئاسية واالستفتاء: مقدمة المبح

س المجمس الدستوري، بحيث اعتاد المجمس عمى ممارستيا دوف االستناد إلى أي نص قانوني، ثـ تمارس بصفة آلية )ويمكف أيضا إضافة ميزة أنيا مف تأسي
 .(.2779مف النظاـ المحدد لقواعد عممو سنة  2مكرر  48قاـ بتكريسيا في المادة 

، أف نسبة عالية مف ىذه القرارات تـ إصدارىا يستنتج مف خبلؿ قرارات المجمس الدستوري الناتجة عف مراقبة صحة عمميات االنتخابات البرلمانية السابقة -
 بناء عمى منازعات.

والمواد مف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149و 148و 118تتكوف المنظومة القانونية التي تحكـ المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات البرلمانية، أساسا، مف المواد  - 2
عف مراقبة صحة عمميات االنتخابات البرلمانية السابقة والمتضمف في القرارات وكذلؾ البيانات  وفقو المجمس الدستوري الناتج ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 42إلى  38

 الّنصتوري بالصحفية التي يصدرىا المجمس عادة إما قبؿ إجراء عمميات التصويت أو بعد انتيائو مف الفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو )قاـ المجمس الدس
ه إلى جانب قانوف االنتخابات والنظاـ المحدد لقواعد عممو، عمى االجتياد المستقر عميو: بيانات المجمس الدستوري صراحة في عدة مناسبات عمى اعتماد

 .2777مايو  29وفي  2771يناير  4وفي  1997ديسمبر  37وفي  1997يونيو  17المؤرخة في 
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 ضائية المختصة بالفصل في الطعنالجية الق الفرع األول:
 42و 38والمواد  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148و 118مف الدستور والمواد  163/2وفقا لممادة      

االنتخابات بنتائج  ، يختص المجمس الدستوري بالفصؿ في الطعوف المتعمقةف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
جمس الدستوري بذلؾ، . لكف ىؿ يختص الم(1)البرلمانية. فيو إذف قاضي االنتخابات البرلمانية

بصفة مانعة؟ بعبارة أخرى، ىؿ ىناؾ ىيئات أخرى غير المجمس الدستوري، تختص بمعالجة 
الطعوف المعنية؟ ال شؾ أنو في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني ال يختص بمعالجة 

رس اؿ نتائج المنازعات المتعمقة بيا كؿ مف مكاتب التصويت والمجاف االنتخابية المكمفة بجمع وا 
 والمجنة (3)والمجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية (2)االقتراع لممجمس الدستوري

الحكومية المكمفة بتنظيـ االنتخابات التشريعية والجيات القضائية التابعة لمسمطة القضائية. وال شؾ 
لمتعمقة بيا كؿ مف مكاتب أنو في حالة انتخابات مجمس األمة، ال يختص بمعالجة المنازعات ا

وكذلؾ الجيات القضائية التابعة لمسمطة القضائية. ، (4)التصويت التي ليا تشكيمة قضائية محضة
اختصاص "لجنة إثبات العضوية" لكؿ مف المجمس الشعبي الوطني  لكف يتعيف التساؤؿ عف

إثبات العضوية التي بالفصؿ في الطعوف المعنية؟ وفقا لمنظاـ القانوني لمجنة  (5)ومجمس األمة
، ُيفترض أف ىذه األخيرة غير مختصة تجديدؿ عمى مستوى غرفتي البرلماف مباشرة بعد كؿ تشكَ 

 بمناقشة صحة انتخاب أعضاء المجمس الذي أسسيا وىذا لؤلسباب اآلتية:

                                                           

 ضي االنتخابات التشريعية".، أنو "قا2772يونيو  18نص المجمس الدستوري صراحة في البياف المؤرخ في  - 1
ة االنتخابية المشرفة عمى المجاف االنتخابية البمدية والمجاف االنتخابية الوالئية والمجاف االنتخابية في الدوائر االنتخابية الدبموماسية أو القنصمية والمجن - 2

 تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج.
يحدث لجنة سياسية  115-77: مرسـو رئاسي رقـ 2777مايو سنة  17اسية الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية لػ عمى سبيؿ المثاؿ المجنة السي - 3

 .2777مايو سنة  17ت التشريعية لػ وطنية لمراقبة االنتخابا
 قضاة يعينيـ وزير العدؿ.يتشكؿ مكتب التصويت مف رئيس ونائب رئيس ومساعديف اثنيف، كميـ : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 136تنص المادة  - 4

 ((.يزود مكتب التصويت بأمانة يتوالىا كاتب ضبط يعينو وزير العدؿ.
اـ الداخمي لممجمس الشعبي مف النظ 6إلى  4ومف  2والمواد  المتمـمف النظاـ الداخمي لمجمس األمة،  5إلى  2مف الدستور والمواد مف  174المادة  - 5

 73-78، المعدؿ باألمر رقـ 2771فبراير  9/4ع.  ج. ر.، يتعمؽ بعضو البرلماف، 2771يناير  31المؤرخ في  71-71مف القانوف  2والمادة  الوطني
 .2778سبتمبر  49/3ع.  ج. ر.، 2778المؤرخ في أوؿ سبتمبر 
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مف الدستور، لغرفتي البرلماف ميمة فحص صحة  174لـ يسند المؤسس، بمقتضى المادة  -
نما أسند ليما  ،(1)يما أو ما يمكف ترجمتو مف المغة الفرنسية بػ"فحص السمطات"انتخاب أعضائ وا 

 .(2)فقط ميمة التحقؽ مف صفة العضو لدى األشخاص المنتَخبيف الحاضريف في أوؿ جمسة

مف الدستور، ميمة رقابة صحة االنتخابات  163/2أسند المؤسس صراحة، بمقتضى المادة  -
 الدستوري فقط. التشريعية بنوعييا لممجمس

الذي  عمى إعبلف النتائج ،أساسا ،تعتمد لجاف إثبات عضوية البرلمانييف أثناء القياـ بميمتيا -
. بالتالي (3)يصدره المجمس الدستوري وقراراتو الفاصمة في المنازعات المتعمقة بصحة انتخاب ىؤالء

اسمو في إعبلف المجمس يفترض أف لجنة إثبات العضوية ال يمكنيا إثبات عضوية شخص لـ يرد 
الدستوري أو قاـ ىذا األخير بإلغاء انتخابو. وكذلؾ ال يمكنيا رفض إثبات عضوية شخص ورد اسمو في 

                                                           

1 - ((La vérification des pouvoirs.)) 
( حاليا، كاف المجمس الوطني التأسيسي )المؤسس في 1996مؤسس منذ ( ومجمس األمة )ال1976عمى عكس المجمس الشعبي الوطني )المؤسس منذ  - 2

( يتمتعاف باختصاص معالجة المنازعات المتعمقة بانتخاب أعضائيما، يمارسانو مف 1963( ثـ المجمس الوطني )العضو التشريعي في ظؿ دستور 1962
جر  ثباتيا" وىي لجنة داخمية يحَدد تشكيميا وا   اءات عمميا في النظاـ الداخمي لممجمسيف:خبلؿ "لجنة فحص السمطات وا 

- L'article 31 de l'Ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, fixant les modalités de l'élection des membres de 
l'Assemblée Nationale, j. o. n°2, du 17 juillet 1962, modifiée par l'Ordonnance n°62-032 du 1 septembre 1962, j. o. n°5 
du 3 et 7 août 1962, par  l'Ordonnance n°62-015 du 4 août 1962, j. o. n°10 du 31 août et 1 septembre 1962 et 
complétée et modifiée par l'Ordonnance n°62-035 du 8 septembre 1962, j. o. n°13 du 11 septembre 1962, dispose : 
((Les réclamations formulées ainsi qu'il est prescrit à l'article  ci- dessus, font l'objet d'un rapport de la part de la 
commission électorale, transmis dans les huit jours à l'Assemblée Nationale.)).  
- Les articles 3, 4, 5 et 6 formant le "Chapitre II" du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale Constituante (adopté 
le 20 novembre 1962 et amendé le 20 septembre 1964), intitulé <<Vérification des pouvoirs-Validations>>, disposent 
respectivement : ((A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la 
communication des noms des personnes élues qui lui a été faite par le gouvernement. Il en ordonne l'affichage 
immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.)), ((L'Assemblée désigne vingt de ses 
membres, qui constituent la Commission de vérification des pouvoirs et de validation. La désignation de chaque 
membre fera l'objet d'un tirage au sort. Les procès-verbaux d'élection sont remis à la Commission qui les examine et 
statue dans les 48 heures selon les règles prévues pour le fonctionnement des Commissions. Toutefois, aucuns 
amendement n'est recevable. )), ((Les conclusions de la Commission de validation font l'objet d'un rapport à 
l'Assemblée, qui en prend acte sans débat ni vote.  
Le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. )), ((L'annulation d'une élection ou 
l'invalidation d'un élu est immédiatement notifiée au Ministre intéressé. 
 Les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés, ou dont l'admission a été ajournée ou soumise à enquête 
par décision de l'Assemblée, peuvent prendre part aux délibérations et au votes.)) : www.apn-dz.org/ 
- Article 29/2 de la Constitution de 1963, dispose : ((En cas de contestation sur la régularité de l'élection d'un député, 
la Commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée statue dans 
les conditions qui y sont fixées.)).  

لكؿ ناخب  : )) 1964أوت  28/ 27ع.  ج. ر.تأسيس لجاف انتخابية، ، يتضمف 1964أوت  25المؤرخ في  256-64مف المرسـو رقـ  5تنص المادة  -
في ظرؼ  حؽ المنازعة في نظامية عمميات التصويت، بتقييد احتجاجو في المحضر. وتحيؿ المجنة االنتخابية الوطنية ىذا االحتجاج عؿ المجمس الوطني

 .((.ثمانية أياـ
 .المتمـمف النظاـ الداخمي لمجمس األمة،  4والمادة  3/2والمادة  الوطنياـ الداخمي لممجمس الشعبي مف النظ 4/2المادة  - 3

http://www.apn-dz.org/
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ىذا وقبؿ  .(1)إعبلف المجمس الدستوري أو أعمف ىذا األخير عف انتخابو بعد إلغاء انتخاب مترشح آخر
، كاف اختصاص الفصؿ في المنازعات 1989تأسيس المجمس الدستوري لممرة الثانية بموجب دستور 

المتعمقة بانتخاب أعضاء البرلماف، يعود في البداية لمبرلماف نفسو، بحيث كاف يمارسو مف خبلؿ لجنة 
تؤسس مباشرة بعد كؿ انتخاب في أوؿ جمسة، تتكوف فقط مف برلمانييف حديثي  ،داخمية خاصة مؤقتة

ثباتيا".  إلى غاية  1962وطبؽ ىذا النظاـ في الجزائر مف االنتخاب، تسمى 'لجنة فحص السمطات وا 
وثانيا ، 1962 أوال بموجب النظاـ الداخمي المجمس الوطني التأسيسي لسنة ، بحيث أنو تـ تبنيو1965

بتحويؿ اختصاص الفصؿ  1976المؤسس في  ، ثـ قاـ(2)1963مف دستور  29/2وأخيرا بموجب المادة 
 .(3)ممجمس األعمىفي المنازعات المعنية مف ىذا األخير ل

                                                           

مف الدستور، يستطيع كؿ مف المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة إسقاط المياـ البرلمانية عف أعضائيـ،  176لكف تجدر اإلشارة إلى أنو وفقا لممادة  - 1
مف  73شروط قابمية االنتخاب أصبل أو في حالة فقدانيا أثناء ممارسة العيدة النيابية. وطبقا لممادة  بأغمبية أعضاء كؿ مجمس، في حالة ما ال يستوفي ىؤالء

مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة المتمـ، يتـ تحريؾ إجراءات إسقاط الميمة البرلمانية بناء عمى إشعار  82النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ولممادة 
ؿ كؿ مف غرفتي البرلماف في قضية إسقاط المياـ البرلمانية في جمسة سرية و مف خبلؿ اقتراع سّري. ويبلحظ أف المجمس الدستوري مف وزير العدؿ. وتفص

انقضاء فترة  غير مختص لمفصؿ في قضايا إسقاط المياـ البرلمانية. وبعبارة أخرى، فإف المجمس الدستوري ال يستطيع إلغاء انتخاب أعضاء البرلماف، بعد
حص لطعوف. ويفترض مف جية، أف المجمس الدستوري ال يستشار أثناء سرياف إجراءات إسقاط المياـ البرلمانية. ومف جية أخرى، أنو غير مختص بفا

 صحة قرارات غرفتي البرلماف المتضمنة إسقاط الميمة البرلمانية )مع مراعاة إمكانية اجتياد المجمس الدستوري بخصوص ىذه النقطة(.
نظاـ الفحص الذاتي لمسمطات )البرلماف قاضي صحة انتخاب أعضائو(، يطبؽ في فرنسا إلى غاية قياـ الجميورية الخامسة، بحيث تـ نقؿ ىذا كاف  - 2

، الذي لدستورياالختصاص، الذي انتقدت ممارستو بشّدة نظرا أنيا فتحت المجاؿ لتعسؼ األغمبية البرلمانية، مف البرلماف إلى ىيئة مستقمة وىي المجمس ا
 :1958استحدث ألوؿ مرة بموجب دستور سنة 

- CAMBY Jean-Pierre, Le Conseil Constitutionnel juge électoral, DALLOZ, Paris, 1996, p. p. 5-10. 
- TURPIN D., Contentieux constitutionnel, op.cit., p. p. 408-409. 

 1958، تبنى نظاـ الفحص الذاتي لمسمطات، بعد أف تخمى المؤسس الفرنسي في سنة 1963ي سنة تجدر اإلشارة، مف جية، إلى أف المؤسس الجزائري ف -
، إال أنو لـ يوكؿ لو ميمة رقابة 1963عنو. ومف جية أخرى، إلى أنو بالرغـ مف استحداث المؤسس الجزائري مجمس دستوري ألوؿ مرة بموجب دستور 

  نتخابات التشريعية.صحة مسارات االنتخابات الوطنية، بما فييا اال
ثبات عيداتيـ، المنصوص عمييا في المادة  - مف دستور  29يشير األستاذ أحمد محيو إلى أف لجنة المجمس الوطني المكمفة بفحص سمطات النواب وا 

 ، تعتبر ىيئة سياسية وليس ىيئة قضائية:1963
« 3.- Le contentieux des élections nationales a d'abord été confié, avec la constitution du 10 septembre 1963, à une 
commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par l'art. 29 de cette constitution. Cette commission est un 
organe politique et non un organe juridictionnel, chargé de statuer sur la régularité des élections législatives » : 
MAHIOU A., Cours de contentieux administratif, fasc. 1, L'organisation juridictionnelle, op.cit., p. 46. 

 إثبات صحة االنتخابات التشريعية مف اختصاص المجمس الشعبي الوطني.قبؿ مراجعتو: ))  1976مف دستور  131تنص المادة  - 3
 ((. ؿ في النزاع الناشئ عف االنتخابات التشريعية مف اختصاص المجمس األعمى.الفص

يحدد طرؽ انتخاب النواب وخاصة عددىـ وشروط قابميتيـ لبلنتخاب وحاالت  1976ديسمبر  29المؤرخ في  113-76مف األمر رقـ  19/3المادة  -
فبراير  6/ 11ع.  ج. ر.، 1977يناير  37المؤرخ في  2-77، المعدؿ باألمر رقـ 1977يناير  9/ 3ع.  ج. ر.التنافي مع شروط العضوية في المجمس، 

 )ممغى(. 1977
  والمتمـ )ممغى(.  يتضمف قانوف االنتخابات، المعدؿ 78-87مف القانوف رقـ  176المادة  -
األعمى مباشرة، عوض لجنة انتخابية وطنية خاصة ويبلحظ أف المؤسس آنذاؾ فّضؿ إسناد اختصاص معالجة منازعات االنتخابات التشريعية لممجمس  -  

 ومؤقتة تتشكؿ عادة مف قضاة ساميف. وفي ىذا الصدد يقوؿ األستاذ أحمد محيو:
- « Avec la constitution du 22 novembre 1976, le contentieux des élections législatives relève de la Cour Suprême. En 
retenant cette solution, l'art. 131 de la constitution évite un double emploi et une complication inutile entre la Cour 
Suprême et la commission électorale nationale qui est l'émanation de cette cour »  : MAHIOU A., Cours de contentieux 
administratif, fasc. 1, L'organisation juridictionnelle, op.cit., p.47. 
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 شروط قبول الطعن الفرع الثاني:
االنتخابات البرلمانية مف طرؼ المجمس الدستوري، عمى نتائج يتوقؼ قبوؿ الطعوف المتعمقة ب

يفائيا تحت طائمة استيفائيا لمجموعة مف الشروط القانونية وىي عمى نوعيف، شروط شكمية، يتعيف است
الختصاص ية، يتعيف استيفائيا تحت طائمة التصريح بعدـ اوشروط موضوع ،)أوال( رفض الطعف شكبل

 )ثانيا(. أو رفض الطعف في الموضوع
 الشروط الشكمية لمطعن -أوال

االنتخابات  يبلحظ مف خبلؿ بيانات أصدرىا المجمس الدستوري عقب مراقبتو لصحة عمميات
الخاصة بالطعوف  (2)الشكمية القانونية، أف المجمس يولي اىتماـ كبير الحتراـ الشروط (1)البرلمانية السابقة

أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  148و 118االنتخابات البرلمانية، المتضمنة في أساسا في المواد نتائج المتعمقة ب
مف النظاـ المحدد لقواعد  39و 38مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عممو سابقا والمواد  35و 34والمواد 

طعف والتي ال تتوفر لدى التي ال تتوفر لدى أصحابيا صفة ف عممو حاليا، بحيث أنو يرفض شكبل الطعو 
يداع الطعوف لديو والتي قدمت خارج األجؿ القانوني المحدد لذلؾ والتي لـ تقدـ وفقا إلصفة المودعييا 

يداعيالئلجراءات القانونية.  وعميو يتعيف التساؤؿ عف  ميعاد الذي يجب ( وال1)المَخوليف تقديـ الطعوف وا 
جراءات الطعف3)بللو ذلؾأف يتـ خ  (؟4)( وعف وجود شروط شكمية أخرى2)( وا 
 :يداعوإلصفة المطعن و لصفة ال -1

 يداعو أماـ الجيات المختصة )ب(.إلصفة ال)أ( و  مطعفالصفة ليتعيف التمييز بيف 
 :مطعنالصفة ل -أ
 118وفقا لممواد  مطعن في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني:الصفة ل -1
، في حالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، لكؿ مترشح ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 38و ع.ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.

أو حزب سياسي مشارؾ في االنتخابات الحؽ في منازعة صحة عمميات التصويت. وأماـ عدـ وضوح 
نص المادة المشار إلييا سابقا، اضطر المجمس الدستوري لتفسيرىا. وّضح المجمس الدستوري في بيانو 

، أنو يجب أف يكوف الطاعف، إذا كاف مترشحا، قد ترشح ضمف قائمة 2777مايو  12في  مؤرخال
مترشحيف لبلنتخابات التشريعية المقرر إجراؤىا في الدائرة االنتخابية المراد الطعف في صحة عمميات 

ذا كاف حزبا سياسيا، يجب أف يكوف قد شارؾ بمناسبة االنتخابات التشريعية  التصويت التي جرت فييا. وا 
المقرر إجراؤىا عمى مستوى الدائرة االنتخابية المراد الطعف في صحة عمميات التصويت التي جرت فييا 

                                                           

                 مايو 12وفي  2772يونيو  18وفي  2771يناير  4وفي  1997ديسمبر  37وفي  1997يونيو  17بيانات المجمس الدستوري المؤرخة في  - 1
 .2779ديسمبر  31وفي  2777مايو  29وفي  2777

 د استعماليا مف طرؼ المجمس الدستوري.األشكاؿ اإلجرائية الجوىرية، حسب الصياغة المعتا - 2
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أيضا. وينبغي التأكيد، مف جية، أف صفة المترشح التي تخوؿ حؽ الطعف أماـ المجمس الدستوري، 
مة حرة. ومف جية أخرى، أف تستوفى سواء في حالة الترشح في قائمة حزبية أو في حالة الترشح في قائ

حؽ منازعة صحة عمميات التصويت، مقرر لجميع المترشحيف في قوائـ المترشحيف لبلنتخابات التشريعية 
ولـ يقرر مثبل لممترشح متصدر القائمة فقط. لكف يبقى السؤاؿ مطروح بالنسبة لتمتع المترشحيف 

 مطعف؟الصفة لب (1)عيةاإلضافييف الثبلث في قوائـ المترشحيف لبلنتخابات التشري
 مطعف، كؿ مف:الصفة لوبالتالي، ُيفترض أنو ال يتمتع ب

المترشحيف لبلنتخابات التشريعية واألحزاب السياسية المشاركة فييا، خارج الدائرة االنتخابية التي  -
   ؛تعنييـ

لتزكية الناخبوف ولو أنيـ قاموا بتزكية قوائـ مترشحيف أحرار أو قوائـ حزبية تخضع لشرط ا -
 ؛(2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 179المسبقة وفقا لممادة 

 ؛أصحاب ممفات الترشح المرفوضة -
 ؛األحزاب السياسية غير المشاركة في االنتخابات التشريعية -
 ؛ممثمي قوائـ المترشحيف لدى مكاتب التصويت -
  ؛(3)ممثمي المجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية -
 ؛يف الدولييف لبلنتخاباتالمبلحظ -

                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 171/2المادة  - 1
في صحة عمميات التصويت الخاصة باالنتخابات التشريعية، في البداية لكؿ  مطعفالصفة ل، منح المشرع 1989في ظؿ قانوف االنتخابات لسنة  - 2

 الثانية، كؿ جمعية ذات طابع سياسي مشاركة في االنتخابات: ناخب. لكنو أضاؼ بعد إجراء تعديؿ وتتميـ القانوف المعني لممرة
  لكؿ ناخب الحؽ في االعتراض عمى صحة عمميات التصويتيتضمف قانوف االنتخابات قبؿ مراجعتو: ))   13-89مف القانوف رقـ  177/1تنص المادة  -

 ((.ؿ الثماني واألربعيف ساعة الموالية إلعبلف النتائج.بتقديـ طعف في شكؿ عريضة عادية يودعيا لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري خبل
ع.  ج. ر.، 1997مارس  27المؤرخ في  76-97يتضمف قانوف االنتخابات، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  13-89مف القانوف رقـ  177/1وتنص المادة  -

لكؿ ناخب أو جمعية ذات طابع سياسي : )) 1991أبريؿ  3/ 14ع.  ج. ر.، 1991أبريؿ  2المؤرخ في  76-91وبالقانوف رقـ  1997مارس  28/ 13
وري مشاركة في االنتخابات، الحؽ في االعتراض عمى صحة عمميات التصويت بتقديـ طمب في شكؿ عريضة عادية يودعيا لدى كتابة ضبط المجمس الدست

 ((.( ساعة الموالية إلعبلف النتائج.48خبلؿ الثماني واألربعيف )
: ))  2777مايو سنة  17ت التشريعية لػ يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابا 115-77مف المرسـو رئاسي رقـ  7ة السادسة لممادة تنص النقط - 3

ـ حقوؽ الناخبيف واحترا تمارس المجنة السياسية، في إطار احتراـ الدستور وقوانيف الجميورية، ميمة عامة لرقابة قانونية العمميات االنتخابية، وحياد اإلدارة،
 والمترشحيف.

 وتتولى، بيذه الصفة، الصبلحيات اآلتية:
5- ... 
يا وخبلؿ سير االقتراع، نسخا مف طعوف المترشحيف المحتممة وتحيميا دوف إبطاء، عند االقتضاء، ئتستمـ أثناء المرحمة السابقة لمحممة االنتخابية وأثنا – 6

 إلى الييئات المعنية مشفوعة بمداوالتيا،
يا مباشرة ((. وعميو يتعيف التساؤؿ عف إمكانية المجنة السياسية إخطار المجمس الدستوري باالحتجاجات المتعمقة بعمميات التصويت التي يرفعيا إلي... -7

 المترشحوف وممثمييـ؟
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 ممثمي اإلدارة بصفة عامة. -
 38و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148وفقا لممواد  مطعن في حالة انتخابات مجمس األمة:الصفة ل -5

، في حالة انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، لكؿ مترشح الحؽ في منازعة نتائج ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
يجب أف يكوف  ،2777مايو  12ي بيانو المؤرخ في دستوري فاالقتراع. وقياسا عمى ما وضحو المجمس ال

الطاعف مترشحا النتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف المقرر إجراؤه في الدائرة االنتخابية المراد 
مطعف، الصفة لوبالتالي، ُيفترض أنو ال يتمتع ب. (1)الطعف في نتائج عمميات التصويت التي أجريت فييا

 كؿ مف:
 ؛لعضوية في مجمس األمة، خارج الدائرة االنتخابية التي تقدموا فييا المترشحيف -
 ؛ناخبوا االقتراع العاـ المباشر -
 ؛ناخبوا االقتراع غير المباشر -
 ؛ممثمي المترشحيف لعضوية في مجمس األمة -
 ؛أعضاء مجمس األمة الذيف لـ تنتو عيدتيـ -
 ممثمي اإلدارة بصفة عامة. -

مطعف في حالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني الصفة لوفر لدييـ ىذا وُيفترض أف المت
وفي حالة انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، غير ممزميف بإثبات المصمحة أماـ المجمس 

ُتسَتمّد مباشرة، في حالة انتخاب أعضاء  مطعفالصفة لالدستوري، ألنيا مفترضة قانونا. وعمما أف 
، مف صفة المترشح ومف صفة الحزب السياسي المشارؾ في االنتخابات وفي المجمس الشعبي الوطني

حالة انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، مف صفة المترشح لمعضوية في مجمس األمة فيتعيف عمى 
المجمس الدستوري التحقؽ مف توفر ىذه الصفات األخيرة. لكف يتعيف التساؤؿ إذا ما يجب، استثناء، 

عبلف انتخاب مكانو مترشح توفر مصمحة مب اشرة لما يتعمؽ األمر باعتراض عمى انتخاب نائب معيف وا 
طمب إلغاء انتخاب نائب معيف  مطعفالصفة لآخر بصفة نيائية؟ وبعبارة أخرى، ىؿ يحؽ ألي صاحب 

عبلف فوز مترشح آخر مكاف ىذا األخير، عمما أف الطاعف ليس المستفيد مف قرار المجمس الدستوري  وا 
 الة االستجابة لمطمب سابؽ الذكر؟في ح

 
 
 

                                                           

، رقـ 2773مة، أحكاـ الفقو الدستوري الجزائري دليؿ المترشح لعضوية مجمس األ"في  لدستوري لـ يقدـ مثؿ ىذا التوضيحتجدر اإلشارة إلى أف المجمس ا - 1
 .41-38، ص ص 2773، 8
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 :يداع الطعنإل صفةال -ب
في الواقع، يصعب  يداع الطعن في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني:إلفة الص -1

عمى المترشحيف النتخابات المجمس الشعبي الوطني القياـ بإجراءات الطعف المتمثمة في إيداع احتجاجات 
يداع عرائض لدى كتابة ضبط المجس الدستوري (1)عمى مستوى مكاتب التصويت بأنفسيـ. لذا مف  (2)وا 

يحدد  84-72مف المرسـو التنفيذي  رقـ  7و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67صراحة في المواد  الّنصجية، تـ 
كيفيات تحديد ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات 

تصويت، عمى إمكانية ممثمي قوائـ المترشحيف عمى مستوى مكاتب التصويت ممارسة رقابة عمميات ال
ومف جية أخرى، يقبؿ المجمس  ئـ الممثمة،تسجيؿ احتجاجات في محضر الفرز باسـ ولصالح القوا

األحزاب السياسية المعنييف مفَوضيف مف قبؿ المترشحيف و الدستوري إيداع عرائض الطعف لديو مف طرؼ 
  .(3)امميف لوكالة خاصةبشرط أف يكونوا ح

وفيما يخص الطعوف التي ترفعيا األحزاب السياسية المشاركة أماـ المجمس الدستوري، يتعيف 
التساؤؿ عف إمكانية جميع مسؤولي األحزاب السياسية المعنية، سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي، 

؟ وفقا (4)ى تفويض أو وكالة خاصةإيداع عرائض طعوف باسـ الحزب الذي ينتموف إليو، دوف حاجة إل
، َيعتبر المجمس الدستوري أف مودعي عرائض الطعف باسـ 2777مايو  12لما ورد في بيانو المؤرخ في 

أحزاب سياسية مشاركة في االقتراع، ممزميف بإثبات تفويضيـ مف طرؼ ىذه األحزاب، ما عدا في حالة 
  .(5) ي لمحزبما إذا تـ إيداع العريضة مف طرؼ الممثؿ القانون

                                                           

 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67المادة  - 1
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118المادة  - 2
 . 2777مايو  12بياف المجمس الدستوري المؤرخ في  - 3
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39مف المادة  2النقطة  -
اتب التصويت في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، ال يسمح بحد ذاتو لممِثمي قوائـ المترشحيف ُيفترض إذف أف التأىيؿ لمتمثيؿ عمى مستوى مك -

 بإيداع عرائض عمى مستوى المجمس الدستوري.
عف مف بيف أسباب رفض المجمس الدستوري الطعوف المتعمقة بانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني شكبل، ىناؾ عدـ إثبات مودعي عرائض الط - 4

 (.2777مايو  29وفي  2772يونيو  18باسـ أحزاب سياسية شاركت في االقتراع لتفويضيـ مف طرؼ ىؤالء )بيانات المجمس الدستوري المؤرخة في 
، ولـ ُيضّمف المجمس الدستوري البيانات المشار إلييا أعبله، توضيحات حوؿ األشخاص الذيف قاموا بإيداع عرائض الطعوف باسـ أحزاب سياسية –

 المرفوضة شكبل.
، أف األميف العاـ لمحزب ىو الذي يتولى تمثيؿ الحزب لدى 2717مف النظاـ الداخمي لحزب "جبية التحرير الوطني" لسنة  71يستفاد مثبل مف المادة  -5

 :ىيئات ومؤسسات الدولة، ما يمنحو صفة تمثيؿ الحزب أماـ الجيات القضائية بصفة عامة، بما فييا المجمس الدستوري
www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-

00&Itemid=38  

 

http://www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-00&Itemid=38
http://www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-00&Itemid=38
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في حالة انتخاب األعضاء   يداع الطعن في حالة انتخابات مجمس األمة:إلفة الص -5
وال في المرسـو التنفيذي رقـ  (1)قانوف االنتخاباتصراحة ال في  الّنصالمنتخبيف لمجمس األمة، لـ يتـ 

، عمى إمكانية (2)متمـيتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ وال 97-423
تسجيؿ احتجاجات عمى  (3)ممثمي المترشحيف لعضوية في مجمس األمة عمى مستوى مكاتب التصويت

التي جاءت بصيغة عامة. بالتالي ُيفترض  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67الفرز. لكف يمكف، تطبيؽ المادة محضر 
في محضر الفرز باسـ  ممثمي المترشحيف لعضوية في مجمس األمة إدراج احتجاجات و بإمكافأن

 ولصالح المترشحيف الممَثميف.
إيداع  ىذا األخير يقبؿف وفيما يخص إيداع الطعوف مباشرة عمى مستوى المجمس الدستوري،

عرائض الطعف لديو مف طرؼ مفَوضيف مف قبؿ المترشحيف لعضوية مجمس األمة حامميف لوكالة 
بالتالي يتعيف التساؤؿ عف . ستوري طبيعتياوبخصوص ىذه األخيرة، لـ يوضح المجمس الد .(4)خاصة

 شروط وكيفية إعداد ىذه الوثيقة؟ ىؿ ُيشترط مثبل أف تكوف وكالة رسمية محررة أماـ ضابط عمومي؟
كما يمكف أيضا المترشحيف لعضوية في البرلماف واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات 

عمؽ بإمكانية إيداع عرائض الطعف عف طريؽ التفويض، التشريعية، بفضؿ اجتياد المجمس الدستوري المت
 إيداع عرائض طعونيـ بواسطة محاميف مفوضيف صراحة. 

 

 :إجراءات الطعن -5
، طريقتيف لمطعف أماـ المجمس الدستوري في حالة االنتخابات قانوف االنتخاباتيقترح المشرع في 

طعوف عمى مستوى مكاتب التصويت يـو إجراء البرلمانية، بمعنى طريقة غير مباشرة، تتمثؿ في إيداع ال
وطريقة مباشرة  ،)ب(مف جية ،عمميات التصويت، ُيفترض أنيا ترسؿ فيما بعد إلى المجمس الدستوري

 .)أ(مف جية أخرى المترشحيف المنتَخبيف عمى مستوى ىذا األخير بعد إعبلف تتمثؿ في إيداع الطعوف
في حالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي : الطعن المباشر أمام المجمس الدستوري -أ

صراحة عمى أف الطعف أماـ المجمس الدستوري يكوف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/1الوطني، تنص المادة 
"بتقديـ طمب في شكؿ عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري". أما في حالة انتخاب 

توضيحات حوؿ كيفية تقديـ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، فمـ تتضمف المادة 
تنص صراحة عمى أف الطعف أماـ  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 38الطعف أماـ المجمس الدستوري. لكف المادة 

                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 145و 141لمواد خاصة في ا - 1
 مف المرسـو التنفيذي المعني. 21و 18خاصة في المواد  - 2
، يختار المترشحيف لعضوية في مجمس األمة ممثمييـ عمى مستوى مكاتب التصويت يـو االقتراع، مف بيف ناخبي أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 141وفقا لممادة  - 3

 انتخابات مجمس األمة.
 .41-38ص ص  مرجع سابؽ،عضوية مجمس األمة، دليؿ المترشح ل - 4
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المجمس الدستوري، سواء في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني أو في حالة انتخابات مجمس 
في حالة االنتخابات  س الدستوري". بالتالياألمة، يكوف "بتقديـ عريضة طعف إلى كتابة ضبط المجم

 الطعف أماـ المجمس الدستوري، في شكؿ عريضة.يقدـ  البرلمانية،
، ىذه األخيرةماداـ أف الطعف يتـ بتقديـ عريضة، فما ىي إذف البيانات التي يجب أف تتضمنيا 

 118مف المادة  شكبل؟ في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، يستفاد تحت طائمة عدـ قبولو
أف الطعف يقدـ في شكؿ "عريضة عادية". لكف ما المقصود بعبارة "عريضة عادية"؟ ىؿ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

؟ وفي حالة (2)، مف حيث البيانات اإلجبارية(1)أف العريضة العادية تختمؼ عف عريضة الطعف القضائية
توضيح فيما يخص البيانات  أي أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148لـ تتضمف المادة  انتخابات مجمس األمة،

 39اإللزامية لعريضة الطعف، عمما أنيا لـ تنص إطبلقا عمى شكؿ الطعف. لكف بالرجوع إلى المادة 
، يتضح أف عرائض الطعف أماـ المجمس الدستوري، سواء في حالة انتخاب أعضاء ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

تتضمف مجموعة  تخبيف، يجب أفالمجمس الشعبي الوطني أو في حالة انتخاب أعضاء مجمس األمة المن
 :(3)مف البيانات وىي

 اسـ ولقب ومينة وعنواف وتوقيع الطاعف، -
 والمجمس الشعبي الوالئي أو البمدي الذي ينتمي إليو الطاعف، في حالة انتخابات مجمس األمة، -
إذا وتسمية الحزب وعنواف مقره وصفة مودع الطعف الذي يجب أف يثبت التفويض الممنوح إياه،  -

 كاف الطاعف حزبا سياسيا،
 وعرض الموضوع والوسائؿ المدعمة لمطعف والوثائؽ المؤيدة لو.  -

                                                           

 .ؽ.إ.ـ.إ. 15المادة  - 1
( مف القانوف عمى أف "عريضة الطعف" ىي عريضة "عادية" يعني في رأينا أنيا 511إف نص المادة )يقوؿ األستاذ شييوب مسعود في ىذا الصدد: ))  - 2

دوف إعفاء الطاعف مف الشروط الواجب توفرىا في أية عريضة عادية المنصوص  بسيطة تحرر عمى ورؽ عادي دوف شروط أخرى، كالدمغة وغيرىا. ولكف
مرجع  ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني،شييوب مسعود((: .( مف قانوف اإلجراءات المدنية52عمييا بالمادة )

يجب أف تتوفر ىذه الطعوف عمى مجموعة مف الشروط القانونية، منيا أف يكوف الطعف ىذا الصدد: ))...  . وتقوؿ الدكتورة العاـ رشيدة في228ص  سابؽ،
المحاكـ  عمى شكؿ عريضة وقد حددىا القانوف عمى أنيا عريضة عادية، ونظف أف المشرع استعمؿ ىذه العبارة لكي يميزىا عف تمؾ العرائض المقدمة لدى

، المجمس الدستوري الجزائري، سمسمة الكتب القانونية، دار الفجر العام رشيدة((: فييا شروط شكمية وأخرى موضوعية. والمجالس القضائية والتي يشترط
 .173-172، ص ص 2776لمنشر والتوزيع، مصر، 

ص  مرجع سابؽ،س األمة، وفي دليؿ المترشح لعضوية مجم 2777مايو  12عمى ىذه البيانات كذلؾ في بياف المجمس الدستوري المؤرخ في  الّنصتـ  - 3
 .41-38ص 

يحدد كيفيات تحديد ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ويضبط  84-72تجدر اإلشارة إلى أف المرسـو التنفيذي  رقـ  – 
مف األمر  558و 61و 56و 45طبيؽ أحكاـ المواد يحدد ىذا المرسـو كيفيات تكيفيات ممارسة رقابة عمميات التصويت، ينص في المادة األولى منو: )) 

((. لكف المبلحظ أف والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات. 5997مارس سنة  6الموافؽ  5457شواؿ عاـ  27المؤرخ في  17-97رقـ 
 .ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ. 118المرسـو التنفيذي المعني ال يتضمف في الواقع أحكاـ تطبيقية متعمقة بأحكاـ المادة 



 الفصل الثاني:                                                      المنازعات المتعلقة بنتائج االنتخابات

 

 
198 

، يمكف استنتاج أنو ىناؾ تشابو ؽ.إ.ـ.إ. 15و 14مع المادتيف  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39وبمقارنة المادة 
لعريضة افتتاح  مف حيث البيانات اإللزامية لعريضة الطعف أماـ المجمس الدستوري والبيانات اإللزامية

  الدعوى أماـ الجيات القضائية المدنية واإلدارية، مع وجود بعض االختبلفات:
عمى وجوب تأريخ عريضة الطعف أماـ  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39تأريخ العريضة: ال تنص المادة  -

 ؛وجوب تأريخ عريضة افتتاح الدعوى عمى ؽ.إ.ـ.إ. 14المجمس الدستوري، بينما تنص المادة 
عمى  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39الجية القضائية التي ترفع إلييا العريضة: ال تنص المادة تحديد  -

وجوب تحديد الجية التي توجو إلييا عريضة الطعف، التي ىي المجمس الدستوري فقط، بينما تنص المادة 
 ؛لقضائية التي ترفع أماميا الدعوىعمى وجوب تحديد الجية ا ؽ.إ.ـ.إ. 15

عمى ذكر الوقائع والطمبات،  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39الطمبات: ال تنص المادة التمييز بيف الوقائع و  -
التي تفرؽ بصفة  ؽ.إ.ـ.إ. 15عمى الترتيب، مكتفية باإلشارة إلى "عرض الموضوع"، عمى عكس المادة 

 واضحة بيف الوقائع والطمبات.
يقبؿ  مجمس ال، بحيث أف ال(1)يتـ إيداع عريضة الطعف مباشرة لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري

. بعد ذلؾ يتـ تسجيؿ (2)عف طريؽ الفاكس أو البريد باالنتخابات البرلمانيةعادة إرساؿ الطعوف المتعمقة 
وبعدد مف النسخ  (4)يتعيف تقديـ عريضة الطعف بالمغة الوطنية والرسميةو  .(3)العريضة بكتابة الضبط

  .(5)يساوي عدد األطراؼ

                                                           

يتعمؽ بتنظيـ  423-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  22والمادة  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 38والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118وىو ما يستفاد مباشرة مف المادة  - 1
 المعدؿ والمتمـ.انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، 

 .41-38ص ص مرجع سابؽ، دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة،  - 2
الضبط. لكف  لـ ينص المجمس الدستوري في النظاـ المحدد لقواعد عممو عمى تقييد الطعوف المتعمقة باالنتخابات التشريعية التي ترفع إليو، لدى كتابة - 3

خ إيداع العرائض ومنح رقـ يبلحظ مف خبلؿ القرارات التي أصدرىا المجمس عمى إثر بعض مف ىذه طعوف، أنو يتـ فعبل تقييد ىذه األخيرة بتسجيؿ تاري
 خاص واحد لكؿ عريضة طعف. أمثمة:

، مف طرؼ المترشح لعضوية في مجمس األمة عمى 71، تحت رقـ 2717عريضة الطعف المودعة لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري، بتاريخ أوؿ يناير  -
 . 2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.، 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71مستوى والية ورقمة عاصـ الطيب: قرار رقـ 

، مف طرؼ المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع 395/77، تحت رقـ 2777مايو  23عريضة الطعف المودعة لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري، بتاريخ  -
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. ،2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75الوطني الديمقراطي بالدائرة االنتخابية سوؽ أىراس: قرار رقـ 

، تبنى المجمس الدستوري طريقة تقييد أخرى لعرائض الطعوف، بحيث 1997لكف تجدر اإلشارة إلى أنو بمناسبة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني سنة 
، 15/71، تحت رقـ 1997يونيو  11بتاريخ  كاف يميز بيف رقـ اإليداع ورقـ الطعف. مثاؿ: عريضة الطعف المودعة لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري

يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17، مف طرؼ ممثؿ التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة االنتخابية بباتنة: قرار مؤرخ في 26المسجمة تحت رقـ 
1997 . 

 .41-38ص ص  مرجع سابؽ،مة، ودليؿ المترشح لعضوية مجمس األ 2777مايو  12بياف المجمس الدستوري المؤرخ في  - 4
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39/2المادة  - 5
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في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني : س الدستوريالطعن غير المباشر أمام المجم -ب
 67عمى مستوى مكتب التصويت وفقا لممواد  المتوفريمكف إدراج احتجاجات في محضر الفرز 

يحدد كيفيات تحديد ممثمي قوائـ المترشحيف في  84-72مف المرسـو التنفيذي  رقـ  7و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمميات التصويت. كما يمكف  مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت

في محضر تركيز نتائج االقتراع وفقا ي محضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات و فإدراج احتجاجات  أيضا
  .(1)2777مايو  12لبياف المجمس الدستوري المؤرخ في 

التصويت وفقا مكتب لفي حالة انتخابات مجمس األمة يمكف إدراج احتجاجات في محضر الفرز 
يتعمؽ بتنظيـ أعضاء  423-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  21و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67و 145لممواد

 .مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ والمتمـ
سابؽ الذكر وفي المرسـو  84-72وفي المرسـو التنفيذي رقـ  قانوف االنتخابات في ال توجد أحكاـ

كر، تتعمؽ بكيفية تقديـ االحتجاجات، ماعدا اشتراط المجمس الدستوري سابؽ الذ 423-97التنفيذي رقـ 
. فبل ُيعرؼ مثبل إف يتـ تسجيؿ االحتجاجات عمى (2)أف تكوف االحتجاجات موقعة مف طرؼ أصحابيا
رفاقو بمحضر  ،محضر الفرز في إطار مخصص ليذا الغرض أـ يتـ تحريره أوال عمى ورؽ عادي وا 

  .(3)االحتجاجات، تحت طائمة رفضيا شكبل ىذه أف تتضمنيا بيانات التي يجبال. وال تعرؼ أيضا الفرز
ما يؤكد استبلـ المجمس  قانوف االنتخاباتفي حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، ال يوجد في 

وأف المجمس ال يتمقى  ،الدستوري جميع االحتجاجات التي تتضمنيا مختمؼ المحاضر االنتخابية خاصة
نما يتمقى فقط محاضر تركيز نتائج الدوائر  ،اضر االنتخابية المختمفة بصفة آليةجميع المح وا 
. بالتالي ُيفترض أف المجمس (5)والمحاضر االنتخابية األخرى التي يطمب صراحة إحضارىا (4)االنتخابية

إلى  الدستوري ال يتمقى االحتجاجات المسجمة في الحاضر االنتخابية المختمفة بصفة آلية. ما يؤدي

                                                           

تعدىا كؿ  تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ يسمح في قانوف االنتخابات، لممترشحيف أو ممثمييـ المؤىميف قانونا، بإدراج احتجاجات في المحاضر التي - 1
جاف االنتخابية لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف مف المجاف االنتخابية البمدية والمجاف االنتخابية الوالئية والم

مايو  12، سمح المجمس الدستوري بذلؾ، في بيانو المؤرخ في 2777الجزائرييف المقيميف بالخارج. لكف بمناسبة انتخابات المجمس الشعبي الوطني لسنة 
 االستثنائي في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري.. وال أثر ليذا التدبير 2777

 .2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر.، 2774يناير  27المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 2
النتخابات البرلمانية لكف قياسا عمى ما ىو معموؿ بو في حالتي االنتخابات الرئاسية واالستفتاء، يمكف اعتبار أنو يتـ تسجيؿ االحتجاجات المتعمقة با - 3

مف المرسـو التنفيذي  11و ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 32عمى محاضر الفرز في إطار معد خصيصا ليذا الغرض وأنو مف الضروري ذكر البيانات الواردة في المواد 
المتضمف القانوف العضوي و  1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166و 61و 67و 56و 45يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد  77-74رقـ 

 المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لرئاسة الجميورية  وأنو مف الواجب تحرير االحتجاجات بالمغة العربية.
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 116المادة  - 4
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48المادة  - 5
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اعتبار أف المجمس الدستوري غير ممـز بمعالجة االحتجاجات المسجمة عمى مختمؼ المحاضر 
وفي حالة انتخابات مجمس األمة، ُيفترض أف المجمس الدستوري يتمقى جميع . (1)االنتخابية

 االحتجاجات المسجمة في محاضر الفرز، ماداـ أنو يستمـ ىذه األخيرة بصفة آلية. بالتالي ُيفترض
أف المجمس يقوـ بمعالجة االحتجاجات المعنية. لكف يبلحظ أف المجمس الدستوري قاـ بإصدار عدة 
قرارات بعنواف الرقابة عمى صحة عمميات ىذه األخيرة، قبؿ إعبلف نتائج االقتراع، دوف أف يوضح 

، (2)ئيةإف كاف وراءىا احتجاجات مسجمة في محاضر فرز األصوات أـ أصدرىا بعنواف الرقابة التمقا
ما يضفي غموض حوؿ أخذ المجمس الدستوري االحتجاجات المتضمنة في محاضر الفرز بعيف 

ومف جية أخرى، تثير كيفية تعامؿ المجمس الدستوري مع االحتجاجات التي  ،االعتبار. ىذا
القانونية. فعبل، في حالة انتخابات المجمس  طبيعتياتتضمنيا المحاضر االنتخابية شكوؾ حوؿ 

ي الوطني، يبلحظ أف المجمس الدستوري، يعود أثناء التحقيؽ في الطعوف المباشرة، إلى الشعب
الطعف المثارة  بأسبابالمحاضر االنتخابية لمعاينة تسجيؿ أو عدـ تسجيؿ احتجاجات ليا عبلقة 

. وفي حالة انتخابات مجمس األمة، يبلحظ أف المجمس الدستوري في بعض (3)المعني في الطعف
يعود أثناء التحقيؽ في الطعوف المباشرة إلى محاضر فرز األصوات، لمعاينة تسجيؿ أو األحياف، 

تارة  ،وأنو (4)الطعف المثارة في العرائض بأسبابعدـ تسجيؿ بصفة مسبقة الحتجاجات ليا عبلقة 
الطعف التي تتضمنيا عريضة الطعف، بصفة مسبقة في محضر فرز  أسبابَيعتبر أف اإلشارة إلى 

مف  21والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 145، وفقا لممادة األسبابشرط لقبوؿ فحص ىذه  األصوات،
                                                           

 احتجاج مسجؿ عمى محضر انتخابييبلحظ أف المجمس الدستوري لـ يصدر أي قرار، بناء عمى  - 1
، أف المجمس الدستوري لـ يأخذ بعيف االعتبار 2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75يتبيف مف خبلؿ القرار رقـ  -

 ب أعضاء المجمس الشعبي الوطني.االحتجاجات التي اّطمع عمييا أثناء التحقيؽ في الطعف موضوع القرار المعني، قبؿ إعبلنو نتائج انتخا
 أمثمة:  - 2
 . 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -
 . 2777يناير  14/ 4ع.  ج. ر.، 2777مؤرخ في أوؿ يناير  77/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  –
 .2777ناير ي 14/ 4ع.  ج. ر.، 2777مؤرخ في أوؿ يناير  77/ؽ. ـ د/72قرار رقـ  -
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 3
 أمثمة لبعض الحاالت التي قاـ فييا المجمس الدستوري بمراقبة التسجيؿ أو عدـ التسجيؿ المسبؽ الحتجاجات في محاضر فرز األصوات: - 4
 . 2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  -
 . 2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر.، 2774يناير  27المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  -
 أمثمة لبعض الحاالت التي لـ يقـ فييا المجمس الدستوري بمراقبة التسجيؿ أو عدـ التسجيؿ المسبؽ الحتجاجات في محاضر فرز األصوات:  -
 . 2771يناير  14/ 74ع.  ج. ر.، 2771يناير  3مؤرخ في  72/71قرار رقـ  -. 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997نيو يو  17قرارات مؤرخة في  -
 .2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.، 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -
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يتعمؽ بتنظيـ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ  423-97المرسوـ التنفيذي 
وتارة أخرى، َيعتبر وىو يوضح ما يجب أف تتضمنو عريضة الطعف في نتائج االقتراع ، (1)والمتمـ

االحتجاج قد سبؽ تدوينو بمحضر التصويت أو الفرز،  يستحسف أف يكوف. مف بيانات أنو ))..
))... (2). 

والمجمس الدستوري في النظاـ  قانوف االنتخاباتتجدر اإلشارة إلى عدـ تنظيـ كؿ مف المشرع في 
المحدد لقواعد عممو لكيفية معالجة المجمس لبلحتجاجات المتضمنة في المحاضر االنتخابية. ما يفيد أف 

 المجمس غير ممـز بمعالجة االحتجاجات المعنية، حتى في حالة تمقييا.
 وبناء عمى األفكار السابقة المتعمقة بالطعف غير المباشر أماـ المجمس الدستوري، يبدو أف فكرة

 طعف غير مباشر أماـ المجمس الدستوري، غير مقنعة. كاالحتجاج في حالة االنتخابات البرلمانية  اعتبار
في حالة انتخابات مجمس األمة، لممجمس الدستوري سمطة تقديرية فيما يتعمؽ بتكييؼ  وعمى كؿ،

احتجاجات مسجمة عمى محاضر فرز األصوات، بأنيا طعوف، يتولى معالجتيا مف المفروض قبؿ إعبلف 
عمؽ النتائج األولية لبلقتراع. وفي حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، لممجمس سمطة تقديرية فيما يت

أوال بإيفاده المحاضر االنتخابية المختمفة وثانيا بتكييؼ االحتجاجات التي تتضمنيا ىذه المحاضر بأنيا 
طعوف، يتولى معالجتيا مف المفروض قبؿ إعبلف النتائج األولية لبلقتراع. بالتالي مف الضروري تسجيؿ 

دستوري إف لـ يقـ بفحصيا قبؿ جميع االحتجاجات عمى المحاضر االنتخابية المبلئمة، ألف المجمس ال
إعبلف النتائج األولية لبلقتراع، يمكف أف يحتسبيا عمى األقؿ أثناء التحقيؽ في الطعوف المباشرة في حالة 

ضافة إلى ما سبؽ يمكف تقديـ بعض التوضيحات إعبلف النتائج األولية لبلقتراع. تقديميا بعد  وا 
 والمبلحظات الضرورية:

المجمس الدستوري قد انتقد بشدة النظاـ القانوني لبلحتجاجات المسجمة  تجدر اإلشارة إلى أف -
مف القانوف العضوي المعدؿ  28عمى محاضر الفرز بمناسبة انتخابات رئاسية، المقترح في المادة 

                                                           

 في الموضوع:))... : 2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  - 1
 اعتبارا أف الطاعف أسس طعنو عمى أربعة أوجو، -
 ... عف األوجو الثاني والثالث والرابع، المأخوذة معا: 
مف المرسـو التنفيذي،  25مف قانوف االنتخابات والمادة  545اعتبارا أف الطاعف لـ يسجؿ أي احتجاج عما يدعيو في محضر الفرز كما تقتضيو المادة  -

 ((.كور أعبله، كما أنو لـ يأتي بأي دليؿ أو شيادة لتدعيـ أقوالو، مما يستوجب التصريح بعدـ تأسيس األوجو الثبلثة.المذ
 .41-38ص ص  مرجع سابؽ،دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة،  - 2
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 2774، الذي تـ إحالتو أماـ المجمس الدستوري لرقابة مطابقتو لمدستور سنة لقانوف االنتخاباتوالمتمـ 
اـ القانوني نفسو المطبؽ عمى االحتجاجات المسجمة عمى المحاضر االنتخابية بمناسبة وىو النظ

في ... ))انتخابات المجمس الشعبي الوطني وانتخابات مجمس األمة. يعتبر المجمس الدستوري: 
  من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، المحررة كاآلتي: 82ثامنا: فيما يخص المادة ... الموضوع

الموافؽ  5457شواؿ عاـ  27المؤرخ في  17-97مف األمر رقـ  566تعدؿ وتتـ المادة  :82ة "الماد
 والمتضمف القانوف العضوي المذكور أعبله، وتحرر عمى النحو اآلتي: 5997مارس سنة  6

يحؽ لكؿ مترشح أو ممثمو قانونا في حالة انتخابات رئاسية وألي ناخب، في حالة  :111"المادة 
أف يطعف في صحة عمميات التصويت بإدراج احتجاجو في المحضر الموجود داخؿ مكتب االستفتاء، 
 التصويت.

( ساعة 48كما يحؽ لكؿ مترشح أف يرفع دعوى أماـ المجمس الدستوري خبلؿ ثماف وأربعيف )
 ابتداء مف تاريخ انتياء عمميات الفرز.

كاممة ابتداء مف تاريخ رفعيا  ( أياـ5يفصؿ المجمس الدستوري في الدعوى في أجؿ أقصاه خمسة )
 بقرار ابتدائي نيائي.

 يبمغ القرار فور صدوره إلى األطراؼ المعنية."
واعتبارا أنو إضافة إلى ذلؾ، فإف المشرع أدرج جممة "... أف يطعف في صحة عمميات  –... 

 28ف المادة التصويت بإدراج احتجاجو في المحضر الموجود داخؿ مكتب التصويت." في الفقرة الثانية م
مف القانوف العضوي، موضوع اإلخطار، دوف أي توضيح مما يحدث غموضا، السيما فيما يتعمؽ 

 بطبيعة ىذا الحؽ وكيفية ممارستو،
مف األمر  566مف القانوف العضوي، موضوع اإلخطار، بتعديميا المادة  28واعتبارا أف المادة  -

قانونيا يمس بحؽ المترشح أو ممثمو القانوني في  المذكور أعبله، تكوف قد أحدثت فراغا 17-97رقـ 
 الّنصاالنتخابات الرئاسية، والناخب في حالة االستفتاء، لمطعف في صحة عمميات التصويت، نظرا لعدـ 

 .(1)((عمى كيفية تقديـ االحتجاج والجية التي يرفع أماميا، ...
تيف لمطعف أماـ المجمس الدستوري، يفترض أف اإلرادة األولية لممشرع كانت خمؽ إمكانيتيف متكامم

في حالتي انتخابات المجمس الشعبي الوطني وانتخابات مجمس األمة. تتمثؿ اإلمكانية األولى في تسجيؿ 
احتجاجات عمى محاضر الفرز، تشكؿ فرصة أولى لمطعف أماـ المجمس الدستوري، الذي ُيفترض أنو 

                                                           

 6الموافؽ  1417شواؿ عاـ  27المؤرخ في  77-97 يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 74/ر. ؽ ع/ـ د/71رأي رقـ  - 1
 .  متعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستوروالمتضمف القانوف العضوي ال 1997مارس سنة 
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تائج األولية لبلقتراع. وتتمثؿ اإلمكانية الثانية في يفحص ويفصؿ في االحتجاجات المعنية قبؿ إعبلف الن
إيداع عرائض الطعف لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري، بعد إعبلنو نتائج االقتراع، ما يشكؿ فرصة 
ثانية لمطعف أماـ المجمس. لكف المبلحظ أف المجمس الدستوري، لـ يساير منطؽ المشرع القائـ عمى فكرة 

ف متكامميف، قائميف بذاتيما، بحيث يبدو أنو يعير اىتماـ كبير بالنسبة لطعوف وجود طعنيف منفصميف، لك
ما بعد إعبلف النتائج األولية لبلقتراع أي الطعوف المباشرة وأنو يضحي في غالب األحياف بطعوف ما قبؿ 

ىذه النتائج ربما لقصر اآلجاؿ القانونية المقررة إلعبلف  إعبلف النتائج األولية أي الطعوف غير المباشرة
 ساعة مف استبلـ جميع المحاضر االنتخابية. 72التي ىي 
طعوف العف مدى إجبارية إجراء تسجيؿ االحتجاجات عمى محاضر انتخابية، تحت طائمة رفض  -

قانوف االنتخابات وال في النظاـ ما بعد إعبلف النتائج األولية لبلقتراع مف حيث الشكؿ: ال يوجد في 
ما يفيد ىذا األمر. ومف جية أخرى، المبلحظ أف المجمس  لمجمس الدستوريالمحدد قواعد عمؿ ا

الدستوري ال يفحص إطبلقا مدى توفر شرط إدراج احتجاج في محضر انتخابي معيف بصفة مسبقة، لما 
طعف  أسبابال يقبؿ  في بعض األحياف ووأن ،(1)يفحص مدى توفر الشروط الشكمية لمعريضة الطعف 

                                                           

ال توجد، حسب المعمومات المتوفرة، أية سابقة تفيد بأف المجمس الدستوري قد رفض طعف معيف مف حيث الشكؿ، لسبب عدـ التسجيؿ المسبؽ  - 1
التي تضمنيا في محاضر انتخابية معينة. ومف جية أخرى، لـ يوضح المجمس الدستوري موقفو بخصوص ىذه المسألة، في بيانو المؤرخ في لبلحتجاجات 

، لشروط قبوؿ 2777مايو  12، لما تطرؽ لشروط قبوؿ الطعوف مف حيث الشكؿ )في الحقيقة، تطرؽ المجمس الدستوري، في بياف 2777مايو  12
تسجؿ عمى مختمؼ المحاضر االنتخابية والطعوف التي ترفع مباشرة أمامو، مف حيث الشكؿ، في آف واحد، دوف أف يوضح مثبل، أف  االحتجاجات التي

المجمس تسجيؿ االحتجاجات عمى المحاضر االنتخابية المختمفة، يعتبر شرط مف شروط قبوؿ الطعوف شكبل(. أما في حالة انتخابات مجمس األمة، يقوؿ 
وىو يوضح ما يجب أف تتضمنو عريضة الطعف في نتائج  2773ي الدليؿ الذي أصدره لصالح المترشحيف لعضوية في مجمس األمة سنة الدستوري ف

مرجع ...(( )دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة،  يستحسف أف يكوف االحتجاج قد سبؽ تدوينو بمحضر التصويت أو الفرز،االقتراع مف بيانات، أنو ))... 
 (. ما يؤكد أف إجراء تسجيؿ االحتجاجات عمى محاضر الفرز، ال يشكؿ إجراء إجباري، تحت طائمة رفض الطعف شكبل. 41-38ص  سابؽ، ص

تنافي مع شروط العضوية في يحدد طرؽ انتخاب النواب وخاصة عددىـ وشروط قابميتيـ لبلنتخاب وحاالت الالذي  113-76مف األمر رقـ  19تنص المادة  -
 الخاص بمكتب االنتخاب التابع لو. إف لكؿ ناخب الحؽ في االعتراض عمى صحة عمميات االنتخاب وذلؾ بكتابة شكواه في المحضر: )) ى( المجمس )ممغ

أعبله، فورا، بيذه الشكوى بواسطة برقية وىذا قبؿ أف تكوف موضوع طعف أماـ  57ويجب إعبلـ المجنة االنتخابية الوطنية المنصوص عمييا في المادة 
 مف الدستور. 535لمجمس األعمى الذي يختص بالمنازعات االنتخابية طبقا لممادة ا

((. وتجدر اإلشارة إلى أف الغرفة ويتشكؿ الطعف مف عريضة بسيطة تودع لدى قمـ كتاب المجمس األعمى في غضوف األياـ الثبلثة التالية لتقديـ العريضة.
، اعتبرت في 1989اص الفصؿ في المنازعات االنتخابية التشريعية قبؿ إعادة إنشاء المجمس الدستوري سنة اإلدارية لممحكمة العميا، لما كانت تتمتع باختص

، عمى مستوى دائرة 1977فبراير  25، في قضية السيد "عمي عمار محمد" الطاعف في صحة العمميات االنتخابية ليـو 1977مارس  3قرار ليا صدر بتاريخ 
لقبوؿ عريضة الطعف في صحة العمميات االنتخابية، يجب عمى الطاعف تسجيؿ شكواه مسبقا عمى المحضر الخاص بمكتب  القميعة، والية البميدة، أنو

ي المادة االنتخاب أو عمى المحاضر الخاصة لمكاتب االنتخاب التي يفترض أنو وقعت فييا المخالفات المثارة في عريضة الطعف، كما ىو منصوص عميو ف
 وخاصة عددىـ وشروط قابميتيـ لبلنتخاب وحاالت التنافي مع شروط العضوية في المجمس يحدد طرؽ انتخاب النوابالذي  113-76مف األمر رقـ  19

 :)ممغى( 
- Arrêt de la Cour Suprême – Chambre administrative- du 3 Mars 1977, Ali-Ammar Mohamed c/opérations électorales 
du 25 Février 1977 dans la Daïra de Koléa : BOUCHAHDA H. et KHELLOUFI R., Recueil d'arrêts (Jurisprudence 
administrative), op.cit., p. 92.  
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  .(1)طعف، لـ تكف موضوع احتجاجات مسجمة بصفة مسبقة عمى محاضر انتخابيةال مثارة في عريضة
عف مدى إجبارية إخطار المجمس الدستوري باالحتجاجات المسجمة عمى المحاضر االنتخابية  -

المختمفة، السيما محاضر فرز األصوات، فور تسجيميا، عف طريؽ وسيمة إرساؿ سريعة كالفاكس أو 
ما يفيد ذلؾ.  انوف االنتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريق التمكس: ال يوجد في

: ، أف2773ومف جية أخرى، يعتبر المجمس الدستوري في دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة لسنة 
عف طريؽ الفاكس أو البريد، غير  اإلرساؿ المباشر لمطعوف إلى المجمس الدستوري،... ))

  .(2)((...مقبوؿ
ومف جية  ،مف جية، إيداع احتجاجات عمى مستوى مكاتب التصويت ،عف إمكانية إثبات -

وال في  في قانوف االنتخاباتأخرى، إيداع عرائض الطعف لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري: ال يوجد 
مكاتب ، ما يمـز سواء رؤساء النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريالنصوص التطبيقية لو وال في 

التصويت ورؤساء مختمؼ المجاف االنتخابية وكتابة ضبط المجمس الدستوري، بتسميـ وصؿ يثبت إجراء 
الطعف الذي تـ لدييـ. لكف بالنسبة إلثبات إجراء تسجيؿ احتجاجات عمى المحاضر االنتخابية، يفترض 

ة لؤلصؿ منيا ، باعتبار أف االحتجاجات تدوف عمى المحاضر، التي تسمـ نسخ مطابقاأنو ممكن
 لممترشحيف أو لممثمييـ المؤىميف قانونا. 

 :ميعاد الطعن -3
و مف جية أخرى، ميعاد ممارسة  ،)أ(يعاد ممارسة الطعوف غير المباشرةيتعيف تحديد، مف جية، م

 ، أماـ المجمس الدستوري. )ب(الطعوف المباشرة
 :ميعاد تسجيل االحتجاجات عمى المحاضر االنتخابية -أ
تسجيل االحتجاجات عمى المحاضر االنتخابية في حالة انتخابات المجمس  ميعاد -1

فتتح المجاؿ لتسجيؿ االحتجاجات ، يُ 84-72مف المرسـو التنفيذي رقـ  7وفقا لممادة   الشعبي الوطني:
عمى محضر الفرز "بعد قفؿ االقتراع". لكف يبلحظ عدـ وضوح عبارة "بعد قفؿ االقتراع". فيؿ تعني "بعد 

بأصواتيـ"؟ وفي ىذا الصدد وّضح  اء عممية الفرز"؟ أـ أنو تعني "بعد انتياء عممية إدالء الناخبيفانتي
، أف تسجيؿ االحتجاجات، يتـ بعد اختتاـ عممية 2777مايو  12المجمس الدستوري في بيانو المؤرخ في 

                                                           

 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73مثاؿ: قرار رقـ  - 1
 . 41-38ص ص  مرجع سابؽ،دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة،  - 2
، أف المجمس رخص إخطاره باالحتجاجات المتعمقة بصحة عمميات التصويت 2771يناير  4قد يفيـ مف خبلؿ بياف المجمس الدستوري المؤرخ في  -

 الخاصة بانتخابات مجمس األمة، عف طريؽ البرؽ.
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عيف القياـ بو قبؿ قفؿ . لكف ال يبقى مجاؿ إيداع االحتجاجات مفتوح لمدة طويمة، بحيث أنو يت(1)الفرز
 ىذه المحاضر، لتسميميا لمجاف االنتخابية البمدية ولمدوائر االنتخابية الدبموماسية أو القنصمية.

وُيفترض تسجيؿ االحتجاجات عمى المحاضر التي تعدىا كؿ مف المجاف االنتخابية البمدية والمجاف 
اسية أو القنصمية والمجنة االنتخابية المشرفة عمى االنتخابية الوالئية والمجاف االنتخابية لمدوائر الدبموم

 ، بعد انتيائيا مف القياـ بعمميا وقبؿ قفؿ المحاضر.  (2)تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج
ال      ميعاد تسجيل االحتجاجات عمى محضر الفرز في حالة انتخابات مجمس األمة: -5

حضر الفرز المتوفر لدى مكتب التصويت، يـو االقتراع. وال شؾ أنو يتـ تسجيؿ االحتجاجات عمى م
يوجد نص قانوني أو اجتياد لممجمس الدستوري يحدد متى يمكف تسجيؿ االحتجاجات يـو االقتراع. لكف 
ُيستحسف القياـ بو بعد االنتياء مف فرز األصوات وقبؿ قفؿ محضر الفرز، إلرسالو إلى المجمس 

 الدستوري.
يتعيف عمى أصحاب : ريضة الطعن لدى كتابة ضبط المجمس الدستوريميعاد إيداع ع -ب

ساعة الموالية إلعبلف  48المجمس الدستوري، خبلؿ  إيداع عرائضيـ لدى كتابة ضبط الصفة لمطعف
 24وخبلؿ  ،، في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطنيأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/1النتائج، وفقا لممادة 

  ، في حالة انتخابات مجمس األمة.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148النتائج، وفقا لممادة ساعة الموالية إلعبلف 
يبلحظ أف الميمة الممنوحة لتسجيؿ االحتجاجات عمى المحاضر االنتخابية والميمة الممنوحة 
إليداع عرائض الطعف عمى مستوى المجمس الدستوري، قصيرة، قد ال تكفي لتقديـ طعوف مدعمة بوسائؿ 

 .(3)وأدلة كافية
عمما أف نقطة انطبلؽ سرياف ميعاد الطعف المباشر أماـ المجمس الدستوري ىي "تاريخ إعبلف 

أي إعبلف لمنتائج يؤخذ بعيف االعتبار، ىؿ ىو اإلعبلف الذي يقـو بو  عف نتائج االقتراع"، يتعيف التساؤؿ
إلعبلف الذي يقـو بو االقتراع، أـ ا عادة وزير الداخمية أثناء مؤتمر صحفي في اليـو الموالي ليـو

                                                           

 ويعتبر الموقؼ منطقي، لؤلسباب التالية: - 1
 مف الفرز، ألف مؿء محضر الفرز يتـ مباشرة بعد االنتياء -
 لتفادي عرقمة سرياف عممية الفرز، -
 لتغطية جميع العمميات التي تجرى عمى مستوى مكتب التصويت، مف أوليا حتى آخرىا. -
 .بتسجيؿ احتجاجات عمى المحاضر االنتخابية التي تعدىا ىذه المجاف 2777مايو  12جدير بالذكر أف المجمس الدستوري قد سمح في بيانو المؤرخ في  - 2
ساعة(  48ومف ىنا تبدو الميمة الممنوحة لمطاعف في منازعات االنتخابات التشريعية عمى قصرىا )يقوؿ في ىذا الصدد األستاذ شييوب مسعود: ))...  - 3

 أفضؿ منيا في االنتخابات الرئاسية واالستفتاء. ولكنيا ىي األخرى غير كافية في رأينا لتحضير الطاعف وسائؿ وأوجو دعواه.
اضي انساؽ المشرع كثيرا وراء الطابع الخاص والمستعجؿ لممنازعات االنتخابية مما أدى بو إلى تقصير الميؿ والمواعيد بشكؿ أخؿ بحقوؽ المتق لقد

واإلجراءات  ئات، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييشييوب مسعود((: وبالضمانات المعروفة إلى درجة انعداـ الحؽ أحيانا واستحالة تحضير الدعوى.
 .237ص  مرجع سابؽ، أماميا(، الجزء الثاني،
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ساعة مف استبلمو محاضر  72المجمس الدستوري خبلؿ اآلجاؿ القانونية الممنوحة لو والمتمثمة في 
محاضر الفرز في حالة مف استبلمو  تركيز النتائج في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني و

 118/1صوص عميو في المواد ؟ ال شؾ أنو ُيقصد بػ "إعبلف النتائج" المن(1)انتخابات مجمس األمة
، اإلعبلف الرسمي لنتائج االنتخابات البرلمانية، الذي يختص بو بصفة مانعة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148و

. بالتالي يتعيف عمى الراغبيف في الطعف (2)سواء يتعمؽ األمر بنتائج أولية أـ نيائية ،المجمس الدستوري
 لبلقتراع، تحت طائمة رفض طعونيـ شكبل. انتظار إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية

ىذا وماذا ُيقصد بػ"إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية لبلقتراع"؟ ىؿ يقصد بو اإلعبلف 
ووسائؿ اإلعبلـ األخرى، عمى الساعة الثامنة  الوطني الشفيي المباشر الذي يتـ عادة عبر التمفزيوف

ف النتائج األولية في الجريدة الرسمية؟ ال إجابة ليذا مساءا، أـ ُيقصد بو نشر النص الرسمي إلعبل
النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس والنصوص التطبيقية لو أو في  قانوف االنتخاباتالتساؤؿ سواء في 

. لكف ُيفترض أف العبرة، مف الناحية العممية، ىي بتاريخ اإلعبلف الشفيي المباشر عبر وسائؿ الدستوري
ريخ نشر النص الرسمي إلعبلف النتائج األولية في الجريدة الرسمية. والدليؿ أنو عادة ما اإلعبلـ وليس بتا

يتـ نشر النص الرسمي إلعبلف النتائج األولية في الجريدة الرسمية، بعد عدة أياـ مف تاريخ ظيوره إلى 
  .(3)الوجود بصفة رسمية

ضافة إلى ما سبؽ، يمكف تقديـ المبلحظات التالية:  وا 
يخص افتتاح آجاؿ تقديـ الطعوف المباشرة، يمكف أف تفتتح ىذه اآلجاؿ بصفة ضمنية أو  فيما -

، لـ يكف المجمس الدستوري يعمف رسميا افتتاح فترة تقديـ الطعوف 2777بصفة صريحة. قبؿ سنة 
سنة  المتعمقة بانتخابات المجمس الشعبي الوطني وبالتالي ال يحدد مسبقا بداية اآلجاؿ ونيايتيا. لكف في

، يتضمف نتائج انتخاب أعضاء 77/ إ. ـ د/73، أعمف المجمس الدستوري في اإلعبلف رقـ 2777
                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 146و 117مف الدستور و 163/2المواد  - 1
، أف المجمس قبؿ طعف السيد عبد السبلـ عمي راشدي 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17الغريب في قرار المجمس الدستوري المؤرخ في  - 2

 مف حيث الموضوع، رغـ أف الطعف المعني يرمي إلى تصحيح نتائج أعمنيا وزير الداخمية وليس المجمس الدستوري.مف حيث الشكؿ و 
 أمثمة:  - 3

 بالنسبة النتخابات المجمس الشعبي الوطني: 
 .1997يونيو  11/ 47ع. .ج. ر، يتعمؽ بنتائج انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، 1997يونيو  9مؤرخ في  97ـ. د/ -إ 97-71إعبلف رقـ  -
 .2772يونيو  23/ 43ع. ج. ر.، يتعمؽ بنتائج انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، 2772يونيو  3مؤرخ في  72/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -
 .2777يوليو  11/ 45ع. ج. ر.، يتضمف نتائج انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، 2777مايو  21مؤرخ في  77/ إ. ـ د/73إعبلف رقـ  -

 بالنسبة النتخابات مجمس األمة:
يناير  14/ 4ع. ج. ر.، يتضمف نتائج انتخاب نصؼ عدد أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، 2771مؤرخ في أوؿ يناير  71/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

2771. 
 .نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يتضمف نتائج تجديد 74/ إ. ـ د/ 71إعبلف رقـ  -
 .2717يناير  24/ 6ع. ج. ر.، يتضمف نتائج تجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، 2779ديسمبر  31مؤرخ في  79/ إ. ـ د/72ف رقـ إعبل -
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،  لـ يكف 2773المجمس الشعبي الوطني، افتتاح فترة تمقي الطعوف وحدد تاريخ وساعة قفميا. وقبؿ سنة 
وبالتالي ال  ،األمةالمجمس الدستوري يعمف رسميا افتتاح فترة تقديـ الطعوف المتعمقة بانتخابات مجمس 

، يعمف المجمس الدستوري صراحة افتتاح فترة 2774يحدد مسبقا بداية اآلجاؿ ونيايتيا. لكف منذ سنة 
 .(1)الطعوف ويحدد تاريخ وساعة انتيائيا

 . (2)ال يتـ تعميؽ سرياف ميعاد الطعف المباشر الذي تتخممو أياـ عطمة -

واء في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني أو يتمتع الطاعنوف أماـ المجمس الدستوري، س -
يداع طعونيـ. في حالة انتخابات المجمس الشعبي  انتخابات مجمس األمة، بآجاؿ كافية نسبيا لتحضير وا 

يداع طعونيـ،الوطني، يمكف أف يستفيد الطاعنوف بفترة ستة أياـ كاممة لتحضير  وتتكوف ىذه اآلجاؿ،  وا 
 مف:

رساؿ محا - ضر تركيز النتائج لممجمس الدستوري، التي ال يجب أف تتعدى اليـو آجاؿ إعداد وا 
 ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 116/3الموالي ليـو االقتراع، وفقا لممادة 

ساعة مف تمقي المجمس  72آجاؿ إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية لبلقتراع وىي و  -
 ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 117محاضر التركيز مف المجاف االنتخابية المختصة، وفقا لممادة 

ساعة مف إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية لبلقتراع،  48وآجاؿ تقديـ الطعوف وىي   -
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118وفقا لممادة 
أياـ وستة أياـ،  3في حالة انتخابات مجمس األمة، يمكف أف يستفيد الطاعنوف بفترة تتراوح بيف أما 

يداع طعونيـ  ىذه اآلجاؿ، مف: وتتكوف ،(3)لتحضير وا 
ساعة مف تمقي المجمس  72آجاؿ إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية لبلقتراع وىي  -

 ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 146، وفقا لممادة (4)محاضر الفرز مف قبؿ مكاتب التصويت مباشرة
ساعة مف إعبلف المجمس الدستوري النتائج األولية لبلقتراع،  24آجاؿ تقديـ الطعوف وىي و  -

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148قا لممادة وف

                                                           

 .نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يتضمف نتائج تجديد 74/إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -1
 .بلؼ أعضاء منتخبيف في مجمس األمةتخيتضمف نتائج االنتخابات الجزئية الس 76/إ. ـ د/ 71إعبلف رقـ  -
 .  نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يتضمف نتائج تجديد 79/إ. ـ د/72إعبلف رقـ  -
 .نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف يتضمف نتائج تجديد 79/إ. ـ د/72إعبلف رقـ  - 2
/إ. 73أياـ: إعبلف رقـ  4. مثاؿ عف فترة صؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيفن يتضمف نتائج تجديد 79/إ. ـ د/72أياـ: إعبلف رقـ  3مثاؿ عف فترة  - 3

أياـ:  6. مثاؿ عف فترة 1998غشت  5/ 57ع.  ج. ر.، يتعمؽ بنتائج االنتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجمس األمة، 1998يوليو  26مؤرخ في  98ـ د/ 
 .مة المنتخبيفنصؼ أعضاء مجمس األ يتضمف نتائج تجديد 74/إ. ـ د/71إعبلف رقـ 

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 146نظريا يتعيف عمى مكاتب التصويت إرساؿ محاضر الفرز فور إعدادىا لممجمس الدستوري لممجمس الدستوري، وفقا لممادة  - 4
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ة لـ يمنح المشرع ميمة إضافية، بمعنى آجاؿ المسافة، لمطاعنيف المقيميف بالخارج، في حال -
 ما يصع ب ليـ تقديـ الطعوف.  انتخابات المجمس الشعبي الوطني،

  ىل توجد شروط شكمية إجبارية أخرى، تحت طائمة رفض الطعن شكال؟ -4
عف مدى إجبارية الطعف أماـ المجمس الدستوري، سواء في حالة انتخابات ويقصد ىنا التساؤؿ 

المجمس الشعبي الوطني أو انتخابات مجمس األمة، بواسطة محاـ ومدى إلزامية دفع رسـو معينة مقابؿ 
النظاـ المحدد لقواعد عمؿ وال في النصوص التطبيقية لو وال في  قانوف االنتخاباتذلؾ؟ ال يوجد في 

مف جية، تقديـ الطعوف مف طرؼ محاـ، ومف جية أخرى، دفع رسـو  ،، ما يمـزلدستوريالمجمس ا
قضائية معينة، تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعوف مف طرؼ المجمس الدستوري. لكف في حالة االستعانة 

 بخدمات محاـ، يتعيف إعطائو وكالة خاصة لتفادي رفض الطعف شكبل وتحمؿ أتعابو.
 ة لمطعنالشروط الموضوعي -ثانيا

ُيفترض أف المجمس الدستوري ال يقبؿ إال الطعوف واالحتجاجات التي تقدـ في شكؿ دعوى 
، بمعنى، الطعوف واالحتجاجات التي  تتضمف إشارة واضحة إلى موضوعيا وطمبات (1)قضائية
 (.3)( واألدلة التي تدعميا2)ؤسس عمييا ىذه الطمباتالطعف التي ت وأسباب( 1مبلئمة)

  :طعن والطمبات المتعمقة بوموضوع ال -1
  :موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني -أ

، أماـ المجمس الدستوري أنو ىناؾ طريقتيف لمطعف في نتائج انتخابات المجمس الشعبي الوطنيبما 
طريؽ إيداع طعف في وعف عمى المحاضر االنتخابية المختمفة احتجاجات  تسجيؿبمعنى عف طريؽ 

وبما أف مصطمح "النتائج" يحتمؿ معنييف، بمعنى نتائج مكاتب التصويت أو إعبلف  ،شكؿ عريضة
ومف جية أخرى،  ،(1)عمقة بياوالطمبات المت االحتجاج مواضيع ، مف جية،فيتعيف تحديد االنتخاب،
   (.2)والطمبات المتعمقة بياالطعف  عريضة مواضيع
ما في المتعمقة بيا: ت التي تسجل عمى المحاضر االنتخابية والطمباتمواضيع االحتجاجا -1

 67يخص مواضيع االحتجاجات التي تسجؿ عمى محضر الفرز، يستنتج مف خبلؿ أحكاـ المادة 
، أف االحتجاج يتعمؽ بعمميات التصويت وفرز األوراؽ وتعداد األصوات. بينما يستنتج أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

يحدد كيفيات تحديد ممثمي قوائـ  84-72مف المرسـو التنفيذي  رقـ  7مف خبلؿ أحكاـ المادة 
                                                           

مطعف )ال يوجد فقو صفة لالُيفترض أف المجمس الدستوري ال يأخذ بعيف االعتبار مجرد إببلغات بوقوع مخالفات محتممة ولو أنيا صادرة عف أصحاب  - 1
تصدر عف أولئؾ  دستوري بخصوص ىذه النقطة(. ألنو لو كاف األمر غير ذلؾ، فبلشؾ أنو سيقبؿ جميع اإلببلغات بوقوع مخالفات، بما فييا تمؾ التي قد

مطعف )ومف بيف الصفة لصة مف حيث التمتع بمطعف. ما يتناقض تماما مع كيفية تنظيـ المشرع إمكانية الطعف في النتائج، خاالصفة لالذيف ال تتوفر فييـ 
 مطعف النتائج أماـ المجمس الدستوري، ببل قيمة قانونية(.الصفة لأمور أخرى، يصبح شرط التمتع ب
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المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمميات 
فرؽ في موضوع االحتجاج  وجود وعميو يبلحظ .(1)التصويت، أف االحتجاج يتعمؽ بعمميات التصويت

 7في المادة وفي موضوع االحتجاج المنصوص عميو  .ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ 67المنصوص عميو في المادة 
 67، بحيث أف االحتجاج المنصوص عميو في المادة 84-72رقـ  مف المرسـو التنفيذي

، يتعمؽ بعمميات التصويت وفرز األوراؽ وتعداد األصوات، بينما يتعمؽ االحتجاج أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
بعمميات التصويت فقط. لكف يمكف  84-72التنفيذي رقـ مف المرسـو  7المنصوص عميو في المادة 

اعتبار أف عبارة "عمميات التصويت" يمكف إعطائيا معنى واسع لتشمؿ عممية فرز األوراؽ وتعداد 
وعميو ُيفترض أف األصوات وبصفة عامة جميع العمميات التي تجرى عمى مستوى مكتب التصويت. 

أي الطعف في  رز ىو منازعة صحة عمميات التصويتسجؿ عمى محضر الفالذي ي موضوع االحتجاج
 .نتائج مكتب التصويت

ت فمـ يتـ ػاالحتجاج عمى صحة عمميات التصوي عمؽ بالطمبات التي يمكف تقديميا ضمفأما فيما يت
النظاـ المحدد لقواعد عمؿ وال في النصوص التطبيقية لو وال في  قانوف االنتخاباتعمييا في  الّنص

، ما يقتضي الرجوع إلى فقو المجمس الدستوري المتعمؽ بمادة االنتخابات. لكف تجدر يالمجمس الدستور 
اإلشارة إلى غياب فقو يستفاد مف خبللو الطمبات المعنية. وعمى كؿ ُيفترض أنو يمكف تقديـ طمبات ترمي 

إلغاء  مثبل إلى إلغاء نتائج عمميات التصويت أو تصحيحيا، ماداـ أف المجمس الدستوري، يممؾ سمطة
يتعيف تحديد بدقة مكاتب في ىذه الحالة، و  .(2)وتصحيح نتائج مكاتب التصويت، بناء عمى طعوف مباشرة

   التصويت المطعوف في صحة عمميات التصويت التي احتضنتيا.
وفيما يخص مواضيع االحتجاجات التي تسجؿ عمى محاضر المجاف االنتخابية، نص المجمس 

، أنو يمكف تسجيؿ احتجاجات عمى كؿ مف محضر 2777مايو  12في الدستوري في بيانو المؤرخ 
اإلحصاء البمدي ومحضر تركيز نتائج الدائرة االنتخابية وىذا في حالة معاينة نقائص عند إعدادىما. 
بالتالي يتمثؿ موضوع االحتجاجات التي تسجؿ عمى محاضر اإلحصاء البمدي ومحاضر تركيز نتائج 

منازعة صحة أعماؿ المجاف االنتخابية البمدية والمجاف االنتخابية الوالئية والمجنة االنتخابية، في  الدوائر
االنتخابية المشرفة عمى تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج. لكف ال ُيعرؼ إف يقبؿ المجمس 

                                                           

فرز  تجدر اإلشارة إلى أنو لـ يشار في المرسـو التنفيذي المعني إلى السند الذي يسجؿ عميو االحتجاج. لكف يفترض أف السند المعني ىو محضر - 1
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67و 56األصوات الموجود عمى مستوى كؿ مكتب تصويت، طبقا لممواد 

بؽ ال توجد سوابؽ تثبت ممارسة المجمس الدستوري سمطتي اإللغاء والتصحيح، بناء عمى احتجاجات مسجمة عمى محاضر الفرز. بينما ىناؾ عدة سوا - 2
 التصحيح، بناء عمى طعوف مباشرة )عرائض طعف(. أمثمة: تثبت ممارسة المجمس الدستوري سمطتي اإللغاء و 

 .31، ص 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرار مؤرخ في  -
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  –
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حضر ، غير ممعيف عمى محضر انتخابي ابعمميات التصويت، تـ تسجيمي ةمتعمق اتالدستوري احتجاج
 ؟الفرز

عمى محضر اإلحصاء البمدي  يسجؿأما فيما يتعمؽ بالطمبات التي يمكف إدراجيا في االحتجاج الذي 
ومحضر تركيز نتائج الدوائر االنتخابية، فمـ يوضح المجمس الدستوري في بيانو المشار إليو أعبله ما ىي ىذه 

ء محضر اإلحصاء البمدي أو محضر تركيز الطمبات. لكف يفترض أنو يمكف تقديـ طمبات ترمي إما إلى إلغا
ما إلى تصحيح النتيجة التي تضمنتيا ىذه المحاضر.  نتائج الدوائر االنتخابية وا 

صرح المجمس الدستوري في بيانو المؤرخ  :اعريضة الطعن والطمبات المتعمقة بي مواضيع -5
ى انتخاب نائب طبقا ، أنو رفض طعوف لسبب أنيا ال ترمي إلى االعتراض عم 2772يونيو  18في 

أف يكوف موضوع عريضة الطعف  يجبوعميو يتعيف التساؤؿ ىؿ . (1)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/2لممادة 
 118/1أماـ المجمس الدستوري ىو اعتراض عمى انتخاب نائب فقط؟ يستفاد مف خبلؿ المواد 

اعتراض عمى ، أف موضوع عريضة الطعف يمكف أف يكوف أيضا ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 38و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
أف موضوع عريضة الطعف ىو  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 42صحة عمميات التصويت. ويستفاد مف خبلؿ المادة 

االعتراض عمى نتائج العمميات االنتخابية. بالتالي يستنتج أنو ىناؾ عدة مواضيع لمطعف المباشر أماـ 
صحة عمميات  بحيث يمكف االعتراض عمى ،المجمس الدستوري وليس موضوع واحد، كما قد يبدو

وتجدر اإلشارة إلى أنو ال ُيعرؼ ما  .(4)وعمى نتائج العمميات االنتخابية (3)وعمى انتخاب نائب (2)التصويت
قرارات تـ إصدارىا بناء عمى طعوف في ونظرا لغياب  .(5)ىو المقصود بعبارة " نتائج العمميات االنتخابية"
انية الطعف في نتائج مكاتب التصويت، بشرط تحديد ىذه " نتائج العمميات االنتخابية" يتعيف التقيد بإمك

 األخيرة وبإمكانية الطعف في صحة انتخاب مترشحيف.
فمـ يتـ  الطعف المباشر أماـ المجمس الدستوريأما فيما يتعمؽ بالطمبات المرتبطة بمواضيع      

. بالتالي يتعيف الدستوري قانوف االنتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمسعمييا في  الّنص

                                                           

 . ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47/2وكذلؾ طبقا لممادة  - 1
مف حيث   لمذكور أعبله، أف المجمس الدستوري قد استند إلى ىذا سبب لرفض بعض الطعوف مف حيث الشكؿ، عوض رفضياالمبلحظ مف خبلؿ البياف ا -

 الموضوع. والسؤاؿ يبقى مطروح حوؿ أحقية موقؼ المجمس الدستوري؟
 . 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرارات مؤرخة في  - 2
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29 مؤرخ في 77/ؽ. ـ د/77قرار رقـ  –

 . 2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 3
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/76قرار رقـ  -
 وعيا في االعتراض عمى نتائج العمميات االنتخابية.ال توجد أمثمة عف قرارات تـ إصدارىا بناء عمى طعوف يتمثؿ موض - 4
خابية أـ فيؿ يقصد بيا نتائج االقتراع المسجمة عمى مستوى مكاتب التصويت تؤخذ بصفة جزئية أـ نتائج االقتراع المسجمة عمى مستوى الدائرة االنت - 5

 إعبلف انتخاب مترشحيف عمى مستوى الدائرة االنتخابية أـ معنى آخر؟
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الرجوع إلى فقو المجمس الدستوري المتعمؽ بانتخابات المجمس الشعبي الوطني، في حالة توفره، الستنتاج 
أو الطعف في نتائج  صحة عمميات التصويت بالطعف فيالطمبات المعنية. بالنسبة لمطمبات المرتبطة 

، الذي صدر بناء عمى طعف (1)1997يونيو  17القرار المؤرخ في  ، يبلحظ مف خبلؿمكاتب التصويت
لتصدي لطمبات الطاعف التي يات التصويت، أف المجمس الدستوري اعترؼ باختصاصو بافي صحة عمم

عادة صياغة محاضر نتائج مكاتب تصويت أخرى.  ترمي إلى إلغاء نتائج مكاتب تصويت محددة وا 
ائج عمميات التصويت التي جرت عمى مستوى بالتالي يمكف تقديـ طمبات ترمي إلى إلغاء أو تصحيح نت

وينبغي التأكيد ىنا أنو يمكف مف خبلؿ عريضة طعف واحدة، طمب إلغاء أو  .(2)مكاتب تصويت محددة
تصحيح نتائج عمميات التصويت لعدة مكاتب تصويت محددة في الدائرة االنتخابية الواحدة، عمى عكس 

 يمكف مف خبللو إال منازعة صحة عمميات التصويت االحتجاج الذي يسجؿ عمى محضر الفرز، الذي ال
بوؿ المجمس الدستوري طمب يرمي إلى إلغاء ويتعيف التساؤؿ عف إمكانية قَ  لمكتب تصويت واحد فقط.

عمميات التصويت التي جرت عمى مستوى دائرة انتخابية واحدة وعمى مستوى جميع الدوائر جميع نتائج 
س الدستوري بصبلحية إلغاء نتائج االقتراع عمى مستوى الدائرة االنتخابية ض تتمتع المجماالنتخابية؟ َيفترِ 

إعادة تنظيـ االقتراع عمى ب األمر الواحدة أو عمى مستوى جميع الدوائر االنتخابية، تمتعو أيضا بصبلحية
ي ف المشرع مستوى الدائرة االنتخابية المعنية أو عمى مستوى مجمؿ الدوائر االنتخابية. لكف لـ ينص

عمميات لما تناوؿ انتخابات المجمس الشعبي الوطني، عمى إمكانية إعادة تنظيـ  قانوف االنتخابات،
. بالتالي ُيفترض أف المجمس (3)عمى مستوى دائرة انتخابية تـ إلغاء نتائج االقتراع عمى مستواىا التصويت

 عدـ يتسبب في فراغ قانونيسيكوف أماـ  ،الدستوري قد يرفض مثؿ ىذا الطمب، ألنو في حالة استجابتو
عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني. لكف في الممغاة نتائجيا،  دوائر االنتخابيةالتمثيؿ ناخبي  إمكانية

 ،حالة اضطرار المجمس الدستوري إللغاء جميع عمميات التصويت لدائرة انتخابية معينة، قد يضطر
في حالة تقديـ طمب إبطاؿ و  حقيقا لمصمحة عامة.لبلجتياد ويأمر بإعادة تنظيـ االقتراع، ت ،بالنتيجة

عمميات التصويت عمى مستوى بعض مكاتب التصويت في الدائرة االنتخابية الواحدة، ال فائدة مف 
االلتماس مف المجمس الدستوري األمر بإعادة تنظيـ االقتراع، ألف المجمس ال يستطيع القياـ بذلؾ. وفي 

ات التصويت عمى مستوى بعض مكاتب التصويت في الدائرة حالة قبوؿ المجمس طمب إبطاؿ عممي

                                                           

 .31، ص 1997يوليو  9/ 46ع.  ر.ج.  - 1
يقصد بإلغاء نتائج عمميات التصويت، إبطاؿ عمميات التصويت. ويقصد بتصحيح نتائج عمميات التصويت أو إعادة صياغة محضر الفرز، تصحيح  - 2

 عممية الفرز.
 يتعيف التساؤؿ ىؿ يعتبر ىذا إغفاؿ أـ أف المشرع واثؽ مف استحالة تحقؽ ىذه الحالة؟ - 3
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حتسب األصوات المتحصؿ عمييا في ىذه المكاتب كأصوات ممغاة، مقارنة االنتخابية الواحدة، يَ 
 . (1)باألصوات المعبر عنيا، عمى مستوى الدائرة االنتخابية المعنية

، المذيف صدرا (2)1997ونيو ي 17ىذا ومف جية أخرى، يبلحظ مف خبلؿ القراريف المؤرخيف في 
بناء عمى طعنيف في صحة عمميات التصويت، أف المجمس الدستوري استجاب لطمبات ترمي إلى إلغاء 
عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر بصفة نيائية. بالتالي يمكف تقديـ طمبات ترمي إلى  انتخاب نائب وا 

عبلف انتخاب مكاف ىؤال ، ضمف ء مترشحيف آخريف بصفة نيائيةإلغاء انتخاب نائب أو نواب معينيف وا 
 .طعف في صحة عمميات التصويت

 :عتراض عمى صحة عمميات التصويت فيوعميو تتمثؿ الطمبات المتعمقة باال
إلغاء و/أو تصحيح نتائج عمميات التصويت عمى مستوى مكاتب تصويت محددة في الدائرة  -

 ؛االنتخابية الواحدة
عبلف انتخاب مكاف ىؤالء مترشحيف آخريف بصفة نيائية.إلغاء انتخاب نائب أو نواب مع -  ينيف وا 

/ؽ. ـ 76بالنسبة لمطمبات المرتبطة باالعتراض عمى انتخاب نائب، يبلحظ مف خبلؿ القرار رقـ 
 المذاف (4)2777مايو  29المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75والقرار رقـ  (3) 2777مايو  29المؤرخ في  77د/

عيما اعتراض عمى انتخاب نواب، أف المجمس الدستوري لـ يخطر صدرا بناء عمى طعنيف موضو 
عبلف انتخاب مكاف ىؤالء مترشحيف آخريف نما تـ  ،بطمبات صريحة ترمي إلى إلغاء انتخاب نواب وا  وا 

إخطاره بطمبات صريحة ترمي إلى إلغاء نتائج االقتراع الذي جرى بمركز التصويت حميمة السعدية 
ىراس فقط. لكف المجمس أشار في النياية إلى عدـ تأثير اإللغاءات التي قررىا بالبمدية مقر والية سوؽ أ

عمى توزيع المقاعد عمى مستوى الدائرة االنتخابية. وعميو يستفاد أف االعتراض عمى انتخاب نواب، يمكف 
أف يتـ مف خبلؿ طمب إلغاء أو تصحيح نتائج مكاتب تصويت محددة عمى مستوى دائرة انتخابية وترؾ 

لمجاؿ لممجمس الدستوري لتقدير مدى تأثير اإللغاءات في حالة إجرائيا عمى توزيع المقاعد عمى مستوى ا
، كما يمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ طمب صريح يرمي إلى إلغاء انتخاب نواب (5)الدائرة االنتخابية المعنية

عبلف انتخاب مكاف ىؤالء مترشحيف آخريف بصفة نيائية   .(6)وا 

                                                           

 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 1
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 2
 .37 -28، ص ص 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 3
 .2777يوليو 11/ 45ع.  ج. ر. - 4
 طمب إلغاء انتخاب نواب بصفة ضمنية. - 5
لـ يصدر قرارات بشأف اعتراضات عمى انتخاب نواب، تتضمف طمبات صريحة ترمي إلى إلغاء انتخاب نواب  تجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري - 6

عبلف انتخاب مكاف ىؤالء مترشحيف آخريف بصفة نيائية. لكف ىذا ال يمنع افتراض أنو يمكف تقديـ مثؿ ىذه الطمبات، بالنظر إلى موضوع ا  لطعف.وا 
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سبؽ يبدو أف الطعف في صحة عمميات التصويت مف جية والطعف في صحة ومف خبلؿ ما 
انتخاب نواب مف جية أخرى، مبنياف عمى نفس الطمبات وىي طمب إلغاء أو تصحيح نتائج عمميات 
عبلف انتخاب مكانيـ مترشحيف آخريف  التصويت لمكاتب تصويت معينة وطمب إلغاء انتخاب نواب وا 

عتبار أنو ال يوجد فرؽ بيف الطعف المتعمؽ بصحة عمميات التصويت بصفة نيائية. ما يؤدي إلى ا
  .(1)والطعف المتعمؽ بصحة انتخاب نواب

 
 موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو في حالة انتخابات مجمس األمة: -ب

بما أنو ىناؾ طريقتيف لمطعف في نتائج انتخابات مجمس األمة أماـ المجمس الدستوري، بمعنى عف 
سجيؿ احتجاجات عمى محاضر فرز األصوات وعف طريؽ إيداع طعف في شكؿ عريضة، وبما طريؽ ت

أف مصطمح "النتائج" يحتمؿ معنييف، بمعنى نتائج مكاتب التصويت أو إعبلف االنتخاب، فيتعيف تحديد، 
ومف جية أخرى، مواضيع عريضة الطعف  ،(1)والطمبات المتعمقة بيامف جية، مواضيع االحتجاج 

 (.  2)ت المتعمقة بياوالطمبا
 الّنصلـ يتـ  موضوع االحتجاج الذي يسجل عمى محضر الفرز والطمبات المتعمقة بو: -1

يتعمؽ بتنظيـ  423-97مف المرسـو التنفيذي رقـ  21وال في المادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 145في المادة 
ؿ المترشح لعضوية مجمس وال في دلي، انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره، المعدؿ والمتمـ

، عمى موضوع االحتجاجات التي تسجؿ عمى محضر فرز األصوات. لكف يمكف 2773األمة لسنة 
والتي بدورىا يمكف  ،استنتاجو انطبلقا مف الطمبات التي يمكف تقديميا في إطار االحتجاج المعني

/ؽ. ـ 72والقرار رقـ  (2)2777المؤرخ في أوؿ يناير  77/ؽ. ـ د/71استنتاجيا مف خبلؿ القرار رقـ 
. (5)(4)2774يناير  4المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71والقرار رقـ  (3)2777المؤرخ في أوؿ يناير  77د/

ُيستنتج مف خبلؿ قرارات المجمس الدستوري سابقة الذكر، أف الطمبات المعنية ترمي إلى إلغاء نتائج 
الطعف في نتائج مكتب التصويت وىو في  وعميو ُيفترض أف موضوع االحتجاج ىو. (6)مكاتب التصويت

                                                           

 خاصة بالنسبة لممجمس الدستوري. - 1
 .2777يناير  14/ 4ع.  ج. ر. - 2
 .2777يناير  14/ 4ع.  ج. ر. - 3
 . 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 4
عمى الطمبات المعنية في قانوف االنتخابات وال في النصوص التطبيقية لو وال في النظاـ المحدد لقواعد المجمس الدستوري، ما يقتضي  الّنصلـ يتـ  - 5

 لدستوري المتعمؽ بمادة االنتخابات.الرجوع إلى فقو المجمس ا
ة آلية بعد تجدر اإلشارة إلى أف الترتيبة المتعمقة بإعادة تنظيـ االقتراع عمى مستوى مكتب التصويت الممغاة نتائجو، يتخذىا المجمس الدستوري بصف - 6

 خاذ مثؿ ىذه الترتيبة.(، بالتالي ال حاجة لطمب اتأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 146/3إعبلنو إلغاء نتائج االقتراع )المادة 
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مف جية، ال يمكف أف  ،منازعة صحة عمميات التصويت. وما يدعـ أيضا ىذا االتجاه، أنو الوقت نفسو
انتخاب يكوف االحتجاج المعني اعتراض عمى انتخاب مترشح، لسبب أف االحتجاج يكوف قبؿ إعبلف 

مباشرة،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67لى أحكاـ المادة ومف جية أخرى، يمكف االستناد إ مجمس األمة، أعضاء
 لبلحتجاج عمى صحة عمميات التصويت بصفة عامة. 

ضافة إلى الطمبات الرامية إلى إلغاء نتائج مكتب التصويت التي يمكف إدراجيا في االحتجاج  وا 
الذي يسجؿ عمى محضر الفرز، يفترض أنو يمكف أيضا إدراج طمبات ترمي إلى تصحيح نتائج مكتب 

 التصويت.
يتمثؿ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148وفقا لممادة  موضوع عريضة الطعن والطمبات المتعمقة بو: -5

، يتمثؿ ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 38وفقا لممادة  االحتجاج عمى نتائج االقتراع. موضوع عريضة الطعف في
 ،ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 42موضوع عريضة الطعف في االعتراض عمى صحة عمميات التصويت. وفقا لممادة 

يتمثؿ موضوع عريضة الطعف في االعتراض عمى نتائج العمميات االنتخابية. ويبلحظ أف موضوع 
، ىو تقريبا نفسو موضوع عريضة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148عريضة الطعف المستفاد مف خبلؿ المادة 

تائج. ، ماداـ أف الطعف في كمتا الحالتيف يتعمؽ بالنف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 42الطعف المستفاد مف خبلؿ المادة 
وتجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري قد قبؿ عريضة طعف مودعة لدى كتابة ضبطو بتاريخ أوؿ 

مف طرؼ المترشح عاصـ الطيب الذي يطعف بموجبيا في "االنتخاب  71، تحت رقـ 2717يناير سنة 
. (1)رقمة، لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، بوالية و 2779ديسمبر سنة  29الذي جرى يـو 

في نتائج انتخابات مجمس األمة، إال أف الطعف المعني ال  رغـ تنوع الصياغات المتعمقة بموضوع الطعف
يحتمؿ إال موضوعيف، الطعف في صحة عمميات التصويت والطعف في صحة انتخاب مترشح عضو 

  .ذاف يشكبلف، في الحقيقة موضوع واحدم، المجمس األمة
عمييا ال  الّنص، فمـ يتـ بالطعف في نتائج انتخابات مجمس األمةلمرتبطة أما فيما يتعمؽ بالطمبات ا

. لكف يمكف استنتاجيا مف قانوف االنتخابات وال في النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريفي 
المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف  مف 23/2خبلؿ المادة 

مف خبلؿ بعض قرارات المجمس الدستوري المتخذة بشأف المنازعات المتعمقة بانتخابات مجمس و ، (2)وسيره
المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة مف  23/2األمة. يستفاد مف خبلؿ المادة 

مكتب  عمى مستوى نتائج عمميات التصويت تقديـ طمب إلغاء ،مف جية ،أنو يمكفالمنتخبيف وسيره، 
االقتراع عمى  نتائجيمكف تقديـ طمب تعديؿ محضر  ،خرىومف جية أ ،الواحدة مدائرة االنتخابيةاالقتراع ل

                                                           

 .2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.، 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  - 1
 .المعدؿ والمتمـيتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء مجمس األمة المنتخبيف وسيره،  423-97المرسـو التنفيذي رقـ  - 2
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. وىو ما يمكف التأكد منو بالرجوع مف (1)واإلعبلف عف الفائز الشرعي مستوى الدائرة االنتخابية الواحدة
المؤرخ  74/ؽ. ـ د/74والقرار رقـ  (2)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/73جية إلى القرار رقـ 

/ؽ. ـ 71والقرار رقـ  (4)2774يناير  27المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75والقرار رقـ  (3)2774يناير  8في 
يناير  3المؤرخ في  72/71القرار رقـ  إلى ،ومف جية أخرى، (5)2717يناير  4المؤرخ في  17د/

المؤرخ  77/ؽ. ـ د/74والقرار رقـ  (7)2777اير ين 5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73القرار رقـ و  (6)2771
 . طعوف مباشرة في نتائج االقتراع، الصادرة كميا بناء عمى (8)2777يناير  5في 

ويترتب عف إلغاء نتائج االقتراع لدائرة انتخابية معينة، إجباريا إعادة تنظيمو خبلؿ أجؿ معيف. وقد 
عبلف انتخاب مكانو يترتب عف تصحيح نتائج االقتراع لدائرة انتخابي ة معينة، إلغاء انتخاب مترشح وا 

مترشح آخر بصفة نيائية، عف نفس الدائرة االنتخابية، كما قد ال يترتب عنو أي أثر عمى صحة انتخاب 
  .(9)المترشح المعمف عنو مسبقا

  :الطعن في نتائج االنتخابات البرلمانيةأسباب  -2

تتضمنيا الطعوف في نتائج لطمبات التي يمكف أف الطعف المتعمقة با أسبابيقصد ىنا تحديد 
 .)ب(وشروط قبوليا )أ(االنتخابات البرلمانية

  :تحديد أسباب الطعن -أ
يقتضي تناوؿ أسباب الطعف أسباب الطعن في نتائج انتخابات المجمس الشعبي الوطني:  -1

طعف التي يمكف إثارتيا في نتائج انتخابات المجمس الشعبي الوطني، التطرؽ، مف جية، إلى أسباب ال
ومف جية أخرى، إلى أسباب الطعف  ،في االحتجاجات التي تسجؿ عمى مختمؼ المحاضر االنتخابية

 التي يمكف إثارتيا في عرائض الطعف.

                                                           

 ت.ماداـ أف المجمس الدستوري يمكنو االستجابة ليذه الطمبا - 1
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 2
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 3
 .2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر. - 4
 .2771يناير  14/ 4ع.  ج. ر. - 5
 .2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر. - 6
 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر. - 7
 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر. - 8
عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر عف تجدر اإلشارة إلى أنو ال فائدة  - 9 مف تقديـ طمب تصحيح نتائج االقتراع، دوف أف ييدؼ إلى إلغاء انتخاب مترشح وا 

 نفس الدائرة االنتخابية.
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فيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في االحتجاجات التي تسجؿ عمى مختمؼ المحاضر 
التي يمكف إثارتيا في االحتجاجات التي تسجؿ عمى محضر  أسباب الطعف تحديداالنتخابية، يتعيف 

 تمؾ التي يمكف إثارتيا في االحتجاجات التي تسجؿ عمى محاضر المجاف االنتخابية. و الفرز 
ففيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في االحتجاجات التي تسجؿ عمى محضر الفرز، 

عمميات التصويت لمكتب اقتراع محدد، أساسا،  تتعمؽ أسباب الطعف الخاصة بطمب تصحيح نتائج
بعممية الفرز. ولعؿ أىـ مثاؿ لممخالفات المتعمقة بعممية الفرز، اعتبار أوراؽ تصويت صحيحة أصبل 

ويمكف إثارة أسباب طعف تتعمؽ بعمميات التصويت بالمفيـو الواسع . (1)أوراؽ تصويت ممغاة أو العكسك
ء نتائج مكتب االقتراع. ومف بيف أىـ المخالفات المتعمقة بعمميات في حالة تضميف االحتجاج طمب إلغا

التصويت بالمفيـو الواسع، يمكف ذكر واقعة عدـ تطابؽ عدد األظرفة مع عدد توقيعات الناخبيف 
. وال شؾ أنو ال يمكف (2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56/3و 51/1المصوتيف في مكتب التصويت، خرقا لممواد 

ف متعمقة بعمميات ما بعد عمميات التصويت، نظرا الستحالة إدراجيا في محضر االستناد إلى أسباب طع
لطمب إلغاء نتائج  الفرز. لكف ىؿ يمكف االستناد إلى أسباب طعف متعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع

وأف المجمس الدستوري ىو  ،؟ باعتبار أف ما بني عمى باطؿ فيو بحد ذاتو باطؿمكاتب تصويت محددة
راقب العاـ لبلنتخابات البرلمانية، فُيفترض أنو يقبؿ فحص أسباب الطعف المعنية، مع مراعاة اجتياد الم

 مخالؼ.
وفيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في االحتجاجات التي تسجؿ عمى محاضر المجاف 

إلى أسباب طعف يفترض أنو في حالة طمب إبطاؿ المحاضر المعنية، أنو يمكف االستناد االنتخابية، 
تتعمؽ بنشاط المجاف االنتخابية المكمفة بإعداد المحاضر االنتخابية المعنية، بحيث يمكف اعتبار مثبل 
عدـ احتراـ الشروط المتعمقة بتشكيؿ المجاف المعنية واجتماع ىذه األخيرة في مكاف غير المكاف المقرر 

رساليا لمييئة المختصة، مخالفات قانونا وعدـ احتراميا اآلجاؿ القانونية لبلنتياء مف إع داد المحاضر وا 
يترتب عنيا إبطاؿ عمؿ المجاف االنتخابية المعنية وبالتالي إبطاؿ المحاضر االنتخابية التي قامت 

يفترض أنو يمكف إثارة أسباب طعف تتمثؿ في بإعدادىا. وفي حالة طمب تصحيح المحاضر المعنية، 
ية النتائج المدونة عمى محاضر الفرز لدائرة االقتراع المشرفة عمييا، عدـ احتراـ المجنة االنتخابية البمد

كعدـ أخذ المجنة المعنية بعيف االعتبار النتائج المحصؿ عمييا عمى مستوى مكاتب التصويت أو قياـ 
، وفي عدـ احتراـ المجنة االنتخابية لمدائرة (3)ىذه األخيرة بتغيير النتائج المسجمة عمى محاضر الفرز
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نتخابية النتائج المدونة عمى محاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات، كعدـ أخذ المجنة المعنية بعيف اال
  .(1)االعتبار مضموف محاضر اإلحصاء البمدية التي رفعت إلييا أو قياـ ىذه األخيرة بتغيير البعض منيا

لغاء نتائج أما فيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في عرائض الطعف، ففي حالة طمب إ
مكاتب التصويت أو إبطاؿ عمميات التصويت عمى مستوى مكاتب اقتراع محددة، الشؾ أنو يمكف 
االستناد إلى أسباب طعف متعمقة بعمميات التصويت بالمعنى الواسع. فمثبل تشكؿ واقعة عدـ تطابؽ عدد 

، يترتب .ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ.ـ 56/3و 51/1األظرفة مع عدد توقيعات الناخبيف المصوتيف، مخالفة لممواد 
. ومف جية (2)عمييا إلغاء نتائج عمميات التصويت لمكتب التصويت الذي وقعت فيو المخالفة المعنية

تصور تقديـ طمب إلغاء، استنادا إلى وقائع تتعمؽ بالعمميات التي تأتي بعد عمميات  مثبل يمكف ،أخرى
مميات التحضيرية لبلقتراع؟  ُيفترض أنو التصويت. لكف ىؿ يمكف االستناد إلى أسباب طعف تتعمؽ بالع

ال مانع مف قبوؿ المجمس الدستوري فحص مثؿ ىذه األسباب، وفقا لمبدأ ما بني عمى باطؿ فيو بحد 
والية عامة بالنسبة لمراقبة االنتخابات  ُيفترض أف لووكذلؾ ألف المجمس الدستوري  ،ذاتو باطؿ

التصويت، يفترض أف أسباب الطعف تتعمؽ أساسا  طمب تصحيح نتائج مكاتبالبرلمانية. وفي حالة 
بعمميات الفرز. ولعؿ أبرز مخالفة يمكف االستناد إلييا لممطالبة بإعادة صياغة محضر الفرز لمكتب 

طمب . وفي حالة (3)التصويت، احتساب أوراؽ تصويت صحيحة أصبل كأوراؽ تصويت ممغاة أو العكس
عف تتمثؿ في خطأ أثناء التوزيع األولي لممقاعد عمى مستوى إلغاء انتخاب مترشح، يمكف إثارة أسباب ط

أو بعد تصحيح نتائج الدائرة االنتخابية إثر إلغاء أو تصحيح نتائج بعض مكاتب  (4)الدائرة االنتخابية
التصويت لمدائرة االنتخابية المعنية، بشرط أف يؤثر ىذا التصحيح عمى التوزيع األولي لممقاعد عمى 

. ويتعيف التساؤؿ عف إمكانية إلغاء (5)االنتخابية المعنية، ما يستدعي إعادة النظر فيومستوى الدائرة 
مف الدستور، كؿ نائب ال  176انتخاب مترشح لسبب عدـ القابمية لمترشح؟ ما داـ أنو وفقا لممادة 

                                                           

جمس الشعبي فيما يتعمؽ بمدى إمكانية المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية المساس بمضموف محاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات، في حالة انتخابات الم - 1
أف صبلحيات المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني، ىي  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 115/4ي: يستفاد مف خبلؿ المادة الوطن

ئج النيائية التي سجمتيا المجاف تراجع المجنة االنتخابية الوالئية النتاالمتعمقة باالنتخابات المحمية، بحيث تنص: ))  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 87تمؾ المحدد في المادة 
((. بالتالي ُيفترض أف المجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية مف ىذا القانوف. 79و 78و 77و 76االنتخابية البمدية وتجمعيا، وتقرر توزيع المقاعد طبقا لممواد 

حية تتماشى مع صبلحية أخرى وىي صبلحية إعبلف نتائج تستطيع تغيير مضموف محاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات. لكف يفترض أيضا أف ىذه الصبل
، بصفة نيائية. وعمما أف ىذه األخيرة يتمتع بيا المجمس الدستوري بصفة مانعة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 175إلى  172االقتراع وتوزيع المقاعد وفقا لممواد مف 

ؼ بإمكانية مراجعة مضموف محاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات، (، يصعب تصور االعتراأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 117و 116مف الدستور و 163/2)المواد 
نتخابية التي تتمقيا وىو لمجنة االنتخابية لمدائرة االنتخابية. لذا مف المفروض أف المجاف االنتخابية لمدوائر االنتخابية تمتنع عف المساس بمضموف المحاضر اال

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 58/2بمدية وفقا لممادة االلتزاـ نفسو الذي تخضع لو أيضا المجاف االنتخابية ال
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 2
 .31، ص 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرار مؤرخ في  - 3
 .1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرارات مؤرخة في  - 4
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 5
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ستوري يستوفي شروط قابمية انتخابو، يتعرض لسقوط ميمتو البرلمانية، فُيفترض أنو يمكف المجمس الد
 إلغاء انتخاب مترشح تـ االعتراض عمى انتخابو بسبب عدـ قابميتو لمترشح. لكف ىناؾ مشكؿ. ماذا

؟ ىؿ يمكف لممجمس الدستوري لعدـ صحة ترشحومترشح سيفعؿ المجمس الدستوري بعد إلغاء انتخاب 
ا المترشح؟ ىؿ إعبلف انتخاب مكاف المترشح الممغى انتخابو مترشح آخر؟ وفي ىذه الحالة مف يكوف ىذ

ىو الطاعف؟ ىؿ ىو المترشح الذي يمي آخر مترشح منتخب عف نفس قائمة المترشح الممغى انتخابو؟ 
ومف جية أخرى، ىؿ يمكف المجمس الدستوري األمر بتنظيـ اقتراع جزئي مف أجؿ تحديد مف يشغؿ مقعد 

ي فيما يخص ىذه النقطة. وتجدر المترشح الذي ألغي انتخابو لسبب عدـ قابميتو لمترشح؟ ىناؾ فراغ قانون
اإلشارة ىنا إلى أنو ال جدوى مف القياس عمى حالة استخبلؼ نائب تعرض إلسقاط ميمتو البرلمانية مف 

  .(1)طرؼ المجمس الشعبي الوطني، ألف ىذه األخيرة كذلؾ يشوبيا فراغ قانوني
لطعف في نتائج يقتضي تناوؿ أسباب ا أسباب الطعن في نتائج انتخابات مجمس األمة: -5

انتخابات المجمس الشعبي الوطني، التطرؽ، مف جية، إلى أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في 
ومف جية أخرى، إلى أسباب الطعف التي  ،االحتجاجات التي تسجؿ عمى مختمؼ المحاضر االنتخابية

 يمكف إثارتيا في عرائض الطعف.
الحتجاجات التي تسجؿ عمى محضر الفرز، ففي فيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في ا

ال شؾ أنو يمكف االستناد إلى أسباب طعف متعمقة بعمميات  حالة طمب إلغاء نتائج مكتب التصويت،
عدـ توقيع أعضاء مكتب التصويت بعد نياية االقتراع  ، وعمى سبيؿ المثاؿالتصويت بالمعنى الواسع

لكف ىؿ يمكف االستناد إلى أسباب طعف  .(2)طرؼ الناخبيفعمى القائمة االنتخابية الممضى عمييا مف 
متعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع؟ يبلحظ مف خبلؿ بعض السوابؽ القضائية لممجمس الدستوري أنو 

                                                           

مف  112ادة بالفعؿ، ال يوجد في الدستور وال في قانوف االنتخابات وال في النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ما ينظـ ىذه الحالة، بحيث أف الم - 1
إ: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 119(( وتنص المادة عضـو مجمس األمة في حالة شغور مقعده. يحدد قانوف عضوي شروط استخبلؼ النائب أوالدستور تنص: )) 

األخير  يستخمؼ النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاتو أو قبولو وظيفة حكومية أو عضوية في المجمس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح
 بية المتبقية.المنتخب في القائمة، الذي يعوضو خبلؿ الفترة النيا

 119/2((. يبلحظ مف خبلؿ المادة في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالتو أو حدوث مانع قانوني لو أو إقصائو، يتـ إجراء انتخابات جزئية الستخبلفو.
ية( وحالة إقصائو مف المجمس الشعبي أف المشرع ذكر حالة استقالة النائب وحالة حدوث مانع قانوني لو )دوف تحديد ىذه الموانع القانون أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

ب مف المجمس الشعبي الوطني، لكنو أغفؿ حالة إسقاط الميمة البرلمانية لمنائب. وال يمكف إدخاؿ حالة إسقاط الميمة البرلمانية لمنائب في حالة إقصاء النائ
بالنسبة  176ف الحالتيف بصفة مستقمة في الدستور وىذا في المادة الوطني )ال يمكف إعطاء تفسير واسع لحالة اإلقصاء(، ألف مف جية، تناوؿ المؤسس ىاتي

بالنسبة لئلقصاء مف المجمس الشعبي الوطني ومف جية أخرى، قاـ المجمس الشعبي الوطني في إطار نظامو  177إلسقاط الميمة البرلمانية وفي المادة 
 73ميف لتطبيؽ حالة إسقاط الميمة البرلمانية وحالة اإلقصاء، وىذا في المادة .( بوضع نظاميف إجرائييف مستق277يوليو  37/ 46ع.  ج. ر.الداخمي )

 بالنسبة لمحالة الثانية. 74بالنسبة لمحالة األولى وفي المادة 
 .2777يناير  14/ 4ع.  ج. ر.، 2777مؤرخ في أوؿ يناير  77/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  - 2
 .2777يناير  14/ 4ع.  ج. ر.، 2777مؤرخ في أوؿ يناير  77/ؽ. ـ د/72قرار رقـ  -
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 (1)تصدى لمخالفات تتعمؽ بعمميات تحضيرية لبلقتراع، تتمثؿ في تسجيؿ ترشح بصفة غير قانونية
. بالتالي ُيفترض أف المجمس يقبؿ أسباب الطعف (2)ة أثناء االقتراعواستعماؿ وكاالت تصويت باطم

المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع. وفي حالة طمب تصحيح نتائج مكتب التصويت، يمكف االستناد 
إلى أسباب طعف تتعمؽ أساسا بعممية الفرز. ولعؿ أىـ مثاؿ لممخالفات المتعمقة بعممية الفرز، اعتبار 

 .(3)صويت صحيحة أصبل أوراؽ تصويت ممغاة أو العكسأوراؽ ت
إلغاء أما فيما يخص أسباب الطعف التي يمكف إثارتيا في عريضة الطعف المباشر، ففي حالة طمب 

نتائج االقتراع، يتضح مف خبلؿ بعض السوابؽ القضائية لممجمس الدستوري، أنو يمكف االستناد إلى 
كعدـ توقيع أعضاء مكتب التصويت بعد نياية  ،لمعنى الواسعأسباب طعف تتعمؽ بعمميات التصويت با

واستعماؿ أوراؽ تصويت غير مطابقة لقرار وزير الداخمية الذي  (4)االقتراع عمى قائمة توقيع الناخبيف
وثبوت أف عدد أوراؽ التصويت الموجودة بداخؿ مكتب  (5)يحدد شكؿ ورقة التصويت ومميزاتيا التقنية

. كما يمكف االستناد أيضا إلى أسباب طعف تتعمؽ (6)الناخبيف المسجميف فيو االقتراع، يفوؽ عدد
وفي حالة طمب  .(7)بالعمميات التحضيرية لبلقتراع، كاستعماؿ وكاالت تصويت باطمة أثناء االقتراع

تصحيح نتائج االقتراع، يمكف االستناد إلى نفس أسباب الطعف المتعمقة بطمب تصحيح نتائج االقتراع 
يمكف بصفة عامة  مف في احتجاج. وفي حالة طمب إلغاء انتخاب مترشح عضو مجمي األمة،المتض

ومف بيف أىـ أسباب الطعف المنتجة،  ،االستناد إلى أسباب الطعف المتعمقة بطمب تصحيح النتائج
أو احتساب أوراؽ غير نظامية أو غير  (8)احتساب أوراؽ تصويت صحيحة أصبل كأوراؽ تصويت ممغاة

. ويتعيف التساؤؿ عف إمكانية إثارة حالة عدـ القابمية لمترشح (9)أصبل كأوراؽ تصويت صحيحةصحيحة 
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، أف المجمس (1)2774يناير  4المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71طعف؟ يستفاد مف خبلؿ القرار رقـ  كسبب
 ، جزاء صاـر يتمثؿ في إبطاؿ االقتراعبصفة غير قانونيةالدستوري يرتب عمى حالة تسجيؿ ترشح 

الطعف المعني ال يتوافؽ مع  سببإعادة تنظيـ االقتراع. وعميو يتبيف أف واألمر بوبالتالي إلغاء نتائجو 
عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر.   طمب إلغاء انتخاب مترشح وا 

تجدر اإلشارة، فيما يخص الوقائع التي تشكؿ أحد عناصر : شروط َقبول أسباب الطعن -ب
س الدستوري قد رفض أسباب طعف وكيفيا بأنيا مجرد انتقادات عامة، أسباب الطعف، إلى أف المجم

لسبب أف الوقائع التي تتناوليا تكتسي طابع عاـ، بمعنى أنيا وقائع غير دقيقة وغير واضحة أو أنيا 
 . (2)مبنية عمى معطيات غير صحيحة أو يصعب التأكد منيا

تجاجات وفي عرائض الطعف لعدـ لتفادي رفض المجمس الدستوري الطمبات المتضمنة في االح
التأسيس، يتعيف إثارة أسباب طعف تستوفي مجموعة مف الشروط. فعبل، عمى الطاعف الحرص، ومف بيف 

ىذه  مخالفات لقواعد قانونية انتخابية وأف تكوفُيفترض أنيا تشكؿ  (3)اعتبارات أخرى، عمى إثارة وقائع
عامة حوؿ مجريات عمميات التصويت والوقائع التي تكتسي الوقائع واضحة ودقيقة. بالتالي فاالنتقادات ال

  .(4)طابعا عاما، ُيفترض أف مصيرىا الرفض
ضافة إلى ما سبؽ، يتعيف تقديـ المبلحظات التالية:  وا 

                                                           

 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 1
 .2772يونيو  18والبياف المؤرخ في  1997يونيو  17البياف المؤرخ في  - 2
 تشكؿ الوقائع أحد عناصر أسباب الطعف. - 3
يا في الشكؿ، تمثؿ الفئة األولى منيا تمؾ التي تـ أما الطعوف التي تـ قبول: ))...1997يونيو  17البياف المؤرخ في  صرح المجمس الدستوري في - 4

بسبب أف الوقائع التي تضمنتيا ىذه الطعوف كانت ذات  أورفضيا في الموضوع بسبب غياب أدلة كافية يمكف مف خبلليا تأكيد جدية االحتجاجات المقدمة، 
 .((. أو مبنية عمى معطيات غير صحيحة مف جية ثانية طابع عاـ مف جية

 القرارات المقبولة شكبل و المرفوضة موضوعا :  8 –ب : ))...  2772يونيو  18المؤرخ في  البياف مجمس الدستوري فيصرح ال -
إما لعدـ كفاية أدلة اإلثبات المقدمة أو  و إف كانت مقبولة شكبل إاّل أنيا رفضت مف حيث الموضوع  ( 15 إف ىذه الفئة مف الطعوف البالغ عددىا خمسة ) 

 الطعف غير مؤسسة.  لكوف أوجو
بما أف أصحابيا اقتصروا عمى أو مبنيا عمى معطيات يصعب التأكد منيا  وبالفعؿ تكتسي غالبية الوقائع المذكورة في ىذه الفئة مف الطعوف طابعا عاما

 ((. أو الطعف في صحتيا دوف تقديـ أدلة إثبات. توجيو انتقادات عامة حوؿ عمميات التصويت
طعنا شكبل و رفضو موضوعا إما لعدـ تقديـ أي دليؿ  65قبؿ المجمس الدستوري : ))... 2777مايو  29مؤرخ في ال البياف وري فيصرح المجمس الدست -

 .إلثبات تأسيس الطعف أو عدـ كفاية أدلة اإلثبات المقدمة أو لكوف أوجو الطعف غير مؤسسة
بما أف أصحابيا اقتصروا ومبنية عمى معطيات يصعب التأكد منيا  طعوف تكتسي طابعا عاماوما يبلحظ ىو أف غالبية الوقائع المذكورة في ىذه الفئة مف ال 

 .((أو الطعف في صحتيا دوف تقديـ أدلة إثبات قاطعة. عمى توجيو انتقادات عامة حوؿ سير عمميات التصويت
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الطعف المثارة في عريضة الطعف، مسبقا في محاضر أسباب ما مدى إجبارية اإلشارة إلى  -
 77/ ؽ. ـ د/ 75؟ يبلحظ مف خبلؿ القرار رقـ األسبابىذه  عدـ َقبوؿانتخابية معينة، تحت طائمة 

والقرار رقـ  (4)(3)2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73والقرار رقـ  (2)(1)2777مايو  29المؤرخ في 
والدليؿ الموجو لممترشحيف لعضوية في مجمس األمة ، (6)(5)2774يناير  27المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75

المؤرخ  17/ؽ. ـ د/71والقرار رقـ  (8)1997يونيو  17والقرارات المؤرخة في  ،ية، مف ج(7)2773سنة 
مف جية أخرى، أف المجمس ، (10)2771يناير  3المؤرخ في  71/72والقرار رقـ  (9)2717يناير  4في 

الطعف التي تثار في عرائض الطعف، إال بعد التأكد مف أسباب الدستوري ال يقبؿ في بعض األحياف 
                                                           

 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 1
 لما تتطرؽ المجمس الدستوري لمموضوع.  - 2
 في الموضوع:لمجمس الدستوري في قراره: ))... يقوؿ ا -

 عف الوجو األوؿ: ( أوجو لمطعف:6اعتبارا أف الطاعف يثير في عريضتو ستة ) -     
كز ف بمر اعتبارا أف الطاعف يثير في ىذا الوجو واقعة تجاوز عدد األظرفة التي وجدت بداخؿ صناديؽ االقتراع بالمقارنة مع عدد الناخبيف المصوتي -     

 التصويت حميمة السعدية بالبمدية مقر والية سوؽ أىراس، 
عايف تسجيؿ احتجاجات في بعض محاضر فرز األصوات بمركز التصويت حميمة السعدية ببمدية سوؽ أىراس، والية واعتبارا أف المجمس الدستوري  -     

، مفاد ىذه االحتجاجات حدوث تجاوزات قاـ بيا أحد ذات الواليةسوؽ أىراس، وكذا في محضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات ومحضر تركيز النتائج ل
 ...((. المترشحيف،

 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر. - 3
 في الموضوع:يقوؿ المجمس الدستوري  في قراره: ))...  - 4
 اعتبارا أف الطاعف أسس طعنو عمى أربعة أوجو، -
 عا:... عف األوجو الثاني والثالث والرابع، المأخوذة م 
مف المرسـو التنفيذي،  25مف قانوف االنتخابات والمادة  545اعتبارا أف الطاعف لـ يسجؿ أي احتجاج عما يدعيو في محضر الفرز كما تقتضيو المادة  -

 ((.، كما أنو لـ يأتي بأي دليؿ أو شيادة لتدعيـ أقوالو، مما يستوجب التصريح بعدـ تأسيس األوجو الثبلثة.المذكور أعبله
 .2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر. - 5
 في الموضوعيقوؿ المجمس الدستوري في قراره: ))...  - 6
 اعتبارا أف الطاعنيف أسسا طعنيما عمى وجييف، - 

 اعتبارا أف الطاعنيف يحتجاف عمى تسريب أوراؽ التصويت قبؿ بدء عممية االقتراع، –... 
)أربع مف ستة( النتخاب تجديد نصؼ  لمدونة في محضر فرز األصوات مف قبؿ أغمبية المترشحيفواعتبارا أنو تبيف مف االحتجاجات المقدمة كتابيا وا

عبلؽ محمد وعماني محمد، أف أربع أوراؽ تصويت معبر عنيا لصالح المترشح  أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، وىـ: طواؽ محمد الصغير، عدلي محمد،
 قتراع وتـ تسميميا ألعضاء مكتب التصويت،الفائز قانيت محمد قد اكتشفت قبؿ البدء في اال

، قد أرفقت بمحضر فرز إضافة إلى االحتجاجات المكتوبة والموقعة مف قبؿ المترشحيف األربعةواعتبارا أف أوراؽ التصويت األربعة المتنازع فييا،  -
 ...((.األصوات المرسؿ إلى المجمس الدستوري، 

...((: دليؿ المترشح  ،يستحسف أف يكوف االحتجاج قد سبؽ تدوينو بمحضر التصويت أو الفرزأنو ))...  اعتبر المجمس الدستوري في ىذا الدليؿ - 7
 .41-38ص ص  مرجع سابؽ،لعضوية مجمس األمة، 

 .1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 8
 .2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر. - 9

 .2771يناير  14/ 74ع.  ج. ر. - 10
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لذا لتفادي رفض بعض أسباب  .(1)إلييا في احتجاجات سابقة تـ إدراجيا في محاضر انتخابية اإلشارة
يستحسف إثارة أسباب الطعف المتعمقة بعمميات التصويت وبالعمميات الطعف المتضمنة في طعوف مباشرة، 

 .ات سابقة تدرج في محاضر انتخابيةالتحضيرية ليا في احتجاج
مف النظاـ المحدد لقواعد عممو، أف وسائؿ أو  39، مف خبلؿ المادة َيعتِبر المجمس الدستوري -

ما قد يوحي بأف عدـ تضمف عريضة الطعف  ،(2)أسباب الطعف، "بياف إجباري" تتضمنو عريضة الطعف
أسباب طعف، يؤدي إلى رفضيا مف حيث الشكؿ. لكف األمر ليس كذلؾ، ألف تقديـ طمبات دوف وسائؿ 

 جمس الدستوري يصرح بأف ىذه الطمبات غير مؤسسة.أو أسباب طعف، يجعؿ الم
الطعف التي ال تستند إلى أدلة أو عمى األقؿ بداية إثبات،  أسبابإف : اإلثبات في الموضوع -3

لمطمبات التي تتضمنيا  ا. وبالتالي ال يمكف أف تشكؿ أساسادعاءاتورغـ خطورتيا، ال تمثؿ إال مجرد 
 .(3)الطعوف

، صراحة عمى وجوب إرفاؽ الطعف بالوثائؽ المؤيدة لو. وىو ما .ـ.د.ف.ـ.ؽ.ع 39تنص المادة 
ودليؿ المترشح لعضوية مجمس  2777مايو  12زاد أكده المجمس الدستوري في كؿ مف بيانو المؤرخ في 

طعف، إما لعدـ تقديـ  أسباب. وتجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري قد رفض عدة 2773األمة لسنة 
معطيات غير صحيحة أو  لعدـ كفايتيا أو النعداميا تماما أو الستناد الوقائع المثارة إلىأدلة قاطعة أو 

وعميو ُيفترض أف عبئ اإلثبات، يقع عمى مف يدعي عدـ صحة عمميات . (4)يصعب التأكد منيا
                                                           

لذي يعتمده المجمس الدستوري لتحديد أسباب الطعف التي يتقبميا بشرط اإلشارة  إلييا مسبقا في محاضر انتخابية وأسباب مف الصعب تحديد المعيار ا - 1
 الطعف التي يتقبميا ولو لـ يتـ اإلشارة  إلييا مسبقا في محاضر انتخابية.

 .2773وىو ما أكده أيضا المجمس الدستوري في دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة لسنة  - 2
3 -« … Mais, attendu que ces motifs peuvent paraître sérieux, ils ne sont néanmoins étayés d'aucune preuve ou 

commencement de preuve ; 
Qu'à ce titre, ils ne constituent que de simples allégations et ne peuvent, dès lors, servir de fondement à une demande 
en annulation des opérations électorales incriminées. 
Qu'il y a, dès lors, lieu de les rejeter comme non fondés ; … » : Arrêt de la Cour Suprême – Chambre administrative- du 
3 Mars 1977, Chabane Abdallah c/opérations électorales du 25 Février 1977 dans la Daïra de Maghnia : BOUCHAHDA 
H. et KHELLOUFI R., Recueil d'arrêts (Jurisprudence administrative), op.cit.,p. 90.  

أما الطعوف التي تـ قبوليا في الشكؿ، تمثؿ الفئة األولى منيا تمؾ التي تـ : ))...1997يونيو  17البياف المؤرخ في  صرح المجمس الدستوري في - 4
بسبب أف الوقائع التي تضمنتيا ىذه الطعوف كانت ذات  ضيا في الموضوع بسبب غياب أدلة كافية يمكف مف خبلليا تأكيد جدية االحتجاجات المقدمة، أورف

 ((. مف جية ثانية. أو مبنية عمى معطيات غير صحيحةطابع عاـ مف جية 
إف ىذ الفئة مف الطعوف البالغ عددىا  القرارات المقبولة شكبل و المرفوضة موضوعا :  8 –ب ))... :  2772يونيو  18المؤرخ في  البياف صرح المجمس الدستوري في -

 إما لعدـ كفاية أدلة اإلثبات المقدمة أو لكوف أوجو الطعف غير مؤسسة.  و إف كانت مقبولة شكبل إالّ أنيا رفضت مف حيث الموضوع  ( 15 خمسة )
بما أف أصحابيا اقتصروا عمى  أو مبنيا عمى معطيات يصعب التأكد منياكورة في ىذه الفئة مف الطعوف طابعا عاما وبالفعؿ تكتسي غالبية الوقائع المذ

 ((. .أو الطعف في صحتيا دوف تقديـ أدلة إثباتتوجيو انتقادات عامة حوؿ عمميات التصويت 
طعنا شكبل و رفضػػػو موضوعا إما لعدـ تقديـ أي دليؿ  12مس الدستوري قبؿ المج: ))... 2777مايو  29مؤرخ في ال البياف صرح المجمس الدستوري في -

 إلثبات تأسيس الطعف أو عدـ كفاية أدلة اإلثبات المقدمة أو لكوف أوجو الطعف غير مؤسسة.
بما أف أصحابيا اقتصروا  كد منياومبنية عمى معطيات يصعب التأوما يبلحظ ىو أف غالبية الوقائع المذكورة في ىذه الفئة مف الطعوف تكتسي طابعا عاما  

 .((.أو الطعف في صحتيا دوف تقديـ أدلة إثبات قاطعة عمى توجيو انتقادات عامة حوؿ سير عمميات التصويت
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بصفة كاممة، تحت  ادعاءاتوالتصويت أو عدـ صحة انتخاب مترشح. لكف ىؿ أف الطاعف ممـز بإثبات 
التصريح بعدـ تأسيسيا؟ وبعبارة أخرى، ىؿ يقتصر دور المجمس الدستوري  وىو يراقب مدى  طائمة

أـ أف لممجمس  ،تأسيس الطعوف أثناء التحقيؽ فييا عمى فحص األدلة المقدمة في حالة تقديميا
انية؟ نتخابات البرلمصبلحيات واسعة فيما يتعمؽ باإلثبات، باعتبار أنو المراقب العاـ لصحة مسارات اال

 ستكوف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ عند التطرؽ لمتحقيؽ في الطعوف. 
ضافة إلى ما سبؽ، يمكف تقديـ المبلحظات التالية:  وا 

، استنتاج بعض الشروط (1)1997يونيو  17يمكف مف خبلؿ قرار المجمس الدستوري المؤرخ في  -
 الطعف وشرط اإلنتاجية. اببأسبوىي شرط االرتباط  ،التي يجب أف تتوفر في وسائؿ اإلثبات

ُيفترض أنو ال يمكف، مف الناحية العممية، إرفاؽ االحتجاج المسجؿ عمى محضر انتخابي بأدلة  -
االحتجاج، عمى عكس عريضة الطعف التي ُيفترض أنو يمكف تقديميا مرفقة بوسائؿ  بأسبابمتعمقة 

 اإلثبات المتحصؿ عمييا.
، وسائؿ اإلثبات ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 39د صراحة في المادة باعتبار أف المجمس الدستوري لـ يحد -

التي يتقبميا، بالتالي يفترض أف اإلثبات حر، مع مراعاة شرط االرتباط بالموضوع وشرط اإلنتاجية، 
 المستمداف مف فقو المجمس الدستوري.  

مف بيف وسائؿ اإلثبات التي يعتمد عمييا عادة المجمس الدستوري، يمكف ذكر النصوص  -
وصندوؽ االقتراع الذي يحتوي عمى أوراؽ  ،وبالمواد المرتبطة بيا باالنتخاباتقانونية المتعمقة ال

والوثائؽ  ،ومحضر الفرز واالحتجاجات المسجمة عميو ،وأصؿ قائمة توقيع الناخبيف المصوتيف ،التصويت
 ،ة والمشكوؾ في صحتيااالنتخابية الممحقة بو عادة مثؿ أوراؽ عد النقاط وأوراؽ التصويت المعتبرة ممغا

 ،ومحضر تركيز نتائج الدائرة االنتخابية ،محضر اإلحصاء البمدي لؤلصواتو  ،ووكاالت التصويت
  .(2)والوثائؽ اإلثباتية المتعمقة بوكالة التصويت ،وممفات ترشح المترشحيف لعضوية البرلماف

 ميا، يمكف ذكريضة تقديمف بيف وسائؿ اإلثبات التي يستطيع صاحب الطعف بواسطة عر  -
نسخ القوائـ  الوثائؽ التي ليا عبلقة باالقتراع التي يمكف التحصؿ عمييا في إطار القانوف، مثؿ

                                                           

 .28، ص1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 1
 . 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرار مؤرخ في  - 2
 . 2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  –
 . 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -
 . 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  8مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  - 
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ومحاضر تركيز نتائج الدوائر  (3)ومحاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات (2)ومحاضر الفرز (1)االنتخابية
  .(5)وشيادة شيود عمى وقائع معينة (4)االنتخابية
بالمجوء إلى تدعيـ طمباتو بأدلة يكوف قد تحصؿ عمييا  اسطة عريضةبو يمكف لمطاعف  -

  .ؽ.إ.ـ.إ 921و  312إلى  317، وفقا لممواد مف إجراءات األوامر عمى العرائض

 التحقيق والفصل في الطعن المطمب الثاني:
الثاني(. )الفرع األوؿ( والفصؿ فييا)الفرع لى المجمس الدستوري التحقيؽ فييابعد تمقيو الطعوف، يتو 

يقـو رئيس المجمس بتوزيع الطعوف عمى أعضاء المجمس الذيف يتحولوف إلى مقرريف لفحصيا وعميو 
 ،مف جية ،يقـو المجمس األخير،يتـ عرضيا أثناء جمسة الفصؿ. وفي ل ،واقتراح الحموؿ المبلئمة بشأنيا

بنشرىا في الجريدة  ،ف جية أخرىوم ،بتبميغ القرارات المتخذة بشأف الطعوف التي تمقاىا لؤلطراؼ المعنية
 الرسمية.

يتعيف عمى المجمس الدستوري أثناء التحقيؽ والفصؿ في الطعوف مراعاة مجموعة مف اإلجراءات. 
 .   قانوف االنتخاباتويتعيف عميو خاصة مراعاة آجاؿ الفصؿ في الطعوف المقررة مف طرؼ المشرع في 

                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ 21/2المادة  - 1
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 56/5المادة  - 2
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 58/6المادة  - 3
 أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 144/3و 116/4و 115/8المواد  - 4
 . 2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  - 5
 لكف يبلحظ أف نص القرار المعني بالمغة الفرنسية ال يشير صراحة إلى وسيمة اإلثبات عف طريؽ الشيادة:  –

اعتبارا أف الطاعف لـ يسجؿ أي  –عف األوجو الثاني والثالث والرابع، المأخوذة معا: المقتطؼ المعني لمقرار المعني بالمغة العربية: ))...  -          
كما أنو لـ يأت بأي مف المرسـو التنفيذي، المذكور أعبله،  25مف قانوف االنتخابات والمادة  545احتجاج عما يدعيو في محضر الفرز كما تقتضيو المادة 

 ((. دليؿ أو شيادة لتدعيـ أقوالو، مما يستوجب التصريح بعدـ تأسيس األوجو الثبلثة.
 المقتطؼ المعني لمقرار المعني بالمغة الفرنسية: -          

((…Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris ensemble : 
- Considérant que le requérant n'a consigné aucune réclamation dans le procès-verbal de dépouillement tel que le 
prévoit l'article 145 de la loi électorale et l'article 21 du décret exécutif susvisé ; qu'en outre il n'a présenté aucune 
preuve ou justificatif pour appuyer sa requête et qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer les trois moyens non 
fondés.)).  

)ممغى( : ))  1989غشت  7/ 32ع.  ج. ر.، 1989غشت  7مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عممو المؤرخ في  32نص المجمس الدستوري في المادة  - 
مف  35/3((. ونص المجمس الدستوري في المادة تو وصفتو وموطنو ودرجة قرابتو مع الشيود.يدعـ المدعي طعنو بأية ورقة أو وثيقة أو شيادة مع بياف ىوي

 12/ 3ع.  ج. ر.، الذي يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري، 1989غشت  7، تعدؿ وتتمـ النظاـ المؤرخ في 1996ديسمبر  29المداولة المؤرخة في 
 ((.ريضتو بكؿ ما يدعميا مف وثائؽ أو شيادات مكتوبة.ويمكف الطاعف أف يرفؽ ع)ممغاة(: ))  1997يناير 
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 التحقيق في الطعن الفرع األول:
لى صبلحيات عضو المجمس الدستوري  إلى إجراءات التحقيؽ في الطعف سيتـ التطرؽ )أوال(، وا 

 )رابعا(. )ثاثا( ومنيجيتو )ثانيا(، وسيتـ تحديد نطاؽ التحقيؽ المقرر

 : إجراءات التحقيق -أوال
: )) يوزع رئيس المجمس الدستوري الطعوف عمى األعضاء ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 40تنص المادة 
 المعينيف كمقرريف.

ويبمغ الطعف بجميع الوسائؿ إلى النائب الذي أعترض عمى انتخابو وفقا ألحكاـ الفقرة الثانية      
وتنص المادة  ((،مف األمر المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات. 558مف المادة 

قدـ يشعر المجمس الدستوري النائب الذي اعترض عمى انتخابو لي: )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/2
يستفاد مف خبلؿ الفقرة األولى لممادة ((. ( أياـ مف تاريخ التبميغ.4مبلحظات كتابية خبلؿ أجؿ أربعة )

، أف الطعوف التي يتمقيا المجمس الدستوري في حالتي انتخابات المجمس الشعبي ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47
اء المجمس الذيف الوطني ومجمس األمة، يتـ توزيعيا، مف طرؼ رئيس المجمس الدستوري، عمى أعض

 يتحولوف إلى مقرريف. 
، أف المجمس الدستوري، استعمؿ في ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47يبلحظ مف خبلؿ الفقرة األولى لممادة 

المادة المعنية مصطمح "الطعوف"، ما يؤدي إلى التساؤؿ إف يتعمؽ األمر باالحتجاجات التي تسجؿ عمى 
تـ إيداعيا لدى كتابة ضبط المجمس، أـ أف األمر ال مختمؼ المحاضر االنتخابية وبعرائض الطعف التي ي

 يتعمؽ سوى بعرائض الطعف؟
، يمكف التساؤؿ ىؿ يتعمؽ األمر ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47وبالنظر أيضا إلى أحكاـ الفقرة الثانية لممادة 

 بالطعوف في صحة انتخاب مترشحيف، دوف الطعوف في صحة عمميات التصويت؟ 
ري لـ ينص صراحة عمى الميمة التي يكمؼ بيا األعضاء ويبلحظ أيضا أف المجمس الدستو 

 المقرريف. ولـ يحدد صراحة األعماؿ التي يتعيف تقديميا لممجمس الدستوري في ختاـ ميمتيـ. 
لكف ُيفترض إلى غاية توضيح المجمس الدستوري موقفو بشأف نقاط االستفياـ سابقة الذكر، أف 

لتحقيؽ في االحتجاجات وفي عرائض الطعف ميما كاف ، تتعمؽ بعممية اف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47المادة 
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تقديـ مشروع قرار مرفؽ يتعيف عمييـ موضوعيا، التي يقودىا أعضاء المجمس الدستوري المقرريف، الذيف 
  .المرفوعة إليوالدستوري الذي يفصؿ في الطعوف  ، لممجمس(1)بتقرير يتعمؽ بكؿ طعف بعد اختتاـ التحقيؽ

، أنو في حالة تمقي المجمس الدستوري ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47ة الثانية لممادة ويستفاد مف خبلؿ الفقر 
وفقا ألحكاـ الفقرة  (2)عمى انتخاب مترشح، يتـ تبميغ الطعف لممترشح المطعوف في صحة انتخابو ااعتراض

 وأف التبميغ يكوف بجميع الوسائؿ. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118مف المادة  2
، أف المجمس الدستوري، باكتفائو باإلشارة ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 47ممادة ويبلحظ مف خبلؿ الفقرة الثانية ل

، فإنو ال يرى ضرورة لتطبيؽ إجراء تبميغ الطعف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118إلى أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
لممطعوف في صحة انتخابو، إال في حالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني. ما يدؿ أف المجمس 

، أثناء عمميةالدستوري  التحقيؽ، بإخطار المعترض عمى انتخابو في حالة انتخاب أعضاء مجمس  ال يقـو
  .(3)األمة المنتخبيف بالطعف الذي ييدد انتخابو

، أف المجمس الدستوري ال يفصؿ في الطعف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/2يستفاد مف خبلؿ المادة 
مترشح المعني لمدفاع عف انتخابو، بحيث ُيشعر الذي يستيدؼ انتخاب مترشح، إال بعد إعطاء فرصة لم

  .(4)( أياـ مف تاريخ تبميغو الطعف4المجمس ىذا األخير بتقديـ مبلحظاتو كتابيا، خبلؿ أجؿ أربعة )

                                                           

 . ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 33قياسا عمى المادة  - 1
تقرير ويبلحظ مف جية أخرى، مف خبلؿ قرارات عديدة أف المجمس الدستوري يشير صراحة إلى اعتماده، أثناء الفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو، عمى  -

 يقدمو عضو مقرر. أمثمة: 
 . 1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17رات مؤرخة في قرا -     
 . 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  8مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  –     
 . 2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.، 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -     

)ممغى(: ))  1989غشت  7/ 32ع.  ج. ر.، 1989غشت  7ـ الذي يحدد إجراءات عممو المؤرخ في مف النظا 37نص المجمس الدستوري في المادة  -
 نتخابات.يستدعي الرئيس المجمس الدستوري، بعد إيداع التقارير، إلى الفصؿ في مختمؼ الطعوف أثناء جمسة مغمقة وخبلؿ األجؿ المحدد في قانوف اال

 ((.التي يتخذىا المجمس.ويحرر المقرروف الصيغة النيائية لمقرارات 
في  يبلحظ أف تبميغ الطعف يكوف لممترشح المطعوف في صحة انتخابو وليس لمحزب السياسي الذي ينتمي إليو. ما يؤكد أف الحزب السياسي المشارؾ - 2

ارة إلى أف المجمس الدستوري نص في المادة مطعف وال يتمتع بصفة الدفاع عف انتخاب المترشحيف التابعيف لو. لكف تجدر اإلشالصفة لاالقتراع يتمتع فقط ب
 ج. ر.، الذي يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري، 1989غشت  7، تعدؿ وتتمـ النظاـ المؤرخ في 1996ديسمبر  29مف المداولة المؤرخة في  36/2
 ((.اسية المطعوف ضدىا.تبمغ الطعوف بجميع الوسائؿ إلى المترشحيف أو األحزاب السي)ممغاة(: ))  1997يناير  12/ 3ع. 
( أياـ التي منحيا المشرع لممجمس الدستوري لمفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو 3ما يعد، مف الناحية النظرية، غير منطقي. لكف بالنظر إلى أجؿ ثبلثة ) - 3

طبيؽ إجراء تبميغ الطعف لممطعوف في صحة (، الذي ىو أجؿ جد قصير، قد يصعب عمى المجمس، مف الناحية العممية، تأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/1)المادة 
 انتخابو.

غشت  7/ 32ع.  ج. ر.، 1989غشت  7مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري المؤرخ في  34نص المجمس الدستوري في المادة  - 4
 ف يطمع عمى ممؼ الطعف في مقر المجمس الدستوري.يبمغ المقرر الطعف إلى النائب المعترض عمى انتخابو. ويمكف ىذا النائب أ)ممغى(: ))  1989

 ((.ويستطيع أف يقدـ خبلؿ األجؿ الذي حدده قانوف االنتخابات أية مذكرة دفاعية ويطمب استماع المقرر إليو اعتمادا عمى محضر.
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عمى أجؿ يسري انطبلقا  الّنص، أنو لـ يتـ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/2ويبلحظ فيما يخص المادة 
 الدستوري خبللو تبميغ الطعف لممطعوف في صحة انتخابو.  مف تاريخ تمقي الطعف، يتعيف عمى المجمس

، إلى أنو ال يعرؼ إف يمكف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/2وتجدر اإلشارة كذلؾ، فيما يخص المادة 
والردود والدفوع التي تصدر عف كؿ  االدعاءاتالعضو المقرر السماح لطرفي النزاع االنتخابي بمناقشة 

  .(1)طرؼ
 :المجمس الدستوري المقرر صالحيات عضو -ثانيا 

، ُيفترض أنو يمكف المجمس الدستوري االستعانة بقضاة أو ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.مكرر  48وفقا لممادة 
  .(2)خبراء أثناء التحقيؽ في الطعوف المرفوعة إليو

، يمكف المجمس الدستوري طمب موافاتو بممفات (3)ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 1مكرر  48وفقا لممادة 
نتخابيـ لمتأكد مف صحة ترشحيـ. بالتالي يمكف استنتاج، مف جية، أف اإلجراء المترشحيف المعمف ا

نما بعد إعبلنيا. ومف جية أخرى، المجمس يقتصر عمى  المعني ال يتـ قبؿ إعبلف النتائج األولية وا 
  .(4)فحص صحة ترشح المترشحيف المعمف عف انتخابيـ، دوف المترشحيف غير المعمف انتخابيـ

، يمكف المجمس الدستوري طمب إرفاؽ محاضر نتائج ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 2مكرر  48وفقا لممادة 
الدوائر االنتخابية بجميع الوثائؽ التي ليا عبلقة بعممية االقتراع، مثؿ أوراؽ التصويت الممغاة والمتنازع 
في صحتيا وقوائـ توقيعات الناخبيف ومحاضر فرز األصوات ومحاضر اإلحصاء البمدي لؤلصوات. 

مف خبلؿ المادة سابقة الذكر أف المجمس الدستوري يمارس صبلحية طمب إحضار الوثائؽ يبلحظ 
. لكف ىؿ طعوفالمتعمقة بعممية االقتراع، قبؿ إعبلف النتائج األولية لبلقتراع، بمعنى خارج أي تحقيؽ في 

عبلف النتائج يتمتع المجمس الدستوري بالصبلحية نفسيا أثناء التحقيؽ في الطعوف المرفوعة إليو بعد إ

                                                           

غشت  7/ 32ع.  ج. ر.، 1989غشت  7مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري المؤرخ في  35نص المجمس الدستوري في المادة  - 1
 33((. وتجدر اإلشارة إلى أف ذكر المادة السابقة. 33يحؽ لممدعي أف يطمع عمى ممؼ الطعف حسب األشكاؿ نفسيا المحددة في المادة )ممغى(: )) 1989

 مف النظاـ. 34 مف النظاـ، يفترض أنو جاء خطأ. وبالتالي يفترض أف المجمس الدستوري كاف ينوي اإلشارة إلى المادة
، استعاف المجمس الدستوري بمستشاريف مف المحكمة العميا ومجمس الدولة )بياف المجمس 2777بمناسبة انتخابات المجمس الشعبي الوطني لسنة  - 2

 (.2777مايو  29الدستوري المؤرخ في 
ات المتعمقة بانتخابات مجمس األمة الماضية، ما يفترض أنو لـ يستعف لـ يصرح المجمس الدستوري في بياناتو التي أصدرىا عقب انتيائو مف رقابة العممي – 

القياـ بيا بعد  بقضاة كما يقـو بو في حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني. وقد يكوف السبب في ذلؾ، عدـ تعقيد العمميات التي يتولى المجمس الدستوري
 ي قد يضطر المجمس معالجتو في نياية المطاؼ.  اختتاـ عمميات التصويت ونظرا لمحجـ الصغير لمطعوف الذ

، تعدؿ 2779يناير سنة  14بموجب مداولة المجمس الدستوري المؤرخة في ، 2777 لسنة النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوريمادة تـ إضافتيا إلى  - 3
 .2779يناير  18/ 4ع.  ج. ر. ، المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري،2777يونيو  28وتتمـ النظاـ المؤرخ في 

(، ُيستنتج أف المجمس الدستوري، قـا بمناسبة 2774يناير  18/ 75ع.  ج. ر.) 2774يناير  4المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71لكف بالرجوع إلى قرار المجمس الدستوري رـق   - 4
 ة بوالية البيض، قبؿ إعبلنو لنتائج االقتراع.، بفحص صحة ترشح جميع المترشحيف لعضوية مجمس األم2773انتخابات مجمس األمة لسنة 
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/ؽ. ـ 75والقرار رقـ  (2)1997يونيو  17؟ يبلحظ مف خبلؿ القرارات المؤرخة في (1)األولية لبلقتراع
والقرار رقـ  (4)2771يناير  3المؤرخ في  72/71والقرار رقـ  (3)2777مايو  29المؤرخ في  77د/

 (6)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/74والقرار رقـ  (5)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/72
 5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73والقرار رقـ  (7)2774يناير  27المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75والقرار رقـ 

أف المجمس الدستوري قد مارَس  (9)2777يناير  5المؤرخ في  77د/./ؽ.ـ74والقرار رقـ  (8)2777يناير 
 الصبلحية نفسيا. 

المجمس الدستوري أثناء التحقيؽ في الطعوف بصبلحية طمب ىذا ويتعيف التساؤؿ كذلؾ عف تمتع 
؟ يبلحظ (10)إحضار الوثائؽ المتعمقة بالعمميات التحضيرية القتراع، غير عممية تمقي وتسجيؿ الترشحات

المؤرخ  17/ؽ. ـ د/71والقرار رقـ  (11)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/73مف خبلؿ القرار رقـ 
ف المجمس الدستوري قد طمب إحضار وثائؽ متعمقة بوكاالت تصويت، التي ، أ(12)2717يناير  4في 

 يتـ إعدادىا قبؿ إجراء عمميات التصويت.   
يبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف المجمس الدستوري يعتمد في ممارستو لمتحقيؽ في الطعوف أساسا 

ثناء التحقيؽ، مثؿ ما عمى وثائؽ. ما يؤدي إلى التساؤؿ عف إمكانية المجمس استدعاء أشخاص أمامو أ
يمكف لو القياـ بو في حالة التحقيؽ في االحتجاجات المتعمقة بصحة عمميات التصويت الخاصة بانتخاب 

؟ يفترض أنو ال مانع مف قياـ المجمس الدستوري، عند ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 34رئيس الجميورية، وفقا لممادة 
 الحاجة، باستدعاء أشخاص لضرورة التحقيؽ.

                                                           

غشت  7/ 32، ج. ر. ع. 1989غشت  7يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري مؤرخ في الذي نظاـ المف  36نص المجمس الدستوري في المادة  - 1
 27/ 25، ج. ر. ع. 1997أبريؿ  13خة في ، وبمداولة مؤر 1997يناير  12/ 3، ج. ر. ع. 1996ديسمبر  29، معدؿ ومتمـ بمداولة مؤرخة في 1989
تضع السمطات المعنية تحت تصرؼ المقرر جميع األوراؽ والوثائؽ المرتبطة بعمميات االقتراع والمتعمقة بموضوع النزاع : )) )ممغى(  1997أبريؿ 

 ((.المعروض عمى المجمس الدستوري ليدرسيا.
 .1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 2
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 3
 .2771يناير  14/ 4ع.  ج. ر. - 4
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 5
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 6
 .2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر. - 7
 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر. - 8
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ة إلى أف التحقيؽ الذي يمارسو المجمس الدستوري عادة ما يكوف تحقيؽ يقـو عمى وتجدر اإلشار 
طمب المجمس إحضار الوثائؽ البلزمة والمنتجة إلى مقره، بمعنى أف األعضاء المقرريف ال يتنقموف 

 لمبحث أو لمحصوؿ عمى الوثائؽ الضرورية لمقياـ بمياميـ. 
 : نطاق التحقيق -ثالثا

س الدستوري المقرر، أثناء التحقيؽ، عمى فحص الوقائع المزعـو أنيا ىؿ يقتصر عضو المجم
تشكؿ مخالفات واألدلة المتعمقة بيا؟ أـ أف العضو المقرر غير مقيد بما جاء في الطعف، بمعنى يمكنو 
إثارة مخالفات أخرى تمقائيا وكذلؾ البحث عف أدلة متعمقة بوقائع تـ إثارتيا في الطعف موضوع التحقيؽ، 

الطعف، يمكف  أسبابأنيا تفتقد ألدلة ألسباب مقبولة أو أنيا مرفقة ببداية إثبات فقط؟ فيما يخص إما 
 8المؤرخ في  04/ؽ. ـ د/02والقرار رقـ  (1)1997يونيو  17استنتاج مف خبلؿ القرار المؤرخ في 

تتعمؽ عمى ، أف المجمس الدستوري يمكنو، أثناء التحقيؽ في الطعوف إثارة مخالفات (2)2004يناير 
األقؿ بعمميات التصويت، بصفة تمقائية. وقد يؤدي إثارتيا، في بعض األحياف، إلى ترتيب المجمس جزاء 

الدستوري غير مقيد  غير الذي تـ طمبو في الطعف موضوع التحقيؽ. بالتالي يمكف اعتبار أف المجمس
ه عف طريؽ طعف، الطعف المتضمنة في الطعوف. بؿ يتمتع، عمى األقؿ بمجرد إخطار  بأسباب

باختصاص واسع يتوافؽ مع ميمتو الدستورية المتمثمة في رقابة صحة جميع العمميات التي ليا عبلقة 
يونيو  17الطعف، يبلحظ مف خبلؿ القرار المؤرخ في  بأسبابفيما يخص األدلة المتعمقة و  باالقتراع.
أف المجمس الدستوري صرح ، (4)2007يناير  5المؤرخ في  07/ؽ. ـ د/03والقرار رقـ  (3)1997

طعف معينة، النعداـ األدلة. وصرح المجمس في مناسبات عديدة، عبر بيانات  أسباببعدـ تأسيس 
صحفية أصدرىا عقب االنتياء مف الفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو، أنو تـ رفض طعوف في الموضوع، 

ف تقديـ أدلة كافية متعمقة بالوقائع التي . بالتالي يتعيف عمى الطاع(5)لسبب انعداـ أدلة أو لعدـ كفايتيا
الطعف غير المدعمة بأدلة أو حتى  أسبابيزعـ أنيا تشكؿ مخالفات، تحت طائمة التصريح بعدـ تأسيس 

يناير  5المؤرخ في  07/ؽ. ـ د/03رفض الطعف بأكممو في الموضوع. لكف يبلحظ مف خبلؿ القرار رقـ 
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ية اإلثبات، كتسجيؿ احتجاجات عمى محضر الفرز. ويبلحظ ، أف المجمس الدستوري يتقبؿ بدا(1)2007
، أف المجمس الدستوري لـ يكتفي بفحص األدلة التي (2)1997يونيو  17مف خبلؿ القرار المؤرخ في 

قدميا الطاعف والتي تتمثؿ في محاضر انتخابية، بؿ طمب إحضار وسائؿ إثبات أخرى كصناديؽ 
لمحاضر التي لـ يتحصؿ عمييا الطاعف، عمما أف ىذه األخيرة ال وا االقتراع وقوائـ توقيعات الناخبيف

والقرار  (3)1997يونيو  17يستطيع الطاعف الحصوؿ عمييا. ويبلحظ مثبل مف خبلؿ القرار المؤرخ في 
 (5)2001يناير  3المؤرخ في  02/01والقرار رقـ  (4)2007مايو  29المؤرخ في  07/ؽ. ـ د/05رقـ 

أف المجمس الدستوري يمجأ لوسائؿ إثبات  (6)2004يناير  8المؤرخ في  04//ؽ. ـ د03والقرار رقـ 
ليست في متناوؿ الطاعف، كأوراؽ التصويت السميمة والممغاة والمتنازع في صحتيا وقوائـ توقيعات 
الناخبيف والوثائؽ المتعمقة بوكاالت التصويت. وعميو فإف المجمس الدستوري، يمكنو تقبؿ بداية اإلثبات 

تالي تكممة األدلة المتبقية. ويمكنو كذلؾ البحث عف األدلة بصفة كاممة. لكف يفترض أف ىذه وبال
 الحاالت االستثنائية، ال تتحقؽ إال في حالة عدـ تمكف تقديـ الطاعف ألدلة مبلئمة ألسباب مقبولة.  

 : منيجية التحقيق -رابعا
عضو المجمس الدستوري المقرر أوال عمى غرار ما يتـ عمى مستوى جميع الجيات القضائية، يقـو 

بفحص مدى استيفاء الطعوف المكمؼ بدراستيا الشروط الشكمية. وفي حالة توفرىا يواصؿ المقرر دراسة 
 موضوع الطعف.

المؤرخ في يناير  74/ؽ. ـ د/72يستنتج مف خبلؿ القرار رقـ  فيما يخص التحقيؽ في الموضوع،
المؤرخ  74/ؽ. ـ د/73والقرار رقـ  (8)2777مايو  29ؤرخ في الم 77/ؽ. ـ د/75والقرار رقـ  (7)2774
/ؽ. ـ 71والقرار رقـ  (10)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/74والقرار رقـ  (9)2774يناير  8في 
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أف المجمس الدستوري، يبدأ أوال بفحص و/أو البحث عف المخالفات  (1)2717يناير  4المؤرخ في  17د/
بالضرورة إبطاؿ عمميات التصويت وبالتالي إلغاء نتائجيا، نتيجة إما خرؽ قواعد التي يترتب عف وقوعيا 

ما الستحالة تحديد الفائز باالنتخاب. ففي حالة ثبوت مثؿ ىذا  قانونية، يعد احتراميا مف النظاـ العاـ وا 
في حالة  النوع مف المخالفات، يصرح المجمس الدستوري بأنو ال حاجة لمناقشة أوجو الطعف األخرى. أما

انعداـ مثؿ ىذه المخالفات، يتولى المجمس فحص و/أو البحث عف المخالفات التي ينجر عف وقوعيا 
 تصحيح نتائج االقتراع، سواء لو تأثير عمى النتائج األولية أـ ال. 

 الفصل في الطعن الفرع الثاني:
وتحديد أنواع (، الفصؿ في الطعوف مف طرؼ المجمس الدستوري)أوال وآجاؿسيتـ تناوؿ إجراءات 

 ا(، وشكميا)ثالثا(، وأخيرا تبميغيا ونشرىا)رابعا(.القرارات التي يتخذىا بشأف ىذه األخيرة)ثاني

 : نوإجراءات وآجال الفصل في الطع -أوال
أف المجمس الدستوري يبت في أحقية الطعوف المرفوعة إليو  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/1تنص المادة 
 خبلؿ جمسة مغمقة. 

يقصد بانعقاد المجمس في جمسة مغمقة، أف االجتماع ال يحضره سوى أعضاء المجمس  ُيفترض أنو
الدستوري، بمعنى دوف حضور أطراؼ المنازعات االنتخابية في حالة وجودىا ودوف حضور القضاة 

 والخبراء الذيف قد تـ االستعانة بيـ أثناء التحقيؽ في الطعوف التي يتعيف الفصؿ فييا. 
يونيو  17وعمى سبيؿ المثاؿ القرار المؤرخ في  ،قرارات المجمس الدستوري ويستنتج مف خبلؿ

، أف الفصؿ في الطعوف، يمر (3)2774يناير  8المؤرخ في  74/ؽ. ـ د/72والقرار رقـ  (2)1997
بمرحمتيف وىما االستماع إلى األعضاء المقرريف في تبلوة تقاريرىـ ثـ المداولة التي يتـ أثنائيا اتخاذ 

 ت بشأف الطعوف.القرارا
أما فيما يتعمؽ بآجاؿ الفصؿ في الطعوف المتعمقة بانتخابات المجمس الشعبي الوطني، فيتضح مف 

، أف المجمس الدستوري ممـز بالفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/3خبلؿ المادة 
في صحة انتخابو لمدفاع عف ( أياـ الممنوح لممطعوف 4( أياـ مف انقضاء أجؿ أربعة )3خبلؿ ثبلثة )

انتخابو. ويبلحظ أف انطبلؽ سرياف آجاؿ الفصؿ في الطعوف، يتوقؼ عمى انقضاء آجاؿ الرد عمى 
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الطعوف. لكف ىؿ ينتظر المجمس الدستوري حتى تنقضي ىذه األخيرة كي يفصؿ في الطعوف، في حالة 
 قياـ المطعوف في

 ة الممنوحة لو؟صحة انتخابو بالرد قبؿ انقضاء الميمة القانوني
 118/3الفصؿ في الطعف المنصوص عميو في المادة  وتجدر اإلشارة إلى أف آجاؿ

، يخص فقط االعتراض عمى انتخاب مترشحيف في حالة انتخابات المجمس الشعبي أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
جية، في  الوطني. بالتالي يتعيف التساؤؿ عف اآلجاؿ التي تحكـ فصؿ المجمس الدستوري مف

ومف جية أخرى، في الطعوف المتعمقة  ،جات التي تسجؿ عمى المحاضر االنتخابية المختمفةاالحتجا
بصحة عمميات التصويت لمكاتب تصويت معينة؟ ُيفترض أف المجمس الدستوري يفصؿ في االحتجاجات 
ف المسجمة عمى مختمؼ المحاضر االنتخابية في حالة تمقييا، قبؿ إعبلف النتائج األولية لبلقتراع. لك

 السؤاؿ يبقى مطروح بالنسبة لمطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت؟
قانوف االنتخابات وفي النظاـ المحدد لقواعد في  الّنصىذا وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أنو لـ يتـ 

المجمس الدستوري في الطعوف التي ترفع إليو، منذ  ، عمى أجؿ معيف يحكـ بتّ عمؿ المجمس الدستوري
 و، إلى غاية إصدار قرارات فاصمة فييا. طتابة ضبإيداعيا لدى ك

أما فيما يتعمؽ بآجاؿ الفصؿ في الطعوف المتعمقة بانتخابات مجمس األمة، فيبلحظ مف خبلؿ 
، أف المجمس الدستوري ممـز بالفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو خبلؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/1المادة 
ؽ سرياف ىذا األجؿ. لكف ينص المجمس صراحة في دليؿ ، دوف تحديد نقطة انطبل(1)( أياـ3ثبلثة )

، أف آجاؿ الفصؿ المعنية ينطمؽ بعد انتياء آجاؿ إيداع 2773المترشح لعضوية مجمس األمة لسنة 
 .(2)الطعوف

، تتعمؽ أساسا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/1تجدر اإلشارة إلى أف اآلجاؿ المنصوص عمييا في المادة 
بالتالي يتعيف التساؤؿ  االقتراع. يتـ تقديميا بعد إعبلف المجمس الدستوري نتائجبالطعوف في النتائج التي 

عف اآلجاؿ التي تحكـ بت المجمس في االحتجاجات التي تتضمنيا محاضر فرز األصوات؟ يفترض أف 
المجمس الدستوري يفصؿ في االحتجاجات المسجمة عمى محاضر الفرز، قبؿ إعبلف النتائج األولية 

  لبلقتراع.
 
 

                                                           

 ساعة 72يبت المجمس الدستوري في الطعوف في أجؿ أقصاه  –: ))... 2773ينص المجمس الدستوري في دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة لسنة  - 1
 .41-38ص ص  مرجع سابؽ،...((: دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة، مف قانوف االنتخابات( 549بعد نياية آجاؿ إيداع الطعوف. )المادة 

 يامش السابؽ.ال - 2
 148لكف أال يمكف أيضا احتساب آجاؿ الفصؿ في الطعوف، انطبلقا مف تاريخ إيداع الطعف لدى كتابة ضبط المجمس الدستوري، وفقا لممادة  -

 ؟ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
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  :الفاصمة في الطعونأنواع القرارات  -ثانيا
: )) يبت المجمس الدستوري بعد انقضاء ىذا األجؿ في أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/3تنص المادة 

ذا تبيف أف الطعف يستند إلى أساس يمكنو أف يصدر قرارا معمبل إما 3أحقية الطعف خبلؿ ثبلثة ) ( أياـ. وا 
عبلف المترشح المنتخب قانونا.بإلغاء االنتخاب المتنازع فيو أو ب  ،((إعادة صياغة محضر النتائج المعد وا 

ذا اعتبر أف الطعف مؤسس يمكنو بموجب قرار معمؿ، ))  :أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/2/3وتنص المادة  وا 
ما أف يعدؿ محضر النتائج المحرر وأف يعمف نيائيا عمى الفائز  إما أف يمغي االنتخاب المحتج عميو وا 

 الشرعي.
( أياـ 8حالة إلغاء االنتخاب مف طرؼ المجمس الدستوري، ينظـ انتخاب آخر في أجؿ ثمانية )في 

ذا اعتبر : )) (1) ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/2وتنص المادة  ،((ابتداء مف تاريخ تبميغ قرار المجمس الدستوري. وا 
ما أف يعيد  االنتخاب المتنازع فيو، أف الطعف مؤسس يمكنو أف يعمف بموجب قرار معمؿ، إما إلغاء وا 

صياغة محضر النتائج المعد، ويعمف فوز المترشح المنتخب قانونا ونيائيا طبقا لؤلمر المتضمف القانوف 
((. يستفاد مف خبلؿ ىذه المواد، أنو في حالة اعتبار المجمس العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات.

االنتخاب المتنازع فيو أو المحتج عميو الدستوري أف الطعف مؤسس، يمكنو أف يتخذ بشأنو إما قرار إلغاء 
ما قرار إعادة صياغة محضر النتائج المعد وفي ىذه الحالة يعمف نيائيا عمى الفائز الشرعي. وأنو في  وا 
حالة انتخابات مجمس األمة، يأمر المجمس الدستوري، إثر إلغائو اقتراع عمى مستوى دائرة انتخابية 

 د. معينة، بإعادة تنظيمو خبلؿ أجؿ محد
 118/3مف جية، بػ "إلغاء االنتخاب المتنازع فيو"، المنصوص عميو في المادة  ،لكف ماذا يقصد

ومف جية أخرى، بػ "إلغاء االنتخاب  ،، المتعمقة بانتخابات المجمس الشعبي الوطنيأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
ت مجمس األمة؟ ، المتعمقة بانتخاباأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/2المحتج عميو"، المنصوص عميو في المادة 

، إلغاء أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/2ال يقصد بػ "إلغاء االنتخاب المحتج عميو" المنصوص عميو في المادة 
نما يقصد بو إلغاء عمميات التصويت التي  ة، كما قد يفيـ في الوىمة األولى،انتخاب عضو مجمس األم وا 

مكف استنتاجو مف خبلؿ الفقرة الثالثة ىذا ما يب التصويت لدائرة انتخابية معينة، جرت عمى مستوى مكت
، التي تنص عمى وجوب تنظيـ انتخاب آخر بعد إلغاء المجمس الدستوري أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149لممادة 

 118/3و" المنصوص عميو في المادة ػلبلنتخاب المحتج عميو. وال يقصد بػ "إلغاء االنتخاب المتنازع في
نما يقصد بو إلغاء عمميات التصويت. وىذا ما يمكف استنتاجو ، إلغاء انتخاب مترشح. وا  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

                                                           

 ة.، في الوقت نفسو، بانتخابات المجمس الشعبي الوطني وانتخابات مجمس األمف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/2تتعمؽ المادة  - 1
 . ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/2والمادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  149/2و 118/3ىناؾ تشابو كبير في صياغة المواد  –
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/2والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/2، لـ تتضمف كممة "نيائيا"، عمى عكس المادتيف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/3يبلحظ أف المادة  –
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لتشابو العبارتيف "إلغاء االنتخاب المتنازع فيو" و"إلغاء  .إ.ف.ـ.ع.ؽ.ـ.أ 149/2مف خبلؿ المادة 
بو أيضا إلغاء االقتراع أو جميع عمميات التصويت عمى مستوى دائرة  االنتخاب المحتج عميو". وال يقصد

نما يقصد بو إلغاء عمميات التصويت عمى مستوى مكتب أو مكاتب تصويت معينة عمى  انتخابية. وا 
 29المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75مستوى دائرة انتخابية معينة. وىذا ما يمكف التأكد منو في القرار رقـ 

 . (1)2777مايو 
ع القرارات في المواد سابقة الذكر عمى جميع أنوا الّنصمف جية، إلى أنو لـ يتـ  ،وتجدر اإلشارة

التي يمكف المجمس الدستوري اتخاذىا أثناء الفصؿ في الطعوف المرفوعة إليو، بحيث أنو يستنتج مف 
خبلؿ البيانات الصحفية التي يصدرىا المجمس الدستوري عادة عقب انتيائو مف الفصؿ في المنازعات 

ؿ القرارات الفاصمة في ومف خبل ،المتعمقة بكؿ مف انتخابات المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة
المنازعات سابقة الذكر المنشورة في الجريدة الرسمية، أنو ىناؾ أنواع أخرى مف القرارات يمكف المجمس 

 ،(2)الطعوف المرفوعة إليو. يمكف لممجمس الدستوري رفض الطعوف شكبل أو في الموضوع اتخاذىا بشأف

أف يكوف لو تأثير عمى اإلعبلف األولي عف ويمكف لو تصحيح محضر نتائج الدائرة االنتخابية دوف 
لمكاتب تصويت معينة عمى مستوى دائرة  . كما يمكف لو إبطاؿ عمميات تصويت(3)انتخاب مترشحيف

عادة النظر في توزيع المقاعد لـ ينص في  المشرع أفإلى مف جية أخرى،  ،. وتجدر اإلشارة(4)انتخابية وا 
أو في حالة انتخابات  ممجمس الشعبي الوطنيالتجديد الكمي ل اتفي حالة انتخاب سواء ،قانوف االنتخابات

في حالة إلغاء المجمس الدستوري لبلقتراع عمى  ،، عمى وجوب تنظيـ انتخابات أخرىاستخبلفية جزئية
. بالتالي يفترض أف المجمس الدستوري ال يمكنو إبطاؿ جميع عمميات معينة مستوى دائرة انتخابية
 .، وىذا لصعوبة تحقؽ ضرورة القياـ بذلؾبيةالتصويت لدائرة انتخا

وفي حالة قياـ المجمس الدستوري بإبطاؿ االقتراع عمى  ،في حالة انتخابات مجمس األمةىذا و 
( أياـ مف 8مستوى مكتب تصويت معيف، يأمر ىذا األخير بتنظيـ انتخاب آخر خبلؿ أجؿ ثمانية )

. وىنا يتعيف التساؤؿ عف المقصود بتنظيـ انتخاب ابتداء تاريخ تبميغ قرار المجمس لمسمطات المختصة

                                                           

 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 1
 2777مايو  12وفي  2772يونيو  18وفي  2771يناير  4وفي  1997ديسمبر  37وفي  1997يونيو  17بيانات المجمس الدستوري المؤرخة في  - 2

 .2779ديسمبر  31وفي  2777مايو  29وفي 
، الذي يحدد إجراءات 1989غشت  7في ، تعدؿ وتتمـ النظاـ المؤرخ 1996ديسمبر  29مف المداولة المؤرخة في  38نص المجمس الدستوري في المادة  -

يمكف المجمس الدستوري رفض الطعوف غير المقبولة، أو المتضمنة مزاعـ ليس ليا )ممغاة(: ))  1997يناير  12/ 3ع.  ج. ر.عمؿ المجمس الدستوري، 
 ((.تأثير حاسـ عمى النتائج النيائية لبلنتخابات.

فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73والقرار رقـ  1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر.، 1997يونيو  17قرار مؤرخ في  - 3
 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر.، 2777يناير  5المؤرخ في  77/ؽ. ـ د/74والقرار رقـ  2777

 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 4
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آخر؟ ىؿ أنو يتعمؽ األمر بإعادة تنظيـ جميع العمميات المرتبطة باالقتراع، مف عمميات تحضيرية 
( أياـ المحدد 8وعمميات التصويت؟ أـ ال يتعمؽ األمر إال بعمميات التصويت؟ بالنظر إلى أجؿ ثمانية )

، فيو أجؿ جد قصير، يستحيؿ أف يتـ خبللو إعادة تنظيـ جميع .إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف 149/3في المادة 
العمميات المرتبطة باالقتراع. ما يؤدي إلى اعتبار أف إعادة تنظيـ االقتراع، يقصد بو إعادة تنظيـ 
عمميات التصويت، دوف العمميات التحضيرية. لكف يتعيف عمى السمطات المكمفة بتنظيـ انتخابات مجمس 

 .(1)اقتراع آخر، مع التقيد بالمسائؿ القانونية التي فصؿ فييا المجمس الدستورياألمة، تنظيـ 

 :الفاصمة في الطعونشكل القرارات  -ثالثا
. (3)معممة وبالمغة العربية (2)االنتخابية البرلمانية قرارات يصدر المجمس الدستوري بشأف المنازعات 

زء األوؿ في المقتضيات، التي تتضمف نصوص وتتضمف عادة ىذه القرارات ثبلثة أجزاء. يتمثؿ الج
قانونية وتتضمف أيضا إشارة إلى محاضر فرز األصوات أو عرائض الطعف وكذلؾ اإلجراءات المتبعة 
لمفصؿ في الطعوف المعنية. ويتعمؽ الجزء الثاني بفحص الشروط الشكمية وفي حالة توفرىا، مناقشة أوجو 

ؽ، الذي يتضمف القرارات المتخذة بشأف الطعف أو الطعوف الطعف. ويتمثؿ الجزء الثالث في المنطو 
 المعالجة.

                                                           

 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  - 1
 فيما يخص تسمية قرارات المجمس الدستوري المتعمقة بالمنازعات االنتخابية التشريعية:  - 2
 118لممادة  4و 3لفقرتيف في صيغتيا العربية، مصطمح "القرار". وتـ استعماؿ في ا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118لممادة  4و 3استعمؿ المشرع في الفقرتيف  -

 ، عمى الترتيب.(arrêt)و (arrêté)مترجمة بالمغة الفرنسية، مصطمحيف مختمفيف، بمعنى  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
  149مف المادة  2في صيغتيا العربية، مصطمح "القرار". وتـ استعماؿ في الفقرة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149مف المادة  2استعمؿ المشرع في الفقرة  -

 .(décision)مترجمة بالمغة الفرنسية، مصطمح  .ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع
لممادة  3و 2في صيغتيا العربية، مصطمح "القرار". وتـ استعماؿ في الفقرتيف  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41لممادة  3و 2استعمؿ المجمس الدستوري في الفقرتيف  -

 .(décision)مترجمة بالمغة الفرنسية، مصطمح ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.  41
يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( في صيغتيا بالعربية، مصطمح  13-89مف القانوف رقـ  177لممادة  4و 3شرع في الفقرتيف استعمؿ الم -

 .(arrêt)مف القانوف نفسو مترجـ إلى المغة الفرنسية، مصطمح  177لممادة  4و 3"القرار". واستعمؿ في الفقرتيف 
مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عممو في صيغتيا بالعربية، قبؿ تعديمو بموجب المداولة المؤرخة في  38و 37/2لمادتيف استعمؿ المجمس الدستوري في ا -

مف النظاـ  38و 37/2.(، مصطمح "القرار" ومصطمح "األحكاـ"، عمى الترتيب. واستعمؿ في المادتيف 1997أبريؿ  27/ 25ع.  ج. ر.) 1997أبريؿ  13
 (décision).(، مصطمح 1997أبريؿ  27/ 25ع.  ج. ر.) 1997أبريؿ  13ة الفرنسية، قبؿ تعديمو بموجب المداولة المؤرخة في نفسو مترجـ إلى المغ

 ، عمى الترتيب. (arrêt)ومصطمح 
متو إلى المغة الفرنسية دائما بمصطمح تجدر اإلشارة إلى أف المجمس الدستوري يعنوف دائما قراراتو المتعمقة بالمنازعات االنتخابية التشريعية "قرار". ويتـ ترج -

(décision) ولـ يستعمؿ المجمس ولو مرة واحدة مصطمح .(arrêt). 
عبلف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/2و 118/3يبلحظ أف المادتيف  - 3 ، تتضمناف وجوب تعميؿ المجمس الدستوري لمقرارات المتضمنة إبطاؿ عمميات التصويت وا 

، تنص عمى أنو يجب أف تكوف جميع آراء وقرارات ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 21برلماني تـ إعبلف انتخابو مسبقا، فقط. لكف المادة  انتخاب مترشح بصفة نيائية مكاف
 المجمس الدستوري معممة.
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وعادة ما يقـو المجمس الدستوري بإصدار قرار بالنسبة لكؿ طعف أو قرار بالنسبة لمجموعة مف 
بو في حالة معالجتو الطعوف  ، عمى عكس ما يقـو، مستقمة عف إعبلف نتائج االقتراع(1)طعوف تـ ضميا

 .ويت المتعمقة باالنتخابات الرئاسيةفي صحة عمميات التص
 تبميغ ونشر القرارات الفاصمة في الطعون -رابعا

، أف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118/4يستفاد مف خبلؿ المادة : تبميغ القرارات الفاصمة في الطعون -1
ة المجمس الدستوري يقـو بتبميغ قراراتو المتضمنة إلغاء عمميات التصويت أو تعديؿ محضر نتائج الدائر 

عبلف انتخاب مترشح الفائز الشرعي الوطني.  ، لوزير الداخمية وكذا لرئيس المجمس الشعبي(2)االنتخابية وا 
، إلى تبميغ المجمس الدستوري القرار أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149وأشار المشرع في الفقرة الثالثة مف المادة 

 41/3ر المعني. وتنص المادة االقتراع، لكف دوف تحديد الجية التي يبمغ ليا القراالمتضمف إلغاء 
عمى أف المجمس الدستوري يقـو بتبميغ قراراتو المتضمنة إلغاء عمميات التصويت أو  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

عبلف انتخاب مترشح الفائز الشرعي، إلى كؿ مف رئيس المجمس  تعديؿ محضر نتائج الدائرة االنتخابية وا 
لى وزير الداخمية واألطراؼ المعنية. وعميو و  ،الشعبي الوطني أو رئيس مجمس األمة، حسب الحالة ا 

، ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/3و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/3و 118/4يبلحظ وجود اختبلؼ بيف نصوص المواد 
 149/3و 118/4بحيث أف المشرع، عمى عكس المجمس الدستوري، لـ ينص في المواد 

في المواد نفسيا إلى األطراؼ  عمى تبميغ قرارات المجمس الدستوري المنصوص عمييا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
المعنية، كالطاعف والمطعوف في صحة انتخابو. والمبلحظ أف المجمس الدستوري قد أشار في عدة بيانات 

. (3)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/3و 118/4، عوض المواد ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/3لو إلى تطبيؽ أحكاـ المادة 
، مثبل في القرار المؤرخ (4)ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/3دة لكف المبلحظ أيضا، أف المجمس لـ يحتـر أحكاـ الما

 وفي القرارات التي أصدرىا بشأف المنازعات المتعمقة بانتخابات مجمس األمة (6)(5)1997يونيو  17في 
، بحيث أصبح المجمس يبمغ القرارات المعنية بصفة آلية لوزير العدؿ حافظ 2773ابتداء مف سنة 

   .(7).د.ـ.ع.ؽ.ـ.ف 41/3صوص عمييا في المادة األختاـ، إضافة إلى الجيات المن
                                                           

 .2774يناير  31/ 7ع.  ج. ر.، 2774يناير  27مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  - 1
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118ف المادة عمى ىذه القرارات في الفقرة الثالثة م الّنصتـ  - 2
مف النظاـ الذي  37/3، صراحة عمى تطبيؽ أحكاـ المادة 1997ديسمبر  37وفي  1997يونيو  17نص المجمس الدستوري في بياناتو المؤرخة في  - 3

. ونص المجمس الدستوري كذلؾ ؽ.ع.ـ.د.ف.ـ. 41/3المعدؿ والمتمـ. وىي المادة التي تقابميا المادة  1989يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري لسنة 
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41، صراحة عمى تطبيؽ أحكاـ المادة 2771يناير  4في بيانو المؤرخ في 

 مف النظاـ الذي يحدد إجراءات عمؿ المجمس الدستوري سابقا. 37/3أو المادة  - 4
 . 31، ص1997يوليو  9/ 46ج. ر. ع.  - 5
 الوطني. لوزير الداخمية وحركة مجتمع السمـ، دوف رئيس المجمس الشعبيالذي قرر فيو المجمس تبميغو  - 6

 أمثمة:  - 7
 .(. 2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.) 2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -     
 .(.2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.) 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  –     
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وفيما يمي، استعراض بعض قرارات المجمس الدستوري مع إبراز الجيات التي قرر تبميغيا ىذه 
 : (1)األخيرة

 بالنسبة النتخابات المجمس الشعبي الوطني:
عبلف انتخاب ن(2)1997يونيو  17قرار مؤرخ في  - يائيا /عريضة طعف/ إلغاء انتخاب نائب وا 

لى   يبمغ ىذا القرار إلى السادة: رئيس المجمس الشعبي الوطني ووزير الداخمية مكانو مترشح آخر/ )) وا 
 .((.الطرفيف المعنييف

عبلف انتخاب نيائيا (3)1997يونيو  17قرار مؤرخ في  - /عريضة طعف/ إلغاء انتخاب نائب وا 
ولؤلطراؼ مجمس الشعبي الوطني ووزير الداخمية يبمغ ىذا القرار  لمسادة: رئيس ال مكانو مترشح آخر/ ))

 ((..المعنية
/ عريضة طعف/ تصحيح محضر نتائج دائرة انتخابية، دوف (4)1997يونيو  17قرار مؤرخ في  -

لى حركة مجتمع  تأثيره عمى التوزيع األولي لممقاعد/ )) يبمغ ىذا القرار إلى السيد وزير الداخمية وا 
 ((..السمـ

/عريضة طعف/إلغاء نتائج االقتراع عمى (5)2777مايو  29مؤرخ في  77ـ د/ /ؽ.75قرار رقـ  -
مستوى مكاتب تصويت معينة وبالتالي إعادة صياغة محضر نتائج الدائرة االنتخابية، دوف تأثيره عمى 

 الشعبي الوطني ووزير الدولة وزير الداخمية يبمغ ىذا القرار إلى رئيس المجمس التوزيع األولي لممقاعد/))
لى الطاعف والنوابوالجماعات المحمية،   ((..المعترض عمى انتخابيـ وا 

/عريضة طعف/ التصريح بسبؽ الفصؿ (6)2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/76قرار رقـ  -
في موضوع الطعف )إلغاء نتائج االقتراع عمى مستوى مكاتب تصويت معينة وبالتالي إعادة صياغة 

يبمغ ىذا القرار إلى رئيس  ية، دوف تأثيره عمى التوزيع األولي لممقاعد(/ ))محضر نتائج الدائرة االنتخاب
 ((..والطاعفالمجمس الشعبي الوطني ووزير الدولة وزير الداخمية والجماعات المحمية 

 
 

                                                           

 المعني ونوع الطعف الذي صدر إثره ثـ موضوعو وأخيرا الجيات التي يبمغ ليـ القرار. يتـ ذكر القرار - 1
 .28، ص1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 2
 .29، ص1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 3
 .31، ص1997يوليو  9/ 46ع.  ج. ر. - 4
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 5
 .2777يوليو  11/ 45ع.  ج. ر. - 6
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 بالنسبة النتخابات مجمس األمة: 
األمة  /عريضة طعف/ إلغاء انتخاب عضو مجمس(1)2771يناير  3مؤرخ في  72/71قرار رقـ  -

عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر/))  يبمغ ىذا القرار إلى رئيس مجمس األمة ووزير الداخمية والجماعات وا 
 ((.المحمية واألطراؼ المعنية.

/ محضر فرز األصوات/إلغاء االقتراع (2)2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -
رئيس مجمس القرار إلى يبمغ ىذا  غير وجو حؽ/))عمى مستوى دائرة انتخابية  لسبب مشاركة مترشح ب

لى وزير الدولة، وزير الداخمية والجماعات المحمية،  لى وزير العاألمة، وا  لى جميع ػوا  دؿ حافظ األختاـ وا 
 ((. .المترشحيف
/ عريضة طعف/إلغاء االقتراع عمى (3)2774يناير  4مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  -

لى وزير  لسبب استعماؿ وكاالت باطمة/))مستوى دائرة انتخابية  يبمغ ىذا القرار إلى رئيس مجمس األمة وا 
لى جميع المترشحيفالدولة، وزير الداخمية والجماعات المحمية،  لى وزير العدؿ، حافظ األختاـ وا   ((..وا 

/عريضة طعف/رفض الطعف مع تصحيح (4)2777يناير  5مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/73قرار رقـ  -
  .((.يبمغ ىذا القرار إلى المعنييف باألمر ائرة االنتخابية/))نتائج الد

ضافة لما سبؽ ذكره فيما يتعمؽ بالتبميغ، يمكف تقديـ المبلحظات التالية:   وا 
، ال تتعمؽ بتبميغ ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 41/3و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/3و 118/4يبلحظ أف المواد  -

ؿ أو في الموضوع. بالتالي ال ُيعرؼ عمى األقؿ إذا القرارات التي تتضمف رفض الطعوف مف حيث الشك
كاف المجمس الدستوري ممـز بتبميغ ىذا النوع مف القرارات عمى األقؿ ألصحاب الطعوف المرفوضة 
والبرلمانيف المعترض عمى انتخابيـ؟ لكف ُيفترض أف المجمس الدستوري يقـو بتبميغ جميع القرارات 

 (5)البرلمانية عمى األقؿ لؤلطراؼ المعنية، التي ىي صاحب الطعفالمتعمقة بالمنازعات االنتخابية 
 والمطعوف في صحة انتخابيـ إف وجدوا.

ينص عادة المجمس الدستوري في قراراتو المتضمنة إلغاء اقتراع دائرة انتخابية معينة متعمؽ  -
ب في الوالية بانتخابات مجمس األمة، عمى أنو يتعيف عمى الجيات المختصة إعادة تنظيـ االنتخا

، لكف دوف تحديد ىذه السمطات. بينما ينص صراحة عمى تبميغ ىذه (6)المعنية، في اآلجاؿ القانونية

                                                           

 .2771يناير  14/ 4ع.  . ر.ج - 1
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 2
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر. - 3
 .2777فبراير  7/ 17ع.  ج. ر. - 4
 .2779ديسمبر  31وفي  2777مايو  29بيانات المجمس الدستوري المؤرخة في  - 5
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 149/3تطبيقا لممادة  - 6
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. وعميو يمكف اعتبار أف الجيات (1)القرارات، ومف بيف جيات أخرى، إلى وزير الداخمية ووزير العدؿ
ىي وزير الداخمية ووزير العدؿ.  المختصة المأمورة بإعادة تنظيـ انتخاب آخر خبلؿ اآلجاؿ القانونية

نظرا أف وزارة الداخمية مختصة، عف طريؽ مديريات التنظيـ والشؤوف العمومية الوالئية، بتنظيـ االقتراع 
مف الناحية المادية خاصة وأف وزير العدؿ مختص بتعييف أعضاء مكاتب التصويت التي تشرؼ عمى 

 ة الذيف ىـ قضاة.عمميات التصويت المتعمقة بانتخابات مجمس األم
يبلحظ أف المجمس الدستوري، لما يصدر قرارات تتضمف إبطاؿ عمميات التصويت المتعمقة  -

مف جية، لكؿ مف وزير الداخمية ووزير العدؿ لغاية إخطارىـ  ،بانتخابات مجمس األمة، يقـو بتبميغيا
لكؿ مف رئيس  ومف جية أخرى، لتصويت، كؿ حسب اختصاصو القانوني،بإعادة تنظيـ عمميات ا

 مجمس األمة والمترشحيف لعضوية مجمس األمة لغاية إعبلميـ فقط.   
يبلحظ أف المجمس الدستوري يبمغ القرارات المتضمنة إلغاء االقتراع المتعمؽ بانتخابات مجمس  -

األمة عمى مستوى الواليات، لكؿ مف رئيس مجمس األمة ووزير الداخمية ووزير العدؿ وجميع 
عبلف انتخاب مكانو  .(2)المترشحيف بينما يبمغ القرارات المتضمنة إلغاء انتخاب عضو مجمس األمة وا 

مترشح آخر بصفة نيائية، لكؿ مف رئيس مجمس األمة ووزير الداخمية واألطراؼ المعنية، دوف وزير 
ية، . ويمكف تفسير االختبلؼ المبلحظ في الحالة الثان(3)العدؿ وباقي المترشحيف لعضوية مجمس األمة

عبلف انتخاب مكانو  بأف المجمس يقـو بتبميغ قراراتو المتضمنة إلغاء انتخاب عضو مجمس األمة وا 
مترشح آخر بصفة نيائية، لكؿ مف رئيس مجمس األمة ووزير الداخمية واألطراؼ المعنية، لغاية اإلعبلـ 

 فقط وليس لتحريؾ اختصاص تنظيـ انتخابات. 
النظاـ المحدد ولـ ينص كذلؾ المجمس الدستوري في  اباتقانوف االنتخلـ ينص المشرع في  -

 :2777مايو  29عمى وقت التبميغ. لكف نص المجمس الدستوري في بيانو المؤرخ في  لقواعد عممو
 .((...إف القرارات المشار إلييا أعبله ستبمغ إلى الطاعنيف في حينيا...))

 41/4تنص المادة : يةنشر القرارات الفاصمة في الطعون في الجريدة الرسم -5
ينشر القرار المتضمف إلغاء االنتخاب وكذا إعبلف المجمس الدستوري فوز المترشح  : ))ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.

((. يبلحظ أف ىذه المادة غير المنتخب في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
منازعات االنتخابية البرلمانية التي يتـ نشرىا واضحة فيما يخص قرارات المجمس الدستوري المتعمقة بال

فعبل في الجريدة الرسمية. وبالرجوع إلى السوابؽ القضائية لممجمس الدستوري المتعمقة بالمنازعات 
                                                           

 .2717يناير  24/ 6ع.  ج. ر.، 2717يناير  4مؤرخ في  17ـ د//ؽ. 71مثاؿ: قرار رقـ  - 1
 .2774يناير  18/ 5ع.  ج. ر.، 2774يناير  8مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/72مثاؿ: قرار رقـ  - 2
 .2771يناير  14/ 4ع.  ج. ر.، 2771يناير  3مؤرخ في  72/71قرار رقـ  - 3
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االنتخابية البرلمانية، يمكف استنتاج أنواع القرارات التي تنشر عادة في الجريدة الرسمية. في حالة 
طني، تـ نشر قرارات المجمس الدستوري المتضمنة إلغاء انتخاب مترشحيف انتخابات المجمس الشعبي الو 

عبلف انتخاب مكانيـ مترشحيف آخريف بصفة نيائية والقرارات المتضمنة إعادة صياغة محاضر نتائج  وا 
دوائر انتخابية دوف تأثيره عمى التوزيع األولي لممقاعد والقرارات المتضمنة إلغاء عمميات التصويت عمى 

ى مكاتب اقتراع محددة دوف تأثيره عمى التوزيع األولي لممقاعد والقرارات المتضمنة التصريح بسبؽ مستو 
الفصؿ في منازعة معينة. وفي حالة انتخابات مجمس األمة، تـ نشر قرارات المجمس الدستوري المتضمنة 

عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر بصفة نيائية لقرارات المتضمنة وا ،إلغاء انتخاب عضو مجمس األمة وا 
والقرارات المتضمنة رفض  ،إلغاء االنتخاب أو االقتراع أو نتائجو عمى مستوى دوائر انتخابية محددة

    الطعوف مع تصحيح النتائج األولية لدوائر انتخابية معينة. 
ويبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أنو عادة ما ال يتـ نشر قرارات المجمس الدستوري المتعمقة بالمنازعات 
االنتخابية البرلمانية المتضمنة رفض الطعوف سواء مف حيث الشكؿ أو مف حيث الموضوع، في الجريدة 

 الرسمية.

 (1)منازعة قرار المجمس الدستوري الفاصل في الطعن المطمب الثالث:

                                                           

 .187-186لتفاصيؿ أكثر يمكف الرجوع إلى : ص ص  - 1
ف قد ال يرفض المجمس الدستوري عريضة طعف، قاـ صاحبيا سابقا بتقديـ احتجاج تـ رفضو مف حيث الشكؿ، لسبب أنو قد سبؽ لو الفصؿ في لك-

الموضوع. وقد ال يرفض المجمس الدستوري عريضة طعف، يختمؼ مضمونيا مع مضموف احتجاج سابؽ تـ رفضو في الموضوع، لسبب أنو قد سبؽ لو 
ضوع. وُيفترض أف المجمس الدستوري يرفض عريضة طعف، ليا نفس المضموف مع احتجاج سبؽ رفضو في الموضوع، لسبب أنو قد سبؽ لو الفصؿ في المو 

 الفصؿ في الموضوع.
اإلمكانية يبلحظ أنو يمكف الطعف في صحة إعبلف نتائج انتخابات المجمس الشعبي الوطني وانتخابات مجمس األمة. وعميو يتعيف التساؤؿ ىؿ أف ىذه  -

"إعبلنات نتائج  ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 49تتعارض مع مبدأ حجية آراء وقرارات المجمس الدستوري أـ ال؟ يبلحظ أف المجمس الدستوري لـ يذكر في المادة 
ضافة إلى ىذا، ىناؾ فرؽ كبير بيف آراء و  قرارات المجمس الدستوري، مف االقتراعات"، إلى جانب اآلراء والقرارات. ما قد يؤكد عدـ وجود التعارض المعني. وا 

عبلنات النتائج األولية، مف جية أخرى، بحيث أف األولى تعتبر أعماؿ تظير مف خبلليا إرادة المجمس الدستوري، بينما الثانية ال تعتبر كذلؾ، نظرا  جية، وا 
مة، حسب الحاالت، ال ينسب إليو، بؿ ينسب لمييئة أف المجمس الدستوري يقـو فقط بالتصريح بقرار يتضمف تعييف نواب أو أعضاء منتخبيف لمجمس األ

 االنتخابية المختصة. وفي ىذه الحالة، يتحوؿ المجمس الدستوري إلى ناطؽ رسمي لمييئة االنتخابية المختصة المقررة. 
التساؤؿ ىؿ  يتعيف عب صاحب السيادة. وعميوتـ التوصؿ فيما سبؽ إلى أف إعبلف نتائج االقتراع قرار ينسب لمييئة االنتخابية المختصة، التي تنوب عف الش -

مشعب صاحب السيادة تتعارض إمكانية الطعف في صحة إعبلنات نتائج االقتراع أماـ المجمس الدستوري مع مبدأ عدـ قابمية قرارات الييئة االنتخابية الممثمة ل
في صحة اإلعبلنات األولية لنتائج  ع تحت رقابة المجمس الدستوري إال بالطعفلمطعف أو لممناقشة، باعتبارىا تشكؿ اإلرادة العامة؟ في الواقع لـ يسمح المشر 

 االنتخابات التشريعية. بالتالي ال يمكف مبدئيا الطعف في صحة اإلعبلف النيائي لنتائج االنتخابات التشريعية.
 ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 49بالمنازعات االنتخابية التشريعية، وفقا لممادة مبدئيا يتعيف عمى البرلماف بغرفتيو احتراـ وتنفيذ قرارات المجمس الدستوري المتعمقة  -

رات وبطريقة قانونية. فرضا والجتياداتو المختمفة المتعمقة بحجية آراءه وقراراتو. لكف تجدر اإلشارة إلى أنو ىناؾ حالة يمكف فييا لمبرلماف تجاوز مثؿ ىذه القرا
ب معيف، سواء مف حيث الشكؿ أو مف حيث الموضوع، ما يدؿ عمى تثبيت المجمس انتخاب أف المجمس الدستوري رفض طعف في صحة انتخاب نائ

اء عمى طمب المطعوف ضده. يمكف المجمس الشعبي الوطني، بعد إثبات عضوية النائب المعني، تنفيذ إجراءات إسقاط الصفة النيابية لمنائب المستيدؼ، بن
 لمنظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني. 73 دستور والمادة 176مف وزير العدؿ، وفقا لممادة 
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  المبحث الثالث
 المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات المحمية

ردة في األحكاـ المشتركة النتخابات أعضاء المجالس الشعبية ، الواأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92وفقا لممادة 
عمميات التصويت المتعمقة بانتخاب  (2)، يمكف لكؿ ناخب منازعة مشروعية أو صحة(1)البمدية والوالئية

أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، بإيداع طعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة، بعد 
األولية والتوزيع األولي لممقاعد مف طرؼ المجنة االنتخابية الوالئية. وقبؿ استحداث طريقة  إعبلف النتائج

، كاف الطعف في مشروعية عمميات 2774 سنة قانوف االنتخاباتالطعف المعنية، بموجب تعديؿ 
مى مستوى التصويت المتعمقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، يتـ بإيداع احتجاجات ع

 .  (3)مكاتب التصويت، تحّوؿ فيما بعد إلى المجاف االنتخابية الوالئية المختصة بالفصؿ فييا
، المتضمف لقانوف االنتخابات، الواردة في الباب األوؿ أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67وبالرجوع إلى المادة 

يحدد  84-72يذي رقـ مف المرسـو التنف 7األحكاـ المشتركة لجميع االستشارات االنتخابية والمادة 
كيفيات تعييف ممثمي قوائـ المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات 

، يستفاد أنو يحؽ لممترشحيف النتخابات المجالس الشعبية البمدية (4)رقابة عمميات التصويت ممارسة
تصويت، يـو إجراء محاضر مكاتب ال، تسجيؿ احتجاجات عمى (5)والوالئية ولممثمييـ المؤىميف قانونا

ما قد يشكؿ طريقة طعف أخرى في مشروعية عمميات التصويت المتعمقة باالنتخابات  عمميات التصويت،
في صيغتيا األولية،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92المحمية، تشبو طريقة الطعف المنصوص عمييا في المادة 

ا كاف اإللغاء الصريح لطريقة الطعف المنصوص . وفي ىذه الحالة يتعيف التساؤؿ إذ2774الممغاة سنة 
، واستبداليا بطريقة طعف أخرى، 2774في صيغتيا األولية سنة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92عمييا في المادة 

المتعمقة بإيداع االحتجاجات عمى مستوى  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67يعني أيضا استبعاد تطبيؽ أحكاـ المادة 
وبالتالي اعتبار أنو ال يمكف منازعة مشروعية  ،المحمية ضمنيامكتب التصويت في حالة االنتخابات 

عمميات التصويت المتعمقة باالنتخابات المحمية، إال عف طريؽ إيداع طعف أماـ الجية القضائية اإلدارية 

                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 96إلى  75المواد مف  - 1
. ومف جية (la régularité)فقط. ويقابمو في المادة المعنية بالمغة الفرنسية مصطمح  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92ُأستعمؿ مصطمح "المشروعية" في المادة  - 2

بالمغة الفرنسية، مصطمح "الصحة" في المواد المعنية بالمغة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166و 118تعمؿ في المواد ، المس(la régularité)أخرى، يقابؿ مصطمح 
 .(la régularité)العربية. بالتالي فإف مصطمح "المشروعية" ومصطمح "الصحة" مترادفاف، ماداـ أنو يقابميما بالمغة الفرنسية مصطمح واحد 

 .2774قبؿ تعديمو سنة ، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92و 91المواد  - 3
 ساري المفعوؿ في حالة االنتخابات المحمية وفي حالة انتخابات المجمس الشعبي الوطني. - 4
مصطمح "المترشحيف"، دوف تحديد االنتخابات التي يترشحوف ليا. بالتالي ُيفترض أف المادة المعنية،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67استعمؿ المشرع في المادة  - 5

 شحيف لبلنتخابات، بمعنى المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية ولبلنتخابات التشريعية ولبلنتخابات المحمية.تعني كؿ المتر 
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؟ ال يمكف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ في (1)المختصة، بعد إعبلف النتائج األولية والتوزيع األولي لممقاعد
المستوى. بالتالي يمكف افتراض إمكانية منازعة مشروعية عمميات التصويت المتعمقة بانتخاب ىذا 

 67و  92أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية بالطرؽ المنصوص عمييا في المواد 
 ، إلى غاية ثبوت العكس.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
الخاصة بانتخاب أعضاء لمنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت ادراسة وتقتضي 

التطرؽ إلى كيفية ممارسة الطعف)مطمب أوؿ( والتحقيؽ والفصؿ المجالس الشعبية البمدية والوالئية، 
 )مطمب ثالث(. الفاصؿ فيو )مطمب ثاني( وكيفية الطعف في القرارفيو

 ممارسة الطعن المطمب األول:
 ،لجيات القضائية )الفرع األوؿ(يقتضي الطعف في مشروعية عمميات التصويت، معرفة الجية أو ا

 )الفرع الثاني(.قبولو مف حيث الشكؿ وفي الموضوع وكذلؾ شروط

 بالفصل في الطعنالجيات القضائية المختصة  الفرع األول:
عمما أف المشرع نص عمى طريقتيف مختمفتيف لمنازعة مشروعية عمميات التصويت، األولى مف 

والثانية  ،-أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92وفقا لممادة - اإلدارية المختصةخبلؿ إيداع طعف أماـ الجية القضائية 
يتعيف  ،-أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 67وفقا لممادة - مف خبلؿ تسجيؿ االحتجاجات في محضر مكتب التصويت

 92بالفصؿ في الطعوف عمى أساس المادة  الجية القضائية اإلدارية المختصةإذف تحديد 

 67عمى أساس المادة  ية المختصة بالفصؿ في االحتجاجات)أوال( والجية القضائأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.

 )ثانيا(. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
 45في الطعون عمى أساس المادة  بالفصل الجية القضائية اإلدارية المختصة -أوال

 : أ.م.ق.ع.م.ن.إ.
أنو يمكف منازعة مشروعية عمميات التصويت أماـ "الجية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/1/2تنص المادة 

ت المعنية، مف جية، أف اختصاص الفصؿ في المنازعا ،ة اإلدارية المختصة". وعميو يستنتجالقضائي
ومف جية أخرى، أف االختصاص يعود لمقضاء اإلداري. لكف المبلحظ أف  يعود لمسمطة القضائية،

المشرع لـ يحدد صراحة الجية القضائية اإلدارية المختصة. فما ىي إذف الجية القضائية اإلدارية 
حبة االختصاص لمفصؿ في الطعوف المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت؟ ما يؤدي إلى التساؤؿ صا

إف كاف االختصاص المعني يعود لمجمس الدولة أو لممحاكـ اإلدارية؟ بالرجوع إلى قواعد توزيع 
                                                           

 يمكف أيضا طرح ىذا التساؤؿ باالستناد إلى قاعدة "الخاص يقيد العاـ". - 1
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مف جية أخرى، المتضمنة في  ،والمحاكـ اإلدارية ،مف جية ،االختصاص النوعي بيف مجمس الدولة
وىذا  اص المعني يعود لممحاكـ اإلدارية،، يمكف اعتبار أف االختصؽ.إ.ـ.إ. 901و 801و 800مواد ال

قياسا عمى فمسفة المشرع المتمثمة في إسناد المنازعات اإلدارية المحمية لمقاضي اإلداري المحمي، بمعنى 
ويت انتخاب أعضاء ونظرا لمطابع المحمي لممنازعات المتعمقة بصحة عمميات تص ،المحكمة اإلدارية

وما يؤكد ىذا الرأي، قابمية القرارات القضائية المتعمقة بالطعوف في صحة . (1)المجالس الشعبية المحمية
عمميات التصويت لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة، الذي ال يقبؿ النظر في الطعوف بالنقض الموجية 

 .ؽ.إ.ـ.إ. 903والمادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4ضد قراراتو، وفقا لممادة 
تختص المحكمة اإلدارية بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت، كدرجة 

لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة،  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4أولى وأخيرة. وقراراتيا قابمة، بمقتضى المادة 
االجتياد القضائي في ىذه ويسير عمى توحيد  ،الذي يشرؼ بالنتيجة عمى معالجة المنازعات المعنية

المادة. بالتالي فإف المحاكـ اإلدارية صاحبة االختصاص المانع بالفصؿ في المنازعات المتعمقة 
 بمشروعية عمميات التصويت، تحت الرقابة القانونية لمجمس الدولة. 

ة أما فيما يخص االختصاص اإلقميمي لممنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت، المعروض
أماـ المحاكـ اإلدارية، فيفترض، أنو يعود لممحكمة اإلدارية التي جرت في دائرة اختصاصيا عمميات 

 .(2)وىذا إلى غاية صدور اجتياد قضائي يقضي بغير ذلؾ ،التصويت المطعوف في صحتيا
يمكف تكييؼ اختصاص القاضي اإلداري بالفصؿ في الطعوف المتعمقة بمشروعية عمميات 

ُيقصد مف خبللو مراقبة   صة باالنتخابات المحمية، بأنو اختصاص استثنائي، ماداـ أنو الالتصويت الخا
                                                           

 يمكف تدعيـ ىذا الموقؼ بػ: - 1
ئية المختصة بالفصؿ في الطعوف المتعمقة بمشروعية عمميات تصويت انتخاب أعضاء يقوؿ األستاذ محمد الصغير بعمي وىو يتطرؽ إلى الجية القضا -

ذا كانت المادة المجالس الشعبية المحمية: ))  مف قانوف االنتخابات تستعمؿ عبارة "الجية القضائية اإلدارية المختصة" بصورة عامة ومطمقة، فإف  92وا 
منو، تسمح بعقد االختصاص القضائي بيذا النوع مف المنازعات  7نوف اإلجراءات المدنية وخاصة المادة الرجوع إلى قواعد االختصاص القضائي الواردة بقا

، المحاكـ اإلدارية بعمي محمد الصغير.((: االنتخابية إلى الغرفة اإلدارية الجيوية، تأسيسا عمى أف قرارات المجنة االنتخابية الوالئية ىي مف قرارات الوالية
 .112، ص 2775(، دار العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، )الغرؼ اإلدارية

، المتعمقة بالطعف في صحة قرارات الوالة المتضمنة رفض تسجيؿ ترشحات فردية أو قوائـ مترشحيف النتخابات المجمس أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 113المادة  -
( كامميف ابتداء مف 2بل لمطعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة خبلؿ يوميف )يكوف قرار الرفض قابالشعبي الوطني، التي تنص في فقرتيا الثالثة: )) 

بحيث أنو يبلحظ مف خبلؿ القرار القضائي اإلداري سابؽ مرجع سابؽ، ، 286/77((. وقرار الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء البويرة، رقـ تاريخ تبميغ الرفض.
يرة، اعترفت لنفسيا باختصاص الفصؿ في الطعف المتعمؽ بصحة قرار الوالي المتضمف رفض تسجيؿ القائمة الذكر أف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء البو 

قرار والي والية البويرة،  الحرة "المستقبؿ". وما يثير أيضا االنتباه في السابقة القضائية المعنية، أف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء البويرة قبمت الطعف في صحة
المؤرخ  477-97المرسـو التنفيذي رقـ و سابقا  .ـ.إ.ؽ 7الطعف المعني يفترض أنو مف اختصاص مجمس قضاء الجزائر، وفقا ألحكاـ المادة  بالرغـ مف أف

يونيو سنة  8المؤرخ في  154-66مف األمر رقـ  7، يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصيا اإلقميمي العاممة في إطار المادة 1997ديسمبر  22في 
. ما يفيد أف الجية القضائية المعنية صرحت باختصاصيا، لتفادي لجوء 1997ديسمبر  26/ 56والمتضمف قانوف اإلجراءات المدنية، ج. ر. ع.  1966

 الطاعنة لمتقاضي أماـ مجمس قضاء الجزائر، ربحا لموقت، باعتبارىا القاضي اإلداري األقرب بالنسبة لمطاعنة.
 ما يوضح كيفية إسناد االختصاص اإلقميمي لمفصؿ في المنازعات المعنية. ؽ.إ.ـ.إ. 37و 874و 873ال يوجد في المواد تجدر اإلشارة إلى أنو  - 2
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المسؤولية المدنية مشروعية قرارات إدارية وبالتالي إلغائيا عند االقتضاء أو إقرار تعويض مف جراء ثبوت 
القضاء الكامؿ وأنو عادة ما يصنؼ الفقو اإلداري، االختصاص المعني ضمف منازعات  لسمطات إدارية،

  .(1)المسندة لمقاضي اإلداري
المنازعات المتعمقة بعمميات التصويت اختصاص الفصؿ في تجدر اإلشارة إلى حداثة إسناد و 

في  مستقؿ إدارييس قضاء تأس تاريخ ، بالنظر إلىلمقاضي اإلداري الخاصة بانتخاب المجالس المحمية
. وقبؿ ىذا التاريخ، كاف 2774 سنة قانوف االنتخاباتالجزائر. بحيث أنو لـ يتـ ىذا إال بعد تعديؿ 

االختصاص منعقد لمجاف االنتخابية الوالئية، التي تختص كذلؾ بإعبلف نتائج االنتخابات المحمية وتوزيع 
  .(2)المقاعد

                                                           

، المحاكـ بعمي محمد الصغيرصنؼ األستاذ محمد الصغير بعمي المنازعات االنتخابية المحمية ضمف دعاوى القضاء الكامؿ المسندة لمقضاء اإلداري:  - 1
 .176ص  مرجع سابؽ، ؼ اإلدارية(،اإلدارية )الغر 

- DEBBASCH C. et RICCI J.-C., Contentieux administratif, op.cit., p. 650. 
تقضي في النزاع الذي يمكف أف ينشأ بمناسبة االنتخابات يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  24-67مف األمر رقـ  74تنص المادة  - 2

 عمالة، لجنة انتخابية عمالية تجتمع في مركز المجمس القضائي لمقر العمالة.البمدية، في كؿ 
 ((..وتتألؼ ىذه المجنة االنتخابية العمالية مف عضو مف المجمس القضائي رئيسا وقاضييف مف قضاة المحاكـ، يعينيـ وزير العدؿ، حامؿ األختاـ

 22تبت المجنة المنصوص عمييا في المادة المعدؿ والمتمـ )ممغى(: )) يتضمف قانوف الوالية  38-69مف األمر رقـ  25تنص المادة  -
تتشكؿ المجنة االنتخابية لموالية المنصوص عمييا في المادة السابقة، مف األمر نفسو: ))  23((، وتنص المادة في الشكاوى المشار إلييا في المادة السابقة. 

حد قضاة المجمس القضائي، بصفتو رئيسا، ومف قاضييف مف المحاكـ، يجرى تعيينيـ مف قبؿ وزير مف رئيس المجمس القضائي وفي حالة عدـ وجوده، مف أ
 .((. العدؿ حامؿ األختاـ

تقضي في النزاع الذي يمكف أف ينشأ بمناسبة االنتخابات يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  78-87مف القانوف رقـ  84تنص المادة  -
 تتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية مف ثبلثة قضاة يعينيـ وزير العدؿ.مف القانوف نفسو: ))  81((، وتنص المادة ي كؿ والية المجنة االنتخابية الوالئية.البمدية ف

 (( )تجدر اإلشارة إلى أف ىذه المواد تطبؽ أيضا في حالة االنتخابات الوالئية.(.وتجتمع بمقر المجمس القضائي.
إف النزاع الذي يمكف أف ينشأ بمناسبة االنتخابات البمدية يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  13-89مف القانوف رقـ  75دة تنص الما -

مف القانوف نفسو: ))  72((، وتنص المادة مف ىذا القانوف. 72والوالئية تقضي فيو عمى مستوى كؿ والية، المجنة االنتخابية الوالئية المشار إليو في المادة 
 ((.ية عند االقتضاء.تتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية مف ثبلثة قضاة يعينيـ وزير العدؿ، تجتمع المجنة الوالئية بمقر المجمس القضائي أو محكمة مقر الوال

مف ىذا القانوف، في النزاع الذي  88شار إلييا في المادة تبت المجنة االنتخابية الوالئية الم: )) 2774قبؿ إلغائيا سنة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 91تنص المادة  -
( قضاة يعينيـ وزير 3تتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية مف ثبلثة )مف األمر نفسو: ))  88((، وتنص المادة قد ينشأ بمناسبة االنتخابات البمدية والوالئية.

  ((.مقر الوالية عند االقتضاء. تجتمع المجنة الوالئية بمقر المجمس القضائي أو محكمة العدؿ.
، جيات قضائية محضة، حسب رأي، ومف بيف فقياء آخريف، األستاذ أحمد محيو واألستاذ شييوب 2774تعتبر المجاف االنتخابية الوالئية، قبؿ سنة  - 

 مسعود. يقوؿ األستاذ أحمد محيو في ىذا الصدد:
« Ces commissions électorales sont de véritables juridictions, comme le montre l'examen de leur composition et de 
leurs règles de fonctionnement. » : MAHIOU A., Cours de contentieux administratif, fasc. 1, L'organisation 
juridictionnelle, op.cit., p. 45. 

مف قانوف االنتخابات مف ثبلثة قضاة يعينيـ وزير  72كوف المجاف االنتخابية الوالئية حسب المادة ))...، تتويقوؿ في ىذا الصدد األستاذ مسعود شييوب:  
الشبو األوؿ. العدؿ. وىذا يعني أف المجاف ىيئات قضائية بحسب تشكيمتيا وىي شبيية مف حيث ذلؾ بالغرؼ اإلدارية التي تتكوف مف ثبلثة قضاة، وىو وجو 

ث المرتبة إذ توجد كؿ منيما عمى مستوى الوالية )...( ولمجاف االنتخابية اختصاص إداري واختصاص قضائي )...( ويتمثؿ أما وجو الشبو الثاني فمف حي
، المبادئ العامة شييوب مسعود.((: والوالئية.. االختصاص القضائي بالفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البمدية

 .218-217ص ص  مرجع سابؽ، اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني، لممنازعات
اؾ. وعمى سبيؿ انتقاد الفقو إسناد المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت لمجاف االنتخابية الوالئية، عوض الجيات القضائية اإلدارية القائمة آنذ -
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 62عمى أساس المادة  الجية القضائية المختصة بالفصل في االحتجاجات -ثانيا
 :أ.م.ق.ع.م.ن.إ.

، كانت المجاف االنتخابية الوالئية صاحبة االختصاص 2004 سنةانوف االنتخابات ققبؿ تعديؿ  
عمى  ىذه األخيرةأف إيداع  ، عمما(1)االقتراعالمتضمنة في محاضر مكاتب  الطعوفالمانع بمعالجة 

مستوى مكتب التصويت، كاف اإلجراء الوحيد لمنازعة مشروعية عمميات التصويت. وكانت المجاف 
أياـ مف  10حوؿ إلى جيات قضائية تفصؿ في االحتجاجات المرفوعة إلييا خبلؿ أجؿ أقصاه المعنية تت

تمقييا ىذه األخيرة، بعد إعبلنيا النتائج األولية لبلقتراع والتوزيع األولي لممقاعد عمى المستوييف الوالئي 
أماـ المحاكـ  عمميات التصويت مباشرة صحة. لكف  باستحداث إمكانية إيداع طعوف في (2)والبمدي

اإلدارية، الذي تزامف مع اإللغاء الصريح الختصاص المجاف االنتخابية الوالئية بالفصؿ في االحتجاجات 
، يفترض أف المجاف (3)المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت المتضمنة في محاضر مكاتب التصويت

لبلقتراع والتوزيع األولي لممقاعد عمى  االنتخابية الوالئية تنحؿ تمقائيا بمجرد إعبلنيا النتائج األولية
. ما يؤدي إلى االعتراؼ (4)ساعة عمى األكثر مف اختتاـ االقتراع 48المستوييف الوالئي والبمدي، بعد 

باستحالة معالجة المجاف االنتخابية الوالئية لبلحتجاجات المتضمنة في محاضر مكاتب التصويت، مف 
ساؤؿ عف الجية التي ترسؿ إلييا االحتجاجات التي تتضمنيا محاضر الناحية العممية. بالتالي يتعيف الت

عمى أّية إحالة  قانوف االنتخاباتمكاتب التصويت لمعالجتيا؟ تجدر اإلشارة أف المشرع لـ ينص في 
                                                                                                                                                                                            

إنو مف غير المفيـو إنشاء ىيئات خاصة غير متخصصة عمى نفس مستوى الغرؼ اإلدارية، ألـ ا الصدد: )) المثاؿ، يقوؿ األستاذ شييوب مسعود في ىذ
مف قانوف اإلجراءات المدنية  7يكف مف المفيد تأكيد اختصاص الغرؼ اإلدارية بيذا النوع مف االختصاص وفقا لمعيار االختصاص المعمف عنو في المادة 

ذا كاف اإلجراءات ال مبسطة التي تفرضيا عممية سريعة ومؤقتة ىي سبب إحالة االختصاص عمى ىذه المجاف، فإف ىذا اليدؼ يمكف الوصوؿ إليو مع )...( وا 
نفقات وال االحتفاظ باالختصاص لمغرؼ اإلدارية، إذ يكفي النص في صمب القانوف عمى أف الغرؼ اإلدارية المختصة تفصؿ في الدعاوى االنتخابية بدوف 

مرجع  ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء الثاني،شييوب مسعود.((: مواعيد مقصرة وعمى وجو السرعة إجراءات ووفؽ
 . 227ص  سابؽ،

إلى الجيات القضائية  وتجدر اإلشارة إلى أف تحويؿ اختصاص الفصؿ في المنازعات المتعمقة بصحة عمميات التصويت مف المجاف االنتخابية الوالئية -
صراحة عمى الطابع اإلداري لمجاف  الّنصاإلدارية )المحاكـ اإلدارية تحت رقابة مجمس الدولة(، رافقو تعديؿ تشكيمة ىذه المجاف وتغيير مكاف اجتماعيا و 

زير العدؿ برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعديف تتألؼ المجنة االنتخابية الوالئية مف رئيس يعينو و : )) أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 88المعنية، بحيث تنص المادة 
 اثنيف يعينيـ الوالي مف بيف ناخبي الوالية ما عدا المترشحيف والمنتميف إلى أحزابيـ وأوليائيـ وأصيارىـ إلى غاية الدرجة الثانية.

 تجتمع المجنة الوالئية بمقر الوالية.
 ((.ة القضائية اإلدارية المختصة.تعتبر أعماليا وقراراتيا إدارية، قابمة لمطعف أماـ الجي

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92و 91المواد  - 1
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92و 97المواد - 2
، التي تؤسس اختصاص المجاف االنتخابية الوالئية بالفصؿ في االحتجاجات المتعمقة بمشروعية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 91، تـ إلغاء المادة 2774في سنة  - 3

المنازعات المتعمقة    وىو التعديؿ الذي حّوؿ بموجبو المشرع اختصاص الفصؿ فيأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  92ؾ تعديؿ نص المادة عمميات التصويت وتـ كذل
 بمشروعية عمميات التصويت مف المجاف االنتخابية الوالئية إلى القضاء اإلداري.

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 97المادة  - 4
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التصويت إلى الجية القضائية مباشرة أو غير المباشرة لبلحتجاجات المسجمة عمى محاضر مكاتب 
. بالتالي يبقى السؤاؿ مطروح بخصوص الجية المختصة بمعالجة (1)لى أّية جية أخرىاإلدارية المختصة أو إ

 االحتجاجات المتضمنة في محاضر مكاتب التصويت؟
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو، مف اآلف فصاعدا، سيتـ التركيز عمى منازعة مشروعية عمميات 

احتجاجات عمى مستوى مكتب التصويت  التصويت أماـ المحكمة اإلدارية فقط، بمعنى أف إجراء تقديـ
سوؼ يتـ تجاىمو، ألنو ال يمكف اعتباره إجراء طعف في مشروعية عمميات التصويت، كونو غير منتج، 

 الجية المختصة بمعالجة ىذه االحتجاجات. قانوف االنتخاباتبسبب عدـ تحديد المشرع في 

 شروط قبول الطعن الفرع الثاني:
ضائية، يجب أف يستوفي الطعف في صحة مشروعية عمميات عمى غرار جميع الطعوف الق
حت طائمة رفضو شكبل أو مطعف والمصمحة فيو...الخ، تالصفة لالتصويت، مف جية، شروط شكمية ك

ومف جية أخرى، شروط موضوعية، بمعنى تناسب موضوع الطعف والطمبات التي يتضمنيا  عدـ قبولو،
الطعف المساندة ليذه الطمبات،  أسبابا ومدى تأسيس مع اختصاص الجية القضائية المطعوف أمامي

 تحت طائمة تصريح الجية القضائية المعنية بعدـ اختصاصيا أو رفضيا لمطمبات لعدـ التأسيس.  
ف المرفوع أماميا تتولى المحكمة اإلدارية، كباقي الجيات القضائية، التأكد أوال مف استيفاء الطع

 )ثانيا(.حص الشروط المتعمقة بموضوع الطعفاستيفائيا تقـو بفوفي حالة  الشروط الشكمية)أوال(،
 لمطعنالشروط الشكمية  -أوال

. وىي ؽ.إ.ـ.إ.يحكـ الطعوف أماـ المحكمة اإلدارية شروط قانونية شكمية، منصوص عمييا في 
نوعيف: شروط متعمقة بحؽ الطعف، بمعنى الصفة والمصمحة، يؤدي عدـ مراعاتيا إلى عدـ قبوؿ 

(. وشروط متعمقة بكيفية تقديـ الطعف، بمعنى شكؿ الطعف والميعاد واالستعانة بمحاـ ودفع 1)فالطع
 (.2)عدـ مراعاتيا إلى رفض الطعف شكبلالرسـ القضائي المناسب، يؤدي 

 

، يتعيف عمى الطاعف في ؽ.إ.ـ.إ.  67و 13وفقا لممواد  :الشروط المتعمقة بحق الطعن -1
حكمة اإلدارية، إثبات حقو في ذلؾ، بمعنى أنو يتعيف عميو إثبات صحة عمميات التصويت أماـ الم

  توفر الصفة والمصمحة، تحت طائمة عدـ قبوؿ طعنو.

                                                           

ويت مباشرة بإرساؿ االحتجاجات إلى الجية المختصة بمعالجتيا. ويقصد باإلحالة غير المباشرة: قياـ المجاف يقصد باإلحالة المباشرة: قياـ مكاتب التص - 1
 االنتخابية البمدية أو الوالئية بإرساؿ االحتجاجات إلى الجية المختصة بمعالجتيا.
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، حؽ منازعة صحة عمميات التصويت أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/1خوؿ المشرع، في المادة 
ي ُيفترض أف بالتال. (1)المتعمقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، لكؿ ناخب
 إثبات صفة الناخب، ُيْغني عف إثبات المصمحة، ما داـ أنيا مفترضة قانونا.

في  يبلحظ أف المشرع، قد اعترؼ بحؽ الطعف لكؿ ناخب، بغض النظر عف مشاركتو
. فيؿ ُيقبؿ طعف مقدـ مف طرؼ ناخب لـ يصوت إطبلقا؟ ال شؾ أنو ال يتـ قبوؿ االقتراع أـ ال

ؼ ناخب لـ يصوت أثناء االقتراع المطعوف في صحة عمميات التصويت الطعف المرفوع مف طر 
إضافة إلى وجوب إثبات  المتعمقة بو. وىذا لسبب عدـ توفر شرط المصمحة. بالتالي ُيفترض أنو

 صفة الناخب، يجب أيضا إثبات التصويت.
ب ىؿ يمكف ألطراؼ مشاركة في االقتراع، غير الناخبيف، كاألحزاىذا ويتعيف التساؤؿ 

منازعة صحة عمميات التصويت التي تيميـ؟  ،السياسية والمترشحيف األحرار، ليا مصمحة مؤكدة
يستحسف عدـ إنكار حؽ الطعف في صحة عمميات التصويت، السيما، لممترشحيف لبلنتخابات 
المحمية وكذلؾ األحزاب السياسية المشاركة في ىذه االنتخابات. ويمكف اعتبار أنو يحؽ ليؤالء 

ة صحة عمميات التصويت وىذا بصفة بدييية، ماداـ أف حتى الناخبيف يمكنيـ ممارسة الطعف منازع
  .(2)المعني
 
 

                                                           

 . 1967وىو موقؼ لـ يتغير عمى األقؿ منذ صدور القانوف البمدي لسنة  - 1
. بالتالي فالرقابة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 166و 171فإنو لكؿ ناخب أيضا الحؽ في منازعة صحة عمميات التصويت المتعمقة باالستفتاء، وفقا لممواد لمتذكير  –

 الشعبية عمى صحة عمميات التصويت، ال تطبؽ إال في حالتي االستفتاء واالنتخابات المحمية.
 ف ىذا الموقؼ، ما يمي:ومف بيف األسباب التي يمكف ذكرىا لمدفاع ع - 2
 ال شؾ أف مصمحة المترشحيف واألحزاب السياسية في صحة عمميات التصويت، أكبر وأكثر جدية مف المصمحة نفسيا بالنسبة لمناخبيف. -
      بينما يبلحظ أفظاىرة عزوؼ ناخبي قوائـ االقتراع العاـ المباشر عف التصويت، تقمؿ مف فعالية الرقابة الشعبية عمى صحة عمميات التصويت.  -

الوطنية  المترشحوف واألحزاب السياسية المشاركيف في االنتخابات يعينوف ممثميف ليـ سواء عمى مستوى مكاتب ومراكز التصويت أو عمى مستوى المجنة
ضرورية حوؿ كؿ ما يساعد المترشحوف السياسية المكمفة بمراقبة االنتخابات المحمية، يراقبوف السيما مجريات عمميات التصويت ويجمعوف المعمومات ال

 واألحزاب السياسية عمى منازعة صحة عمميات التصويت. 
أوجو الطعف في المترشحوف واألحزاب السياسية المشاركيف في االنتخابات، أكثر دراية بإجراءات الطعف، مقارنة بالناخبيف وأقدرىـ عمى إيتاء أدلة لدعـ  -

القوائـ االنتخابية و المحاضر االنتخابية كمحاضر فرز األصوات ومحاضر إحصاء األصوات البمدي وىي وثائؽ ال  صحة عمميات التصويت، مف بينيا نسخ
 يستطيع الناخبوف الحصوؿ عمييا.

و اعتراؼ تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف مف الممكف اعتبار اعتراؼ المشرع صراحة لمناخبيف بحؽ منازعة صحة عمميات التصويت، يشكؿ في الوقت نفس -
 ضمني عمى األقؿ لممترشحيف واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات بحؽ الطعف، فإف العكس غير صحيح، بمعنى أف اعتراؼ المشرع صراحة

بيف بحؽ لممترشحيف واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات بحؽ منازعة صحة عمميات التصويت، ال يشكؿ في الوقت نفسو اعتراؼ ضمني لمناخ
نما يقصد بو إقصاء الناخبيف مف ممارسة الحؽ المعني )حالة انتخاب رئيس الجميورية وحالة انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني(  .الطعف وا 
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 :الشروط المتعمقة بكيفية تقديم الطعن -5
أّية معمومة حوؿ كيفية تقديـ الطعف  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92لـ تتضمف المادة : (1)شكل الطعن -أ

دارية وشكمو والبيانات التي يجب أف يتضمنيا وال حتى في صحة عمميات التصويت أماـ المحكمة اإل
فبالتالي يتعيف  ،. لكف بما أف الطعف يتـ أماـ المحكمة اإلدارية(2)إعفاء مف مراعاة قواعد شكمية معينة

الستنتاج كيفية تقديـ الطعف وشكمو والبيانات التي يجب أف يتضمنيا. يستنتج إذف  ؽ.إ.ـ.إ.الرجوع إلى 
، أف الطعف في صحة عمميات التصويت، يجب أف يكوف في ؽ.إ.ـ.إ. 816و 815د مف خبلؿ الموا

 .ؽ.إ.ـ.إ. 15المنصوص عمييا في المادة  شكؿ عريضة موقعة مف محاـ، تتضمف البيانات
يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائمة عدـ قبوليا  : ))ؽ.إ.ـ.إ. 15تنص المادة 

 شكبل، البيانات اآلتية:
 ؛ية القضائية التي ترفع أماميا الدعوىالج -1
 ؛اسـ ولقب المدعي وموطنو -2
، فآخر موطف لو -3  ؛اسـ ولقب وموطف المدعى عميو، فإف لـ يكف لو موطف معمـو
اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو  -4
 ؛االتفاقي
 ؛ت والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوىعرضا موجزا لموقائع والطمبا -5
  ((..اإلشارة، عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى -6

، تحت طائمة رفض طعنو شكبل، بذكر المحكمة  بناء عمى ىذه المادة، يتضح أف الطاعف ممـز
 ،(3)في حالة وجوده اإلدارية الموجو ليا الطعف واسمو ولقبو وموطنو واسـ ولقب وموطف المطعوف ضده

ُيشترط  وعرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي يؤسس عمييا الطعف واإلشارة إلى األدلة المؤيدة لو.
 .ؽ.إ.ـ.إ. 8أيضا في العريضة أف تكوف محررة بالمغة العربية، تحت طائمة عدـ القبوؿ وفقا لممادة 

ضافة إلى البيانات العامة اإلجبارية سابقة الذك االنتخابات المطعوف في  ر، ُيفترض أنو يجب تحديد نوعوا 
صحة عمميات التصويت المتعمقة بيا، بمعنى إما انتخابات المجالس الشعبية البمدية أو انتخابات المجمس 

                                                           

ات المتعمقة بمشروعية لمتذكير فإنو ال يتعمؽ األمر ىنا إال بالطعف في صحة عمميات التصويت أماـ المحكمة اإلدارية. بالتالي ال يتـ تناوؿ االحتجاج - 1
 عمميات التصويت التي تسجؿ في محاضر مكاتب التصويت، ألسباب قد سبؽ توضيحيا.

 عف طريؽ التنظيـ. أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92تجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ ير ضرورة لتحديد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  - 2
يو، إال في حالة ما كاف موضوع الطعف اعتراض عمى انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو ال يمكف تصور اشتراط ذكر اسـ ولقب وموطف المدعى عم - 3

س ضد مكاتب والئي. بالتالي ال يشترط مثؿ ىذا البياف، لما يتعمؽ األمر بمنازعة صحة عمميات التصويت، ألف الطعف موجو مباشرة ضد ىذه العمميات ولي
 ؿ ىذه المنازعات طمب إلغاء نتائج مكاتب تصويت أو تصحيحيا.التصويت أو أّية جية أخرى، بحيث يتـ عادة مف خبل
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الشعبي الوالئي. ويجب كذلؾ تحديد مكتب أو مكاتب االقتراع المطعوف في صحة عمميات التصويت 
   التي جرت عمى مستواىا.     

 818و 821أما فيما يخص كيفية تقديـ الطعف أماـ المحكمة اإلدارية، فيستنتج مف خبلؿ المواد 
، أنو يتـ إيداع عريضة الطعف مرفقة بنسخة منيا لدى أمانة ضبط المحكمة ؽ.إ.ـ.إ. 824و 823و

يضة في سجؿ اإلدارية، مقابؿ دفع الرسـ القضائي، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ. وبعد تقييد العر 
 خاص، يسمـ أميف الضبط لمطاعف وصبل يثبت إيداعيا.

، كاف الناخبوف يطعنوف في صحة عمميات التصويت عادة 2774وتجدر اإلشارة إلى أنو قبؿ سنة 
بإيداع احتجاجاتيـ وشكاوييـ عمى مستوى مكاتب التصويت التي تتكفؿ بإرساليا إلى المجاف االنتخابية 

مكاتب  تارة تسجؿ ىذه االحتجاجات عمى محاضر ،ؿ فييا، بحيث أنوالوالئية المختصة بالفص
كاف لمناخبيف في بعض األحياف االختيار بيف ىذه  . كما(2)وتارة أخرى ترفؽ بيذه المحاضر ،(1)التصويت

الطريقة سابقة الذكر، التي تمارس قبؿ إعبلف نتائج االقتراع وطريقة أخرى، تتمثؿ في توجيو 
ى لموالي الذي ُيفترض أنو يتولى إرساليا إلى المجاف االنتخابية الوالئية، بعد إعبلف االحتجاجات والشكاو 

  .(3)نتائج االقتراع
يتعيف إيداع عريضة الطعف في صحة عمميات التصويت لدى أمانة : ميعاد تقديم الطعن -ب

االنتخابية الوالئية  ةكتابة ضبط المحكمة اإلدارية، خبلؿ أجؿ يوميف كامميف ابتداء مف تاريخ إعبلف المجن
 . أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92نتائج االقتراع، وفقا لممادة 

مف جية، أف فترة الطعوف تفتتح مباشرة بعد إعبلف المجاف االنتخابية الوالئية النتائج األولية لبلقتراع  ،يبلحظ
الراغبيف في منازعة صحة ومف جية أخرى، أف الناخبيف  د عمى المستوييف البمدي والوالئي،والتوزيع األولي لممقاع

وىي ميمة يفترض أنيا  ،(4)( أياـ كاممة عمى األكثر "لتحضير" طعونيـ5عمميات التصويت، ليـ حوالي خمسة )
  .(5)كافية إليداع طعف في صحة عمميات التصويت مقبوؿ مف حيث الشكؿ وفي الموضوع

                                                           

يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ  78-87مف القانوف رقـ  85يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة  24-67مف األمر رقـ  77المادة  - 1
 .2774أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. قبؿ تعديميا سنة  92نتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة يتضمف قانوف اال 13-89مف القانوف رقـ  76والمتمـ )ممغى( والمادة 

 يتضمف قانوف الوالية المعدؿ والمتمـ )ممغى(. 38-69مف األمر رقـ  24المادة  - 2
 يتضمف قانوف الوالية المعدؿ والمتمـ )ممغى(.       38-69مف األمر رقـ  24المادة  - 3
(، تبدأ في السرياف بعد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 97ساعة عمى األكثر )المادة  48نتائج األولية لبلقتراع عمى المستوييف البمدي والوالئي حوالي يستغرؽ إعبلف ال - 4

امميف إليداع ف الكاختتاـ عمميات التصويت عمى مستوى مكاتب االقتراع مساء يـو إجراء االنتخابات وتنتيي بعد يوميف كامميف. بإضافة يـو االقتراع واليومي
 الطعوف، إلى اليوميف الكامميف إلعبلف النتائج األولية لبلقتراع، يكوف لدينا خمسة أياـ كاممة.

إليداع تجدر اإلشارة إلى أنو يمكف البدء في تحضير الطعف في صحة عمميات التصويت، منذ لحظة وقوع المخالفات يـو االقتراع، إلى غاية آخر يـو  - 5
 ستحسف عدـ انتظار إعبلف النتائج األولية لبلقتراع لمشروع في تحضير الطعف. الطعوف. بالتالي ي

ية لكف الميمة قد تبدو غير كافية لبلعتراض عمى صحة انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو والئي، عمما أنو يجب انتظار حتى إعبلف النتائج األول -
 لطعف سابؽ الذكر.لبلقتراع والتوزيع األولي لممقاعد، التخاذ قرار ممارسة ا
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أماـ المحكمة اإلدارية ، يتـ التقاضي ؽ.إ.ـ.إ. 826و 815وفقا لممواد : التمثيل بمحام -ج
لـ يتضمف، السيما في المواد سابقة  ؽ.إ.ـ.إ.بواسطة محاـ تحت طائمة عدـ قبوؿ العريضة. ونظرا أف 

ر استثناءات ليذه القاعدة، بمعنى حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر يمكف فييا المجوء أماـ المحكمة ػالذك
ف في صحة عمميات التصويت، إال بواسطة محاـ. اإلدارية بدوف محاـ. بالتالي يبدو أنو ال يمكف الطع

وعمما أف االستعانة بمحامي، ليست مجانية، فإف ىذا قد يشكؿ عائقا أماـ الرقابة الشعبية عمى صحة 
عمميات التصويت المتعمقة بانتخاب أعضاء المجالس المحمية. وىو ما يتناقض أيضا مع مبدأ مجانية 

 ، التي ال ترمي إطبلقا إلى حماية أو تحقيؽ مصمحة خاصة.يةاالنتخابالتقاضي في مادة المنازعات 
أنو أثناء التقدـ  ؽ.إ.ـ.إ. 821يستفاد مف خبلؿ المادة : اإلعفاء من دفع الرسوم القضائية -د

أماـ أمانة ضبط المحكمة اإلدارية إليداع عريضة، يتعيف دفع رسـ قضائي مقابؿ ذلؾ، مع مراعاة 
ضائية المنصوص عمييا في القانوف. ومف جية أخرى، يبلحظ أف المشرع حاالت اإلعفاء مف الرسـو الق

، عمى اإلعفاء مف الرسـو القضائية أماـ المحكمة اإلدارية. لكف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92لـ ينص في المادة 
، التي جاءت بصيغة عامة، أف اإلجراءات القضائية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183يستفاد مف خبلؿ المادة 

تخابات معفية مف المصاريؼ القضائية. بالتالي، فإنو مف المفروض أف إيداع عريضة المتعمقة باالن
ذا ثار، (1)الطعف في صحة عمميات التصويت، مجاني إشكاؿ بخصوص دفع أو اإلعفاء مف الرسـ  وا 

 825القضائي، يرفع إلى رئيس المحكمة اإلدارية الذي يفصؿ فيو بأمر غير قابؿ ألي طعف، وفقا لممادة 
   .ـ.إ.ؽ.إ.

  لمطعنالشروط الموضوعية  -ثانيا
بكؿ  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92يستنتج مف خبلؿ المادة : موضوع الطعن والطمبات المتعمقة بو -1

وضوح، أف الطعف الذي يشكؿ موضوعيا يتعمؽ بمشروعية أو صحة عمميات التصويت المتعمقة بانتخاب 
الطعف يرفع ضد عمميات التصويت وبالتالي  أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، بمعنى أف

  .(2)بنتائجيا فقط

                                                           
، كاف المشرع ينص صراحة في المواد المتعمقة بالطعوف في صحة عمميات تصويت االنتخابات المحمية، عمى أف المجاف االنتخابية 2774قبؿ سنة  - 1

 الوالئية تفصؿ في ىذه الطعوف بدوف نفقات أو بدوف مصاريؼ إجرائية.
إف جميع اإلجراءات القضائية في المسائؿ االنتخابية تعفى انوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى(: )) يتضمف الق 24-67مف األمر رقـ  78تنص المادة  – 

 ((.مف رسـو الطابع وتسجؿ مجانا.
 ، عمى إمكانية الطعف في مشروعية أو صحة عمميات التصويت المتعمقة باالنتخابات المحمية: 1967استقر المشرع منذ  - 2

يحؽ لكؿ ناخب أف ينازع في مشروعية عمميات يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  24-67ف األمر رقـ م 77/1تنص المادة  -     
 ((.التصويت بتقديمو المطالبة.

ات لكؿ ناخب الحؽ في الطعف في صحة عممييتضمف قانوف الوالية المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  38-69مف األمر رقـ  24/1تنص المادة  -     
 .((.االنتخابية. فيتعيف عميو إذ ذاؾ أف يقدـ شكوى لمكتب االقتراع أو يوجيو لموالي ضمف األياـ الثبلثة التالية إلعبلف النتائج النيائية التصويت في دائرتو



 الفصل الثاني:                                                      المنازعات المتعلقة بنتائج االنتخابات

 

 
251 

ما فيما يخص الطمبات التي يمكف تقديميا تحت غطاء طعف في صحة عمميات التصويت، أ
. لكف يمكف استنتاجيا مف خبلؿ تحديد أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92عمييا في المادة  الّنصفالمبلحظ أنو لـ يتـ 

في  الّنصلـ يتـ  نظر في الطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت.صبلحيات المحكمة اإلدارية وىي ت
عمى صبلحيات المحكمة اإلدارية وىي تنظر في الطعوف المتعمقة بصحة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  92المادة 

في حالة الفصؿ  )) عمى ما يمي:أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  96في المادة  الّنصعمميات التصويت. لكف تـ 
يات التصويت يعاد االنتخاب موضوع الطعف ضمف نفس األشكاؿ باإللغاء أو عدـ صحة عمم

( يوما عمى األكثر مف تاريخ قرار 45المنصوص عمييا في ىذا القانوف في ظرؼ خمسة وأربعيف )
((. يستنتج مف خبلؿ ىذه المادة أف المحكمة اإلدارية، تستطيع إلغاء أو التصريح بعدـ صحة الفصؿ.

المحكمة اإلدارية،  ابية سواء بمدية أو والئية. لكف ال يعرؼ إف تقـو بومجمؿ عمميات تصويت دائرة انتخ
بناء عمى طعف مباشر في صحة جميع عمميات التصويت لمكاتب االقتراع التابعة لمدائرة االنتخابية 
الواحدة، أـ تقـو بو بناء عمى قرارات إبطاؿ عمميات تصويت متخذة بشأف طعوف في صحة عمميات 

. لكف األىـ ىنا ىو ثبوت أف المحاكـ اإلدارية (1)السؤاؿ مطروحيبقى تراع محددة؟ تصويت مكاتب اق
مخولة عمى األقؿ صبلحية إبطاؿ عمميات التصويت وبالتالي إلغاء نتائجيا عمى مستوى الدائرة 

ف ، يمك(2)االنتخابية الواحدة. وطبقا لقاعدة "مف يستطيع القياـ بالكثير، يستطيع حتما القياـ بالقميؿ"
وبالتالي إلغاء نتائجيا عمى  ،استنتاج أف المحاكـ اإلدارية مخولة أيضا صبلحية إبطاؿ عمميات التصويت

 مستوى مكتب تصويت محدد وكذلؾ صبلحية تصحيح نتائجيا. 
ت عمى مستوى مكتب رمي إلى إبطاؿ عمميات التصويات تأنو يمكف تقديـ طمب يفترضوعميو 

لى تصحيح نتائجيا،تصويت محدد و   عمى األقؿ.  ا 
                                                                                                                                                                                            

أف ينازع في مشروعية التصويت  يحؽ لكؿ ناخبيتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  78-87مف القانوف رقـ  85/1تنص المادة  -     
 ((. ويبلحظ فيما يخص ىذه المادة، سقوط كممة "عمميات"، لمحصوؿ عمى عبارة "مشروعية عمميات التصويت".بتقديمو المطالبة.

ة مشروعية عمميات لكؿ ناخب الحؽ في منازعيتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  13-89مف القانوف رقـ  76/1تنص المادة  -     
 ((.التصويت في المكتب الذي انتخب فيو عف طريؽ إيداع احتجاج.

لكؿ ناخب الحؽ في منازعة مشروعية عمميات التصويت في المكتب : )) 2774، قبؿ تعديمو وتتميمو سنة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.مف  92/1تنص المادة  -     
 ((.الذي صوت فيو وذلؾ عف طريؽ إيداع احتجاج.

و بعد اتخاذىا رجح أف تمارس المحكمة اإلدارية صبلحية إبطاؿ االقتراع عمى مستوى دائرة انتخابية معينة سواء بمدية أو والئية، لثبوت ضرورة القياـ باأل - 1
عمميات  قرارات إبطاؿ عمميات تصويت بشأف طعوف في مشروعية عمميات تصويت مكاتب اقتراع محدد، نظرا لصعوبة قياـ الناخبيف بمنازعة جميع
كيف في التصويت لمكاتب اقتراع الدائرة االنتخابية، مف خبلؿ طعف واحد. لكف لو سمح المشرع صراحة لكؿ مف المترشحيف واألحزاب السياسية المشار 

ائرة االنتخابية، مف االنتخابات المحمية بالطعف في مشروعية عمميات التصويت، لكاف مف الممكف منازعة صحة جميع عمميات التصويت لمكاتب اقتراع الد
 خبلؿ طعف مباشر واحد، باعتبار أنو لدييـ ممثميف عمى مستوى مكاتب ومراكز التصويت، يحضروف مجريات عمميات التصويت ويسجموف كؿ النقائص

 والتجاوزات والمخالفات أثناء سريانيا. وىذا مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة.
 الترجمة مف المغة الفرنسية. - 2
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لكف نظرا لعدـ ثبوت إمكانية منازعة صحة جؿ أو جزء مف عمميات التصويت عمى مستوى الدائرة 
االنتخابية الواحدة، مف خبلؿ طعف مباشر واحد، سُيفترض أنو يمكف منازعة مشروعية عمميات التصويت 

 فيو. لمكتب تصويت واحد وىو المكتب الذي تـ التصويت
لطعف في صحة عمميات التصويت، يتعيف التساؤؿ عف إمكانية "االعتراض إضافة إلى إمكانية ا

المباشر عمى انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو والئي" أو الطعف في صحة انتخابو"، مف خبلؿ طمب 
عبلف انتخاب مترشح مكانو بصفة نيائية، في إطار  إلغاء انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو والئي وا 

، ماداـ أف المشرع يسمح بتقديـ طعوف متعمقة باالنتخابات المحمية أماـ .ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ 92المادة 
القضاء اإلداري، بعد إعبلف النتائج األولية لبلقتراع والتوزيع األولي لممقاعد مف طرؼ المجاف االنتخابية 

مة اإلدارية اإلجابة عمى التساؤؿ التالي: ىؿ أف المحك ،اإلجابة عمى ىذا التساؤؿتقتضي  ؟ (1)الوالئية
مخولة صبلحية إعادة النظر في كيفية توزيع المقاعد عمى المستوييف البمدي والوالئي بمعنى صبلحية 
عبلف انتخاب مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية؟  إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية بمدية أو والئية وا 

لمجاف االنتخابية الوالئية أىمية كبرى، لصبلحية إعادة النظر في التوزيع األولي لممقاعد الذي قامت بو ا
تستفاد مف ثبلثة اعتبارات عمى األقؿ. يتمثؿ االعتبار األوؿ في أف اليدؼ مف تنظيـ منازعات 
لبلنتخابات ميما كانت طبيعتيا، ىو ضماف ممارسة الصبلحيات والمياـ االنتخابية المتنافس عمييا، مف 

ثؿ االعتبار الثاني في ضرورة إعادة النظر في التوزيع طرؼ ممثميف منتخبيف بطريقة قانونية. ويتم
األولي لممقاعد، في حالة تأثير قرارات إلغاء أو تصحيح نتائج عمميات تصويت مكاتب تصويت محددة 
المتخذة بشأف الطعوف في مشروعية عمميات التصويت، عمى التوزيع األولي لممقاعد. ويتمثؿ االعتبار 

مخالفات المتعمقة بمرحمة ما بعد إجراء عمميات التصويت، كالمخالفات الثالث في ضرورة التصدي لم
المتعمقة بتوزيع المقاعد عمى ضوء النتائج األولية لبلقتراع مف طرؼ المجاف االنتخابية الوالئية، التي ال 

إثارتيا في طعف متعمؽ بصحة عمميات التصويت، يرمي إلى إلغاء نتائج أو تصحيح نتائج  ،يمكف مبدئيا
 كاتب تصويت محددة.     م

نظرا لؤلىمية الكبرى لصبلحية إعادة النظر في التوزيع األولي لممقاعد، يتعيف تحديد الجية التي 
مف المفروض أف تمارسيا. ال يمكف االختيار إال بيف المجاف االنتخابية الوالئية صاحبة االختصاص 

يع مقاعد المجالس المحمية عمى أساسيا والمحاكـ المانع بإعبلف النتائج األولية لبلنتخابات المحمية وتوز 
اإلدارية التي آؿ إلييا االختصاص القضائي بالفصؿ في صحة عمميات التصويت. وعميو يتعيف التساؤؿ 

                                                           

، كاف مف غير الممكف تصور إمكانية "االحتجاج عمى صحة انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو والئي" بصفة مباشرة، ماداـ أف 2774سنة  قبؿ - 1
لي ال يمكف لمقاعد. بالتااالحتجاجات المتعمقة باالنتخابات المحمية تقدـ يـو االقتراع، بمعنى قبؿ إعبلف المجاف االنتخابية الوالئية نتائج االقتراع وتوزيع ا

 تصور إال إمكانية االحتجاج عمى صحة عمميات التصويت بصفة مباشرة، مف خبلؿ طمب إبطاليا أو تصحيح نتائجيا.
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أوال عف إمكانية إسناد صبلحية إعادة النظر في التوزيع األولي لممقاعد لمجاف االنتخابية الوالئية؟ ال 
عمى األقؿ، يتمثؿ في أف صبلحية إلغاء انتخاب عضو مجمس شعبي يمكف تصور ذلؾ لسبب واحد 

عبلف انتخاب مترشح مكانو بصفة نيائية، تعتبر صبلحية قضائية محضة نظرا  بمدي أو والئي وا 
لخطورتيا ولوجوب مراعاة، أثناء التحقيؽ قبؿ ممارستيا، مبدأ الوجاىية، الذي يفرض عمى الجية المخولة 

جالس المحمية الذيف أصبح  انتخابيـ ميدد باإللغاء وكذلؾ المترشحيف الذيف قد إياىا إشعار أعضاء الم
وىو ما ال يتوافؽ مع  فاع عف أوضاعيـ القانونية،يعمف انتخابيـ مكاف ىؤالء، عمى األقؿ، لتمكنيـ مف الد

 الطابع اإلداري لمجاف االنتخابية الوالئية.
ارية بصبلحية إعادة النظر في كيفية توزيع وعميو ال يمكف إال تصور االعتراؼ لممحاكـ اإلد

عبلف انتخاب مترشحيف مكاف  المقاعد، مف خبلؿ إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية بمدية ووالئية وا 
  .(1)ىؤالء بصفة نيائية، مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة

عبلف أما فيما يخص كيفية ممارسة صبلحية إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية بمدية ووال ئية وا 
مف  ،انتخاب مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية، مف طرؼ المحاكـ اإلدارية فيمكف تصور ممارستيا

جية، بصفة تمقائية وىذا في حالة تأثير قرارات سابقة متعمقة باحتجاجات حوؿ مشروعية عمميات 
مف خبلؿ طعف ومف جية أخرى،  األولي لممقاعد،التصويت لمكاتب التصويت محددة، عمى التوزيع 

                                                           

بمدية  اإلشكاؿ المتعمؽ باالعتراؼ لممحاكـ اإلدارية بصبلحية إعادة النظر في كيفية توزيع المقاعد، مف خبلؿ إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية - 1
عبلف انتخاب مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية: ووالئية و   ا 

ؿ حيث أف االختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية في مادة المنازعات المتعمقة بانتخابات المجالس الشعبية المحمية، الذي يتحدد أساسا مف خبل -     
دة وبالتالي إلغاء نتائجيا وتصحيح نتائج عمميات تصويت مكاتب ، يتمثؿ في إبطاؿ عمميات تصويت مكاتب اقتراع محدأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 96و 92المادتيف 

 اقتراع محددة، 
، ال تحتمؿ إال تفسير واحد، بمعنى تقديـ طمبات ترمي أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92حيث أف عبارة "منازعة مشروعية عمميات التصويت"، الواردة في المادة  -     

لتالي إلغاء نتائجيا أو إلى تصحيح نتائج مكاتب اقتراع محددة. وىي طمبات ُيفترض أنو تستجيب ليا إلى إبطاؿ عمميات تصويت مكاتب اقتراع محددة وبا
 المحاكـ اإلدارية في حالة تأسيسيا، كما سبؽ استنتاجو أعبله،

دة النظر في كيفية توزيع المقاعد، أي عنصر يتوافؽ مع احتماؿ تمتع المحاكـ اإلدارية بصبلحية إعا أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92حيث أنو لـ تتضمف المادة  -     
عبلف انتخاب مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية، بحيث أنو لـ يتـ   92في المادة  الّنصمف خبلؿ إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية بمدية ووالئية وا 

مطعف، عمما أنو، مف الناحية العممية، يصعب الصفة لب عمى تمتع المترشحيف واألحزاب السياسية المشاركيف في انتخابات المجالس المحمية أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.
كذلؾ في  الّنصتصور اعتراض غير المترشحيف واألحزاب السياسية المشاركيف في انتخابات المجالس المحمية عمى انتخاب أعضاء مجالس محمية ولـ يتـ 

الشعبي المحمي الذي اعترض عمى انتخابو ليدافع عف وضعيتو  عمى وجوب قياـ المحاكـ اإلدارية بإشعار عضو المجمسأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.  92المادة 
 المتعمقة بمنازعات انتخابات المجمس الشعبي الوطني،     أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 118عميو صراحة في المادة  الّنصالقانونية خبلؿ أجؿ معيف، كما تـ 

، المتضمنة أوجو الطعف بالنقض أماـ كؿ مف المحكمة العميا ؽ.إ.ـ.إ. 358حيث أنو يستنتج مف خبلؿ النقطتيف الثالثة والسادس عشر لممادة  -     
(، أنو عمى غرار جميع الجيات القضائية، ال يجوز لممحكمة اإلدارية مف جية، تجاوز اختصاصيا النوعي ومف جية أخرى، ؽ.إ.ـ.إ. 959ومجمس الدولة )

عبلف انتخاب الحكـ بما لـ يطمب منيا أو بأكثر مما طمب منيا. وعميو فإف المح كمة اإلدارية التي تقـو بإلغاء انتخاب عضو مجمس شعبي بمدي أو والئي وا 
ة، إما لسبب مترشح مكانو بصفة نيائية، سواء بناء عمى طمب في ىذا االتجاه أـ بصفة تمقائية، ستتعرض قراراتيا القاضية بذلؾ لمنقض أماـ مجمس الدول

عبلف  عدـ االختصاص أو لمحكـ بما لـ يطمب، وعميو يصعب، مف الناحية القانونية، إسناد صبلحية إلغاء انتخاب أعضاء مجالس شعبية بمدية ووالئية وا 
 انتخاب مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية، لممحاكـ اإلدارية.
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مباشر في صحة انتخاب عضو أو أعضاء مجالس محمية، يرمي إلى إلغاء انتخاب عضو أو أعضاء 
عبلف انتخاب مترشح أو مترشحيف مكاف ىؤالء بصفة نيائية. مع مراعاة  مجالس شعبية بمدية ووالئية وا 

 اجتياد مجمس الدولة.
صحة جؿ أو جزء مف عمميات تصويت وتجدر اإلشارة إلى أنو نظرا لعدـ ثبوت إمكانية منازعة 

وكذلؾ إمكانية االعتراض عمى انتخاب عضو مجمس  ،دائرة انتخابية معينة مف خبلؿ طعف مباشر واحد
محمي منتخب، سوؼ يتـ التقيد بإمكانية منازعة صحة عمميات التصويت لمكتب االقتراع الذي تـ فيو 

 .(1)التصويت واحد فقط
 :أسباب الطعن -5

وشروط  )أ(لمكتب اقتراع واحد الطعف في مشروعية عمميات التصويت أسبابيد يقصد ىنا تحد
 .)ب(قبوليا
  :تحديد أسباب الطعن -أ

بالطعف في مشروعية عمميات التصويت المتضمف  المتعمقة، مف جية، األسبابيقصد ىنا تحديد 
ميات بالطعف في مشروعية عم ومف جية أخرى، (،1طمب "تصحيح" نتائج مكتب تصويت محدد)

 .(2التصويت، المتضمف طمب "إلغاء" نتائج مكتب تصويت محدد)
ال يمكف تصور تأسيس طمب  األسباب المتعمقة بطمب تصحيح نتائج مكتب التصويت: -1

متعمقة بعممية الفرز، كاحتساب أوراؽ تصويت  أسبابتصحيح نتائج مكتب تصويت معيف إال عمى 
 وبالتالي أصوات معّبرة أو العكس. ،يا صحيحةكأن أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 57باطمة وفقا لممادة 

أما فيما يخص طمب إلغاء نتائج  األسباب المتعمقة بطمب إلغاء نتائج مكتب التصويت: -5
متعمقة بعمميات التصويت نفسيا. فيناؾ  أسبابمكتب تصويت معيف، فبل شؾ أنو يمكف تأسيسو عمى 

أظرفة تصويت ال تتوفر فييا المميزات التقنية ، كاستعماؿ أوراؽ و (2)مخالفات لقواعد شكمية جوىرية
. وىناؾ مخالفات لقواعد تضمف نزاىة نتيجة (4)وعدـ استعماؿ المعازؿ أثناء التصويت، (3)القانونية

االقتراع عمى مستوى مكتب التصويت، كواقعة تبيف وجود فارؽ بيف عدد أوراؽ التصويت التي يحتوي 
وقياـ أشخاص مزيفيف ، (5)ميات التصويت وعدد الناخبيف المصوتيفعمييا صندوؽ االقتراع بعد اختتاـ عم

                                                           

لمتعمقة بمشروعية عمميات التصويت، ، لما كانت المجاف االنتخابية الوالئية، تفصؿ في االحتجاجات ا2774إلى غاية  1967كما كاف األمر عميو، منذ  - 1
 التي كانت تودع لدى مكاتب التصويت يـو االقتراع، لترسؿ فيما بعد لمجاف سابقة الذكر.

 بالرغـ مف أنو يصعب تصور تأثيرىا عمى نتيجة عمميات التصويت، إال أف احتراـ القواعد القانونية المعنية، يعتبر مف النظاـ العاـ. - 2
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 48/2و 37و 36المواد  - 3
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 47المادة  - 4
 إ.أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 56/3و 51المواد  - 5
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، (1)بالتصويت والتأشير عمى قائمة التوقيعات مكاف ناخبيف غابوا عف مكتب التصويت يـو االقتراع
جراء عممية الفرز في مكاف غير مكتب التصويت أو إجرائيا بصفة مغمقة  . (2)وا 

 أسباببات إلغاء نتائج مكتب تصويت معيف عمى لكف يتعيف التساؤؿ عف إمكانية تأسيس طم
متعمقة بالعمميات التحضيرية لعمميات التصويت؟ ُيفترض أنو ال يوجد مانع مف قبوؿ المحكمة اإلدارية 

طعف مستمدة مف المرحمة التحضيرية لبلقتراع، كتصويت أشخاص مسجميف القائمة االنتخابية  أسباب
 عماؿ وكاالت تصويت باطمة أثناء االقتراع.بغير حؽ وتسجيؿ ترشحات بغير حؽ واست

الطعف مف قبؿ المحكمة اإلدارية، يجب  أسبابلتفادي رفض : شروط َقبول أسباب الطعن -ب
الحرص عمى إثارة وقائع ُيفترض أنيا تشكؿ مخالفات لقواعد قانونية انتخابية وأف تكوف ىذه الوقائع 

عا عاما واالنتقادات العامة حوؿ مجريات عمميات واضحة ودقيقة. بالتالي فالوقائع التي تكتسي طاب
 .(3)التصويت، يفترض أف مصيرىا الرفض

الطعف المثارة في عريضة الطعف مسبقا  أسبابىذا ويتعيف التساؤؿ عف مدى إجبارية اإلشارة إلى 
؟ ال يطرح ىذا التساؤؿ في حالة منازعات األسبابفي محضر الفرز، تحت طائمة عدـ قبوؿ ىذه 

ة عمميات التصويت لبلنتخابات المحمية، ما داـ أف الناخبيف، ال ُيسمح ليـ  بإدراج احتجاجات مشروعي
  .(4)في محاضر الفرز

الطعف التي ال تستند إلى أدلة أو عمى  أسبابتجدر اإلشارة إلى أف : اإلثبات في الموضوع -3
لطمبات إلغاء أو  اتشكؿ أساس . وبالتالي ال يمكف أفادعاءاتاألقؿ بداية إثبات، ال تمثؿ إال مجرد 

تصحيح نتائج عمميات التصويت المطعوف في صحتيا. لذا يتعيف عمى الناخبيف الطاعنيف، الذيف 
الطعف بأدلة. ويتعيف أيضا أف تكوف ىذه األدلة  أسبابُيفترض أف عبئ اإلثبات يقع عمى عاتقيـ، تدعيـ 
بواسطة عريضة لطاعف ر اإلشارة إلى إمكانية اوتجد .كافية ومنتجة ومقبولة مف طرؼ المحكمة اإلدارية

تدعيـ طمباتو بأدلة يكوف قد تحصؿ عمييا بالمجوء إلى إجراءات األوامر عمى العرائض، وفقا لممواد 
 ؽ.إ.ـ.إ.  921و  312إلى  317مف 

 إ. .ـ.إ.يخضع اإلثبات أماـ المحاكـ اإلدارية لمقواعد العامة لئلثبات المنصوص عمييا في ؽ
                                                           

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 199و 35المواد  - 1
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 53المادة  - 2
 ىذه القواعد مستمدة مف اجتياد المجمس الدستوري في مادة المنازعات المتعمقة باالنتخابات البرلمانية. - 3
يطرح ىذا التساؤؿ خاصة في حالة منازعات صحة عمميات التصويت لبلنتخابات التشريعية، بحيث أف المجمس الدستوري يشترط عادة، لقبوؿ بعض  - 4

 أوجو الطعف، اإلشارة إلييا مسبقا في محاضر انتخابية. 
عمى إمكانية الناخبيف إدراج احتجاجات متعمقة بصحة عمميات  ـ.ف.إ.أ.ـ.ؽ.ع. 67وال حتى في المادة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92في المادة  الّنصفعبل لـ يتـ  –

 التصويت في محضر الفرز الموجود عمى مستوى مكتب االقتراع التابعيف لو، عمى عكس المترشحيف وممثمييـ المؤىميف قانونا.
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عمى عاتؽ المدعي، يتعيف التساؤؿ عف  ،كقاعدة عامة ،خص عبئ اإلثبات الذي يقعوفيما ي
ال ُيسمح ليـ بتسجيؿ  ممية، عمما أف الناخبيف الطاعنيفإمكانية تطبيقو بصفة مطمقة، مف الناحية الع
وال ُيسّمـ ليـ نسخ مف القوائـ االنتخابية ومف محاضر  ،مبلحظات أو احتجاجات عمى محاضر الفرز

باالقتراع كقوائـ توقيع الناخبيف وأوراؽ  وال يمكنيـ الحصوؿ مثبل عمى بعض الوثائؽ المتعمقة ،رزالف
التصويت المتضمنة في صناديؽ االقتراع وأوراؽ التصويت المصرح ببطبلنو أو المتنازع عمى صحتيا؟ 

 اإلجابة عمى التساؤؿ لدى التطرؽ لمتحقيؽ في الطعوف.ستكوف 

 نويق والفصل في الطعالتحق المطمب الثاني:
عمى إجراءات خاصة تتعمؽ بالتحقيؽ والفصؿ في  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92لـ ينص المشرع في المادة 

المنازعات المتعمقة بمشروعية التصويت، مكتفيا بتحديد اآلجاؿ التي يتعيف خبلليا المحكمة اإلدارية 
الدعوى. ولـ يتناوؿ كذلؾ مسألة  ( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ رفع5الفصؿ فييا والتي ىي خمسة )

اإلعفاء مف إتباع اإلجراءات العامة المتعمقة بالتحقيؽ في الدعوى اإلدارية والفصؿ فييا، المنصوص 
. بالتالي ُيفترض أف المحاكـ اإلدارية (1)، رغـ أىميتيا بالنظر إلى قصر آجاؿ الفصؿؽ.إ.ـ.إ.عمييا في 

ة بمشروعية التصويت، يتعيف عمييا احتراـ اإلجراءات التي تتولى الفصؿ في المنازعات المتعمق
ياد مع مراعاة اجت، المتعمقة بالتحقيؽ والفصؿ في الدعاوى اإلدارية ؽ.إ.ـ.إ.المنصوص عمييا في 

. وما يدعـ ىذا الرأي ىو إمكانية خضوع قرارات المحاكـ اإلدارية فاصمة مجمس الدولة حوؿ ىذه المسألة
 .(2)شروعية عمميات التصويت لرقابة مجمس الدولة، بناء عمى طعوف بالنقضفي المنازعات المتعمقة بم

   والفصؿ فييا في فرعيف مختمفيف. سيتـ تناوؿ التحقيؽ في الطعوف

                                                           

، يتضمف قانوف االنتخابات، 13-89غاية صدور القانوف رقـ  كانت المنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت الخاصة باالنتخابات المحمية، إلى - 1
يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ  24-67مف األمر رقـ  77/5، بحيث تنص المادة معفاة صراحة مف اإلجراءات بصفة عامةالمعدؿ والمتمـ )ممغى(، 

مف األمر رقـ  25/2(( وتنص المادة وبمجرد إعبلف يرسؿ إلى األطراؼ المعنييف. بدوف نفقات وال إجراءاتوتفصؿ المجنة االنتخابية العمالية )ممغى(: )) 
مكتفية بمجرد تبميغ إعبلف لممعنييف وذلؾ  دوف نفقات أو إجراءاتوتنظر ىذه المجنة في الشكوى يتضمف قانوف الوالية المعدؿ والمتمـ )ممغى(: ))  69-38

، يتضمف قانوف 78-87مف القانوف رقـ  85/5(( وتنص المادة  تكوف قراراتيا قابمة ألي طعف.في ميمة شير واحد مف تاريخ استبلميا الشكوى. وال
وبمجرد إعبلـ يوصؿ إلى األطراؼ المعنييف وال تقبؿ  وبدوف إجراءاتتفصؿ المجنة االنتخابية لموالية بدوف نفقات االنتخابات، المعدؿ والمتمـ )ممغى(: )) 

، يتضمف قانوف االنتخابات، المعدؿ والمتمـ )ممغى(، إلى غاية آخر تعديؿ 13-89((. لكف بعد صدور القانوف رقـ .مقرراتيا أي شكؿ مف أشكاؿ الطعف
، يتضمف قانوف االنتخابات، المعدؿ 13-89مف القانوف رقـ  76/4، بحيث تنص كؿ مف المادة اأصبح موقف المشرع غامض، 2777لقانوف االنتخابات في 
وبناء عمى إشعار  دوف مصاريؼ إجرائيةتفصؿ المجنة االنتخابية الوالئية في ذلؾ : )) 2774قبؿ تعديميا سنة  أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92 والمتمـ )ممغى( والمادة

 (((.عادي تبمغو إلى األطراؼ المعنية وال تقبؿ قراراتيا أي طعف.
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92الفقرة األخيرة لممادة  - 2
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 التحقيق في الطعن الفرع األول:
ت مراعاة المواد مف ػعمى المحاكـ اإلدارية المرفوع أماميا طعوف متعمقة بصحة عمميات التصوي

، (1)المتضمنة القواعد العامة لمتحقيؽ المتبعة أماـ القضاء اإلداري ؽ.إ.ـ.إ. 897والمادة  873إلى  838
 ( أياـ كاممة المحدد لمفصؿ في الطعوف المرفوعة أماميا. 5مع مراعاة أجؿ خمسة )

ُيفترض أنو ال يتـ تبميغ عريضة الطعف ألية جية كانت، ماداـ أف الطعف موجو ضد عمميات 
  .(2)لة عمييا تمعب دور المدعى عميو توجد جية محددة مسؤو وأنو ال ،صويتالت

، يمكف لرئيس تشكيمة الحكـ المكمفة بالفصؿ في الطعف في مشروعية ؽ.إ.ـ.إ. 844/3وفقا لممادة 
عمميات التصويت، تحديد فور تسجيؿ عريضة الطعف، التاريخ الذي يختتـ فيو التحقيؽ مع مراعاة أجؿ 

 ة أماـ المحكمة اإلدارية. الفصؿ في الطعوف المرفوع
يقـو القاضي المقرر عمى مستوى المحكمة اإلدارية أوال بفحص استيفاء الشروط الشكمية لمطعف، ثـ 

الطعف واألدلة المدعمة ليا. وفي األخير يقـو بإعداد  وأسبابيتطرؽ لمموضوع مف خبلؿ فحص الطمبات 
 تقرير مكتوب يقترح فيو كيفية الفصؿ في الطعف.

الطعف المتضمنة في  بأسبابأف القاضي المقرر عمى مستوى المحكمة اإلدارية ال يتقيد  ُيفترض
الطعوف، أثناء التحقيؽ، بمعنى أنو يقـو عمى األقؿ بفحص جميع الوثائؽ المرتبطة بعمميات التصويت 

ائج المطعوف في صحتيا، ما قد يؤدي بو إلى اكتشاؼ مخالفات أخرى، يترتب عمييا إلغاء أو تصحيح نت
عمميات التصويت المعنية. وُيفترض أنو، يقـو أوال بفحص جميع الوثائؽ المرتبطة بعمميات التصويت 

وفي حالة عدـ  يا إلغاء عمميات التصويت المعنية،المطعوف في صحتيا، بحثا عف مخالفات يترتب عمي
تائج عمميات اكتشاؼ ىذا النوع مف المخالفات، يتولى البحث عف مخالفات يترتب عمييا تصحيح ن

 الطعف المساندة لطمب تصحيح ىذه النتائج. أسبابالتصويت المعنية أو فحص 
ُيفترض أيضا أف القاضي المقرر عمى مستوى المحكمة اإلدارية، ال يكتفي باألدلة التي يحضرىا 
ا الناخبوف الطاعنوف، ماداـ أف ىؤالء يستحيؿ عمييـ إيتاء بعض األدلة المنتجة السيما تمؾ التي لي

ارتباط وثيؽ بعمميات التصويت المطعوف في صحتيا. لذا ُيفترض أف القاضي المقرر عمى مستوى 
المحكمة اإلدارية يتمتع بالصبلحيات الضرورية لمقياـ بالتحقيؽ في الطعوف المتعمقة بصحة عمميات 
 التصويت، كصبلحية طمب إحضار جميع الوثائؽ المتعمقة سواء بعمميات التصويت المطعوف في

                                                           

 (.ؽ.إ.ـ.إ. 915فوعة أماـ المحاكـ اإلدارية وأماـ مجمس الدولة )المادة بمعنى التحقيؽ في الطعوف المر  - 1
وية ال يمكف اعتبار مكتب التصويت كمدعى عميو، مسؤوؿ عمى عدـ صحة عمميات التصويت، أماـ المحكمة اإلدارية، ألنو ال يتمتع بالشخصية المعن - 2

أو وزير الداخمية كمدعى عمييما، مسؤوليف عمى عدـ صحة عمميات التصويت، نظرا أف األمر ال وبالتالي بأىمية التقاضي. وال يمكف اعتبار كذلؾ الوالي و/
 يتعمؽ بطعف في صحة أعماؿ قانونية إدارية أو طمب تعويض نتيجة وقوع التجاوزات.
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صحتيا أو بالعمميات التحضيرية ليا كالوثائؽ المتعمقة بوكاالت التصويت وقوائـ توقيع الناخبيف 
 ج. نتِ وصبلحية االستماع ألي شخص تكوف شيادتو أو رأيو مُ  ،ومحاضر الفرز وأوراؽ التصويت

ة يتعيف أثناء التحقيؽ في الطعوف المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت أماـ المحاكـ اإلداري
والمواد مف  846استشارة محافظ الدولة ممثؿ النيابة العامة عمى مستوى المحكمة اإلدارية، وفقا لممادة 

 .(1).إ.ـ.إ.ؽ 977إلى  897

 ن والفصل في الطع الفرع الثاني:
سيتـ التطرؽ إلى الفصؿ في الطعوف المرفوعة أماـ المحكمة اإلدارية فاصمة في المنازعات 

 بشأف ىذه المنازعات)ثانيا(. التصويت)أوال(، ثـ إلى تبميغ ونشر األحكاـ المتخذة لمتعمقة بصحة عممياتا

 الفصل في الطعن -أوال
وتحديد  (1سيتـ تناوؿ إجراءات وآجاؿ الفصؿ في الطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت)

    (.2أنواع القرارات القضائية التي يمكف اتخاذىا بشأف ىذه الطعوف)

 ؽ.إ.ـ.إ. 822و أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/2وفقا لممواد : جال الفصل في الطعنإجراءات وآ -1
( 5تفصؿ المحكمة اإلدارية في الطعوف المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت، في أجؿ أقصاه خمسة )

، تفصؿ المحاكـ ؽ.إ.ـ.إ. 7وفقا لممادة  .(2)أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط
، األحكاـ المبلئمة ىذه الطعوفتراعى أثناء الفصؿ في  .(3)في جمسة عمنيةالمعنية ة في المنازعات اإلداري

المتعمقة  ؽ.إ.ـ.إ. 977إلى  898ومف  887إلى  884ومف  876إلى  874مف بيف أحكاـ المواد مف 
سة الفصؿ في وما ينبغي تأكيده، حضور محافظ الدولة أو نوابو جم .(4)بالفصؿ في المنازعات اإلدارية

                                                           

نيائية لبلقتراعات السياسية التي يختص بمراقبة وىو إجراء، تجدر اإلشارة إلى أنو، غير معموؿ بو، سواء أماـ المجمس الدستوري فاصبل في المنازعات ال - 1
بات المحمية. صحتيا أو أماـ المجاف االنتخابية الوالئية لما كانت صاحبة االختصاص بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت لبلنتخا

 نتخابية الوالئية.وىذا لعدـ تمثيؿ النيابة العامة عمى مستوى كؿ مف المجمس الدستوري والمجاف اال
عدد وىو أجؿ جد قصير قد يحوؿ دوف فصؿ المحكمة اإلدارية في جميع الطعوف المرفوعة أماميا، خاصة في حالة تمّقييا طعوف كثيرة )نتيجة وجود  - 2

 ئي في آف واحد(. كبير مف مكاتب التصويت وكذلؾ إلجراء انتخاب أعضاء المجمس الشعبية البمدية وانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوال
مف األمر رقـ  77أياـ )المادة  17وىو أجؿ جد قصير أيضا مقارنة بآجاؿ الفصؿ التي تتقيد بيا المجاف االنتخابية الوالئية سابقا، بحيث كاف يتراوح بيف  –

 76نتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة يتضمف قانوف اال 78-87مف القانوف رقـ  85يتضمف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة  67-24
مف  25.( وشير)المادة 2774إ. قبؿ تعديميا سنة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف. 92يتضمف قانوف االنتخابات المعدؿ والمتمـ )ممغى( والمادة  13-89مف القانوف رقـ 

 يتضمف قانوف الوالية المعدؿ والمتمـ )ممغى(.(. 38-69األمر رقـ 
 دستوري، الذي يفصؿ في المنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات التي يختص برقابة صحتيا، في جمسة مغمقة.عمى عكس المجمس ال - 3
 ُيفترض أف األحكاـ حوؿ حقوؽ ودور المدعى عميو، ال تطبؽ في حالة الفصؿ في الطعوف المتعمقة بصحة عمميات التصويت، لعدـ وجود طرؼ مدعى - 4

 عميو في الخصومة. 
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 وقيامو، بعد تبلوة القضاة المقرريف تقاريرىـ حوؿ الطعوف المعنية، بعرض تقرير مكتوب ،المعنيةالطعوف 
 . (1)يقترح فيو عمى ىيئة الحكـ حموؿ لمقضايا المعنية

كما سبؽ استنتاجو لدى التطرؽ إلى : أنواع القرارات التي يمكن اتخاذىا بشأن الطعون -5
شروعية عمميات التصويت والطمبات المتعمقة بو، يمكف المحكمة اإلدارية، في إطار موضوع الطعف في م

، إصدار قرارات تتضمف إما إلغاء نتائج عمميات التصويت لمكاتب اقتراع أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92المادة 
محددة أو تصحيحيا، بناء عمى طعوف في صحة عمميات مكاتب االقتراع المعنية. كما أنيا قد تصدر 

ات تتضمف رفض الطعوف شكبل لعدـ استيفاء الشروط القانونية الشكمية أو في الموضوع لعدـ تأسيس قرار 
 الطمبات أو عدـ االختصاص. 

ضافة إلى القرارات السابقة، قد تضطر المحكمة اإلدارية التخاذ مف جية، قرار يتضمف إبطاؿ  ،وا 
عادة تنظيمو مف جديد، في ظرؼ خمسة االقتراع عمى مستوى دائرة انتخابية معينة سواء بمدية أو و  الئية وا 

بناء عمى وىذا ، (2)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 96( يوما عمى األكثر مف تاريخ صدوره، وفقا لممادة 45وأربعيف )
ومف جية أخرى، قرارات تتضمف  يات التصويت لمكاتب اقتراع محددة،قرارات سابقة تضمنت إبطاؿ عمم

عبلف انتخاب مترشحيف آخريف مكانيـ نيائيا، بناء عمى قرارات سابقة تضمنت  إلغاء انتخاب مترشحيف وا 
 مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة. ب اقتراع محددة أو تصحيح نتائجيا،إبطاؿ عمميات التصويت لمكات

ىذا ويتعيف التساؤؿ إف تترتب عف قرار إبطاؿ عمميات التصويت لمكتب اقتراع محدد، آثار قانونية 
ة تنظيـ عمميات التصويت لمكتب اقتراع معيف تـ إبطاليا قضائيا؟ وىؿ يترتب عف معينة؟ ىؿ يتعيف إعاد

إبطاؿ عمميات التصويت النتخاب أعضاء مجمس شعبي بمدي عمى مستوى مكتب اقتراع معيف، كذلؾ 
مستوى مكتب اقتراع المعني أو  إبطاؿ عمميات التصويت النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوالئي عمى

باالقتراعيف سابقي الذكر يتـ في آف   عمما أف إجراء عمميات التصويت المتعمقة، آلية العكس، بصفة
  ؟(3)واحد

                                                                                                                                                                                            

المتعمقة ب طمبات رد القضاة وتنحييـ، ال تطبؽ في حالة الفصؿ في الطعوف المتعمقة  ؽ.إ.ـ.إ. 883إلى  877يضا أف أحكاـ المواد مف وُيفترض أ -
 ( أياـ لمفصؿ في الطعوف.5بصحة عمميات التصويت، ألف اإلجراءات المنصوص فييا تستغرؽ وقت معتبر، ما ال يسمح بمراعاة أجؿ خمسة )

لما يفصؿ المجمس الدستوري في المنازعات النيائية لبلقتراعات التي يختص بمراقبة صحتيا. وما لـ يكف يطبؽ أيضا لما كانت المجاف ما ال يطبؽ  - 1
 االنتخابية الوالئية تفصؿ في االحتجاجات المتعمقة بمشروعية عمميات التصويت.

إبطاؿ االقتراع عمى مستوى دائرة انتخابية والئية ولـ يخّوؿ المجمس الدستوري تمؾ  وىنا يتعيف التساؤؿ لماذا خّوؿ المشرع المحاكـ اإلدارية صبلحية -2
 الصبلحية، لما يفصؿ في المنازعات النيائية المتعمقة بانتخابات المجمس الشعبي الوطني؟

ء عمى طعف في مشروعية عمميات مثاؿ: تـّ إبطاؿ عمميات التصويت النتخاب أعضاء مجمس شعبي بمدي، عمى مستوى مكتب اقتراع معيف، بنا - 3
 التصويت.

كر، وعميو يتعيف التساؤؿ عف مصير عمميات التصويت ونتائج انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوالئي المسجمة عمى مستوى مكتب االقتراع سابؽ الذ -  
 التي لـ تكف موضوع طعف مباشر؟ ىؿ ُيحتفظ بيا، أـ يتـ إلغاؤىا كذلؾ؟
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بالنسبة لمتساؤؿ حوؿ ضرورة إعادة االقتراع عمى مستوى مكتب التصويت، بعد إبطاؿ عمميات 
ف األمر عمى اإلمكانية المعنية، أل قانوف االنتخاباتالتصويت التي جرت فيو، فإف المشرع لـ ينص في 

ال يقتضي القياـ بو، باعتبار أف اإلبطاؿ ال يخص دائرة انتخابية وأف نتائج مكتب االقتراع الممغاة، 
 . (1)تحتسب كأصوات ممغاة عمى مستوى الدائرة االنتخابية بأكمميا

وبالنسبة لمتساؤؿ حوؿ مصير عمميات التصويت النتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوالئي عمى 
اقتراع معيف، بعد إبطاؿ عمميات التصويت النتخاب أعضاء مجمس شعبي بمدي عمى مستوى مكتب 

مستوى مكتب اقتراع المعني أو العكس، فإنو  يمكف تصور إبطاؿ عمميات التصويت المتعمقة  بانتخاب 
أعضاء المجمس الشعبي الوالئي، بناء عمى إبطاؿ عمميات التصويت المتعمقة  بانتخاب أعضاء مجمس 

تأسيسو عمى مخالفة بعض القواعد الشكمية الجوىرية كعدـ توفر  دي أو العكس، مثبل في حالةشعبي بم
معازؿ وعدـ احتراـ أوقات افتتاح واختتاـ االقتراع وعدـ صحة تشكيمة مكتب التصويت، مع مراعاة 

 اجتياد مجمس الدولة.
 :تبميغ ونشر القرارات الفاصمة في الطعون -ثانيا

بعد الفصؿ في الطعوف في مشروعية عمميات التصويت تقـو ، .ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ.أ 92/3وفقا لممادة  
وعميو يتعيف  .إلى األطراؼ المعنية قصد تنفيذىاالمحاكـ اإلدارية بتبميغ قراراتيا تمقائيا وفور صدورىا 

 تقديـ بعض المبلحظات:

ا إصدار عدة أنواع ما ىي القرارات المقصودة في ىذه المادة، عمما أف المحكمة اإلدارية يمكني -
مف القرارات بشأف منازعات مشروعية عمميات التصويت؟ ُيفترض أف القرارات المقصودة في المادة 

قرارات المحكمة اإلدارية المتضمنة إبطاؿ عمميات التصويت  ،عمى األقؿ ،، ىيأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/3
تضمنة إبطاؿ االقتراع عمى مستوى لمكتب اقتراع معيف والمتضمنة تصحيح نتائج مكتب اقتراع معيف والم
عادتو خبلؿ خمسة وأربعيف ) ( يوما عمى األكثر، باعتبار أنيا 45دائرة انتخابية بمدية أو والئية معينة وا 

قرارات قضائية تتضمف أوامر بتنفيذ عمؿ معيف. بالتالي يتعيف عمى المحكمة اإلدارية تبميغ ىذه القرارات 
وقد ال تقـو كذلؾ بالنسبة لمقرارات المتضمنة مثبل رفض الطعوف في  عمى األقؿ تمقائيا وفور صدورىا.

 مشروعية عمميات التصويت. 
فيما يخص  ومف ىي األطراؼ المعنية التي تبم غ ليا المحكمة اإلدارية قراراتيا قصد تنفيذىا؟ -

أف القرارات المتضمنة األطراؼ المعنية التي تُبم غ ليا المحكمة اإلدارية قراراتيا قصد تنفيذىا، ُيفترض 
إبطاؿ عمميات التصويت لمكتب اقتراع معيف والمتضمنة تصحيح نتائج مكتب اقتراع معيف، التي ال تؤثر 

                                                           

 تاج أف نمط االقتراع النسبي، ال َيفترض إمكانية إعادة االقتراع عمى مستوى مكاتب التصويت أبطمت عمميات التصويت التي احتضنتيا.بالتالي يمكف استن - 1
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عمى التوزيع األولي لممقاعد، تبمغ السيما لمجنة االنتخابية الوالئية التي تقـو بتصحيح النتائج األولية 
ت المتضمنة إبطاؿ عمميات التصويت لمكتب اقتراع معيف وأف القرارا ،جةنتِ العامة وألصحاب الطعوف المُ 

والمتضمنة تصحيح نتائج مكتب اقتراع معيف، التي تؤثر عمى التوزيع األولي لممقاعد، مرفقة بالقرارات 
عبلف انتخاب مترشحيف آخريف مكانيـ نيائيا، تبمغ السيما لمجنة  المتضمنة إلغاء انتخاب مترشحيف وا 

لتي تقـو بتصحيح النتائج األولية العامة والتوزيع األولي لممقاعد وألصحاب الطعوف االنتخابية الوالئية ا
وأف القرارات  ،جة ولممترشحيف الذيف ألغي انتخابيـ والذيف أعمف انتخابيـ مكاف ىؤالء نيائيانتِ المُ 

عادتو خبلؿ  خمسة وأربعيف المتضمنة إبطاؿ االقتراع عمى مستوى دائرة انتخابية بمدية أو والئية معينة وا 
( يوما عمى األكثر، تبمغ  السيما لمجنة االنتخابية الوالئية ولموالي الذي لو صبلحية تعييف أعضاء 45)

مكاتب التصويت وأعضاء المجاف االنتخابية البمدية وأعضاء في المجنة االنتخابية الوالئية ووزير العدؿ 
ة مف بيف قضاة المجالس القضائية  وألصحاب الذي لو صبلحية تعييف رئيس المجاف االنتخابية الوالئي

وُيفترض أف القرارات  جة وعمى األقؿ لمتصدري قوائـ المترشحيف لبلنتخابات المحمية.نتِ الطعوف المُ 
 المتضمنة رفض الطعوف في مشروعية عمميات التصويت، تبمغ فقط ألصحاب ىذه األخيرة.

 صحة عمميات التصويتمنازعات ة بات المحاكـ اإلدارية المتعمقأما فيما يخص نشر قرار 
وال ُيعرؼ  ،أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92عميو في المادة  الّنصلبلنتخابات المحمية في مراجع رسمية، فمـ يتـ 

 أيضا إف يتـ ذلؾ مف الناحية العممية. 

 الفاصل في الطعن المحكمة اإلدارية حكممنازعة  المطمب الثالث:
المحاكـ اإلدارية تفصؿ في الطعوف في مشروعية عمميات ، فإف أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4وفقا لممادة 

بالنقض أماـ مجمس الدولة، خبلؿ  . وأف ىذه القرارات القضائية قابمة لمطعف(1)التصويت بأحكاـ نيائية
 ( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ. 17عشرة )

ائية لقاعدة عدـ قابمية ، تضمنت حالة استثنأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4وعميو يمكف اعتبار أف المادة 
 49ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف، المستمدة أساسا مف المادة  االنتخابيةالقرارات الفاصمة في المنازعات 

 86/5و 47/9و 25/4والمواد  (2)المجمس الدستوري ومجمس الدولةكؿ مف  واجتياد ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د.
  .(3)أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 134/3و 113/6و

                                                           

 .ؽ.إ.ـ.إ.ُيفترض أف مصطمح "النيائية" يفيد "الصدور في آخر درجة"، المستعمؿ في  - 1
 حة عمميات التصويت لبلنتخابات التي يختص برقابة صحتيا.بالنسبة لقرارات المجمس الدستوري المتعمقة بمنازعات ص - 2
 بالنسبة ألحكاـ المحاكـ اإلدارية المتعمقة بمنازعات بعض العمميات التحضيرية لبلنتخابات. - 3
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طابع النيائي عمى أحكاـ المحاكـ اإلدارية المتعمقة بالطعوف في مشروعية َيفترض إضفاء المشرع ال
واالستئناؼ أماـ مجمس  (1)عمميات التصويت، عدـ قابميتيا لممعارضة أماـ الجية القضائية المصدرة ليا

في  . بالتالي ال تقبؿ أحكاـ المحاكـ اإلدارية المتعمقة بالطعوف(3)ولوقؼ التنفيذ أمامو كذلؾ (2)الدولة
 مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة.    ،(4)مشروعية عمميات التصويت، إال الطعف بالنقض

، ُيفترض أنو أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4أما فيما يخص شروط قبوؿ الطعف بالنقض في إطار المادة 
يمكف تقديـ الطعف بالنقض مف قبؿ أحد األطراؼ المبمغ ليـ القرار المطعوف في صحتو، خاصة صاحب 

، في شكؿ (6). ويتعيف تقديمو بواسطة محاـ معتمد لدى مجمس الدولة(5)عف أماـ المحكمة اإلداريةالط
، تودع لدى أمانة ضبط مجمس (7)ؽ.إ.ـ.إ. 15عريضة تتضمف البيانات المنصوص عمييا في المادة 

ؿ الطعف . وُيفترض إعفاء تسجي(8)( أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ17الدولة خبلؿ أجؿ عشرة )
 .(9)بالنقض مف الرسـ القضائي

فيتعيف ، أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4ر المادة وفيما يخص الشروط الموضوعية لمطعف بالنقض في إطا
 358تأسيس طمب النقض عمى وجو واحد أو أكثر مف أوجو النقض المنصوص عمييا في المادة 

 .(10)ؽ.إ.ـ.إ.
. بالتالي في حالة (11)و ليس ليما أثر موقؼوتجدر اإلشارة إلى أف الطعف بالنقض وأجؿ ممارست

قياـ محكمة إدارية برفض طعوف في مشروعية عمميات التصويت، يحتفظ المترشحوف الذيف ُأعمف 
عادة الفصؿ في الطعوف المعنية  انتخابيـ بعيدتيـ وىذا إلى غاية نقض  مجمس الدولة لمقرارات المعنية وا 

                                                           

عد انقضاء األجؿ المعني كذلؾ قصر األجؿ المحدد لمعالجة الطعوف عمى مستوى المحاكـ اإلدارية، ال يسمح مف الناحية العممية باستمرار الخصومة ب - 1
 بعنواف المعارضة.

 صراحة عمى قابمية األحكاـ المعنية لمطعف بالنقض، يمكف اعتباره بمفيـو المخالفة، إقصاء لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة. الّنصكذلؾ  - 2
دارية أماـ مجمس الدولة. وُيفترض كذلؾ أنو ال يمكف ُيفترض أنو ال يمكف طمب وقؼ تنفيذ أحكاـ نيائية )بمعنى أنيا صدرت في آخر درجة( لممحاكـ اإل - 3

 طمب وقؼ التنفيذ إال بالنسبة ألحكاـ المحاكـ اإلدارية القابمة لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة.
 . ؽ.إ.ـ.إ. 973وىو ما يتوافؽ أيضا مع المادة  - 4

القانوف، الذي كاف يمارس مف طرؼ محافظ الدولة ممثؿ النيابة العامة لدى عمى الطعف الخاص لصالح  ؽ.إ.ـ.إ.في  الّنصتجدر اإلشارة إلى أنو لـ يتـ  –
 منو. 297مجمس الدولة، في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ، وفقا لممادة 

شيء المقضي بو، ومف جية ُيفترض أف تبميغ المحاكـ اإلدارية لقراراتيا المتعمقة بالطعوف في مشروعية عمميات التصويت، يتـ مف جية لغاية تنفيذ ال - 5
 أخرى، لتمكيف المعنييف مف إحالتيا عمى رقابة مجمس الدولة.

 .ؽ.إ.ـ.إ. 975المادة  - 6
 .ؽ.إ.ـ.إ. 15و 816و 974المواد  - 7
، ؽ.إ.ـ.إ. 956، استثنائي، مقارنة بالميعاد المنصوص عميو في المادة أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4ميعاد الطعف بالنقض المنصوص عميو في المادة  - 8

 المتمثؿ في شيريف ابتداء مف تاريخ التبميغ الرسمي.
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 183المادة  - 9

 .ؽ.إ.ـ.إ. 959المادة  - 10
 ؽ.إ.ـ.إ. 979و 348المواد  - 11
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ألولي لممقاعد. وكذلؾ في حالة قياـ محكمة إدارية بإلغاء انتخاب وتبيف تأثير نتيجة الفصؿ عمى التوزيع ا
عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر، يتـ االحتفاظ عمى ىذه األوضاع  مترشح كعضو مجمس محمي وا 
عادة الفصؿ في الطعوف األصمية وتبيف عدـ تأثير نتيجة  القانونية، إلى غاية نقض القرار المعني وا 

 األولي لممقاعد.الفصؿ فييا عمى التوزيع 
يبلحظ أف المشرع لـ يفرض عمى مجمس الدولة أجؿ معيف لمفصؿ في الطعوف بالنقض المرفوعة 

مجمس غير ال، مثؿ ما فعؿ بالنسبة لممحاكـ اإلدارية. بالتالي فأ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 92/4في إطار المادة 
ارية المتعمقة بالطعوف في مقيد بأجؿ معيف أثناء النظر في الطعوف بالنقض ضد قرارات المحاكـ اإلد

مشروعية صحة عمميات التصويت. إال أنو ُيفترض أف مجمس الدولة يفصؿ في الطعوف بالنقض المعنية 
بيف مف في آجاؿ قصيرة، لتمكيف المنتخَ  االنتخابيةمنازعات الفي أقرب اآلجاؿ، استجابة لضرورة معالجة 

 سمطة.ممارسة وظائفيـ في أقرب وقت، لتفادي شغور مناصب ال
في حالة حكـ مجمس الدولة بنقض حكـ محكمة إدارية، ىؿ يتصدى لمطعف في مشروعية عمميات 
التصويت، ربحا لموقت، أـ أنو يحيؿ القضية إما أماـ المحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكـ موضوع 

ما أماـ محكمة إدارية أخرى أحكاـ المادة السؤاؿ مطروح، مع مراعاة يبقى  ؟(1)النقض بتشكيمة جديدة وا 
 واجتياد مجمس الدولة. ؽ.إ.ـ.إ. 365/2

نظرا لعدـ تحصيف المشرع لقرارات مجمس الدولة المتعمقة بالطعوف بالنقض في أحكاـ المحاكـ 
مف  ،(2)اإلدارية المتعمقة بالطعوف في مشروعية عمميات التصويت، فإف ىذه األخيرة تبقى قابمة لممعارضة

، ما قد يمدد فترة معالجة المنازعات النيائية (3)مف جية أخرى ،لنظروقابمة اللتماس إعادة ا ،جية
 المتعمقة باالنتخابات المحمية، مع مراعاة اجتياد مجمس الدولة.

يتعيف عمى المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة الفصؿ في القضايا المتعمقة بإبطاؿ االقتراع عمى 
، إلعادة تنظيمو في أقرب اآلجاؿ، في ظرؼ خمسة يةبصفة استعجالمستوى دائرة انتخابية محمية معينة، 

 .(4)( يوما عمى األكثر مف تاريخ الفصؿ النيائي45وأربعيف )

                                                           

 .ؽ.إ.ـ.إ. 364المادة  - 1
 .ؽ.إ.ـ.إ. 953المادة  - 2
 .ؽ.إ.ـ.إ. 966المادة  - 3
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 96المادة  - 4
ى ترض أف تاريخ الفصؿ الذي يؤخذ كنقطة انطبلؽ أجؿ إعادة عمميات التصويت ىو تاريخ الفصؿ النيائي في القضية وليس تاريخ الفصؿ عمى مستو ُيف –

 المحكمة اإلدارية، ألف أحكاميا قابمة لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة.  
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 خاتمة:
 راجع وىذا ممنازعات االنتخابية في الجزائر"،كاف مف الصعب دراسة موضوع "النظاـ القانوني ل

المتعمقة  متعمقة بالمراجع وأسباب ،نفسو . أسباب متعمقة بالموضوععمى األقؿ مف األسباب لثبلث أنواع
. أما بالنسبة لؤلسباب بصفة عامة بو، وأسباب متعمقة بمصطمحات تـ استعماليا في قانوف االنتخابات

التي  االنتخابات السياسيةجميع ب يتعمؽ ىذا األخير، فتكمف أساسا في أف المعني المتعمقة بالموضوع
المنازعات المتعمقة  يخص فقط الوأنو  ،ئاسية وبرلمانية ومحميةمف استفتاء وانتخابات ر  ،في الجزائر تنظـ

المنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية  إدخاؿ، بؿ تـ كما جرت العادة المعنية بنتائج االنتخابات
 افيستحق في الحقيقة موضوعافوىما ، المنظمة في قانوف االنتخابات وغير المنظمة فيوبمعنى  ،بنوعييا
 ، فيتعيفالمتعمقة بموضوع المذكرة  بالمراجع المرتبطةأما بالنسبة لؤلسباب  .ةواسع وثبح ؿمح اأف يكون
المنازعات االنتخابية الناتجة عف الفصؿ في السوابؽ القضائية  صعوبة الحصوؿ عمىذكر  خاصة
لبلنتخابات  العمميات التحضيريةب المتعمقة منازعاتال القرارات القضائية المتخذة بشأف وخاصة

المتعمقة باالنتخابات  ةوكثافة المنظومة القانوني ،االنتخابات المحميةنتائج ب المتعمقة منازعاتوبال
متخصصة في قانوف المنازعات االنتخابية. وينبغي التأكيد وأكاديمية  وشبو انعداـ مراجع فقيية ،السياسية

لدراسة النظاـ  اكبير  ايشكؿ عائق خاصة عمى أف نقص السوابؽ القضائية المتعمقة بالمنازعات االنتخابية،
وأنيا تتضمف  ،(1)جد ىاـ لمقانوف الذي يحكميا االقانوني ليذه األخيرة، نظرا أف ىذه السوابؽ تعتبر مصدر 

أما بالنسبة  .، وىي كثيرةلؤلحكاـ الغامضة المتضمنة في النصوص القانونية المتعمقة باالنتخابات اتفسير 
ي فيمكف ذكر عدـ دقة بعض المصطمحات والعبارات، كمصطمحلؤلسباب المتعمقة بالمصطمحات، 

"عمميات التصويت" وعبارة "الطعف في صحة عمميات التصويت"، واستعماؿ في و "الدائرة االنتخابية"
، فمثبل في حالة انتخابات مجمس األمة ى نفسو،نبعض الحاالت، عبارات مترادفة كثيرة لمتعبير عمى المع

و"االعتراض عمى صحة عمميات  (2)يمكف "االحتجاج عمى نتائج االقتراع" صراحة عمى أنو الّنصتـ 
"الطعف في االنتخاب الذي جرى في يـو و (4)و"االعتراض عمى نتائج العمميات االنتخابية" (3)التصويت"

                                                           

1 -« La jurisprudence électorale est constituée par l'ensemble des décisions qui tranchent des litiges relatifs aux 

résultats d'élections. Ces décisions ont non seulement pour effet de régler ces litiges. Elles constituent aussi un corps de 
règles qui servent de guide pour le règlement de difficultés de même nature. Il est vain de nier l'existence d'un tel droit 
jurisprudentiel en cette matière tant l'apport du juge est évident sur des questions comme les méthodes d'évaluation 
des résultats, les contours de la compétence de juge électoral ou l'étendue de ses pouvoirs » (Sic) : MASCLET J.-C., Le 
droit des élections politiques, op.cit., p.14. 

 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 148المادة  - 2
 .أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 38المادة  - 3
 .ف.ـ.ؽ.ع.ـ.د. 42المادة  - 4
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، ما يؤدي إلى اعتقاد وجود عدة (1)محدد لتجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف بوالية محددة"
  .بعد إجراء عمميات التصويت لمطعف إمكانيات

بعد دراسة "النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية في الجزائر"، يمكف استخبلص بعض خصائصو. 
والبداية بالخصائص المتعمقة باالختصاص القضائي بالفصؿ في المنازعات االنتخابية. يتولى معالجة 

لـ يتـ إسناد المنازعات االنتخابية لييئات متخصصة  ،ىر ػوبعبارة أخ منازعات االنتخابية، ىيئات دائمة،ال
الجيات و  المجمس الدستوري مؤقتة، كالمجاف االنتخابية. يساىـ في معالجة المنازعات االنتخابية، كؿ مف

، بحيث تختص الجيات ة الفاصمة في األمور المستعجمةالعاديالجيات القضائية و القضائية اإلدارية 
قانوف المنظمة في  لبلقتراع بنوعييا المتعمقة بالعمميات التحضيريةمنازعات القضائية اإلدارية بال

ويختص المجمس  ،االنتخابات المحميةنتائج وبالمنازعات المتعمقة ب وغير المنظمة فيو  االنتخابات
 ة الفاصمة فيلجيات القضائية العادياختص وت ،االنتخابات الوطنيةنتائج الدستوري بالمنازعات المتعمقة ب

التي  قانوف االنتخاباتغير المنظمة في  المتعمقة بالعمميات التحضيريةبالمنازعات  األمور المستعجمة
أفراد أو منظمات غير إدارية. وبخصوص االختصاص القضائي  يتسبب فييا تجاوزات ترمي إلى وقؼ

ة الثانية لممادة بمقتضى الفقر   ا األخيرىذؿ أف المؤسس خوّ  مف رغـبالاالنتخابي لممجمس الدستوري، ف
مف الدستور ميمة رقابة صحة "عمميات" االنتخابات الوطنية، ما يفيد أف المنازعات المتعمقة  163

باالنتخابات الوطنية مف اختصاصو، ما يسمح لو أيضا بالتدخؿ في أية مرحمة مف مراحؿ المسار 
لـ يعترؼ لممجمس بدور  شرع، إال أف المأو حتى بصفة تمقائية االنتخابي عمى األقؿ بناء عمى طعوف

 المتعمقة بالعمميات التحضيرية، بحيث أنو قاـ بإسناد المنازعات إجراء عمميات التصويتقضائي قبؿ 
، وىذا بعد موافقة المجمس لمقاضي اإلداري قانوف االنتخاباتفي  المنظمةالمتعمقة باالنتخابات البرلمانية 

أما فيما يخص خصائص اإلجراءات . نتخابات لمدستوربمناسبة مراقبتو لمطابقة قانوف اال الدستوري
اإلجراءات المتبعة أماـ المجمس الدستوري  يتعيف التمييز بيف القضائية التي تحكـ المنازعات االنتخابية،

تخضع المنازعات االنتخابية التي يختص بيا المجمس . وتمؾ المطبقة أماـ الجيات القضائية اإلدارية
، إلجراءات منصوص عمييا في قانوف االنتخابات وفي النظاـ المحدد لقواعد الدستوري، بصفة شاممة

عممو، وتتميز ىذه األخيرة بطابعيا الخاص والمفصؿ، عمى عكس اإلجراءات المطبقة أماـ الجيات 
في المادة االنتخابية. ِفعبل، ال يتضمف قانوف االنتخابات إال بعض القواعد  الفاصمةالقضائية اإلدارية 

ائية الخاصة المتعمقة بالمنازعات االنتخابية المسندة لمقاضي اإلداري، ما يسمح بالنتيجة ليذا األخير اإلجر 
لمبحث عف اإلجراءات  القضائيةالشريعة العامة لئلجراءات وف اإلجراءات المدنية واإلدارية بالرجوع إلى قان
اءات المنازعات االنتخابية المنصوص وباالستناد إلى المقتضيات العامة التي تحكـ إجر  مبلئمة التطبيؽ.
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المعد مف طرؼ المجنة األوروبية لمديمقراطية  ،عمييا في تقنيف السموؾ الحسف المتعمقة باالنتخابات
 ،يمكف استنتاج أف المشرع قد استجاب لممقتضيات المعنية بصفة جزئية، بحيث أنو، (1)بواسطة القانوف

بصفة  قانوف االنتخاباتاالنتخابية التي نظميا  في مف جية، حرص مثبل عمى معالجة المنازعات 
مطعف فيما يخص الصفة لوتوسيع التمتع ب ،ياالفصؿ فيو الطعف آجاؿ استعجالية وىذا مف خبلؿ تقميص 

 ،االنتخابات المحمية وباالستفتاءنتائج المنازعات المتعمقة بتكويف القوائـ االنتخابية والمنازعات المتعمقة ب
ومف  ،انتخابات أعضاء المجمس الشعبي الوطنينتائج جاىية في المنازعات المتعمقة بوتكريس مبدأ الو 

جية أخرى، لـ ينص عمى إعفاء المنازعات االنتخابية المسندة لمجيات القضائية اإلدارية مف األشكاؿ 
تعمقة مطعف فيما يخص مثبل المنازعات المالصفة لوقاـ بتضييؽ التمتع ب ،واإلجراءات القضائية العادية

 وبانتخابات المجمس الشعبي الوطني. ىذا وتمتاز أيضا المنازعات االنتخابية نتائج االنتخابات الرئاسيةب
 بإعفائيا الصريح مف الرسـو القضائية.   المنظمة في قانوف االنتخابات،

أو صعبة فيما يخص تقييـ نطاؽ الحماية القضائية لمسارات االنتخابات، فيبلحظ أنيا ال تتحقؽ 
خاصة  مثبل منازعة القوانيف المتضمنة التقسيـ االنتخابي يصعبفي بعض الحاالت، بحيث أنو التحقؽ 

منازعة صحة تكويف القوائـ االنتخابية لمدوائر الدبموماسية ال يمكف و  حالة االنتخابات التشريعية، في
وطني عمى مستوى ومنازعة رفض تسجيؿ الترشح النتخابات المجمس الشعبي ال ،والقنصمية بالخارج 

مف امتناع وتماطؿ في ظؿ غياب ووقؼ التجاوزات التي ترتكبيا اإلدارة  ،الدوائر االنتخابية بالخارج
جبار المحاكـ اإلدارية عمى تنفيذ التزاميا بتبميغ قراراتيا المتعمقة بالمنازعات  ،قرارات إدارية المتعمقة وا 

والطعف في صحة قرارات المجمس الدستوري  ،تقانوف االنتخاباالمنظمة في  بالعمميات التحضيرية
رشحيف الم االثنيفمى تعييف المترشحيف الرئاسييف واالعتراض ع ،لبلنتخابات الرئاسيةالمتعمقة بالترشح 

واالعتراض عمى النتيجة  ،واالعتراض عمى انتخاب رئيس الجميورية ،لمدور الثاني لبلنتخابات الرئاسية
شارة إلى أف االنتخابات المحمية ىي االنتخابات التي تتمتع بأحسف حماية وتجدر اإل  .العامة لبلستفتاء

 .ذلؾ عكس االنتخابات الرئاسيةوأف  حتيا، مقارنة باالنتخابات األخرى،قضائية متعمقة بص
 
موضوع "النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية في الجزائر"، فرصة لموقوؼ أماـ بعض  ت دراسةكان

غير قابمة "عمى أنيا  في القانوف ة اليامة، مثؿ مسألة قابمية قرارات القضاء المنصوصالمسائؿ القانوني
لمفصؿ في المنازعات االنتخابية المنظمة في طبيعة اآلجاؿ المقررة  ومسألة ،لمطعف بالنقض "ألي طعف

امتناعيا أو  ةحال مسألة مدى إمكانية منازعة تجاوزات اإلدارة والجيات القضائية فيبو قانوف االنتخابات، 

                                                           

1 - Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Code de bonne conduite en matière 

électorale, op.cit., p.p.30-32. 
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صحة القرارات اإلدارية التي  الطعف فيومسألة مدى إمكانية  ،تقاعسيا عف تنفيذ واجباتيا القانونية
ومسألة مدى خضوع قرارات المجمس  ،تصدرىا السمطات الدبموماسية والقنصمية الجزائرية بالخارج

، ومسألة تنازع نو ىيئة قضائيةومسألة تكييؼ المجمس الدستوري بأ ،الدستوري لرقابة السمطة القضائية
في حالة الطعف في مرسـو تنفيذي  االختصاص اإليجابي بيف كؿ مف المجمس الدستوري ومجمس الدولة

مداوالت المجاف السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات  خضوع قابميةمسألة متضمف أحكاما تشريعية، و 
إلى وسائؿ اإلعبلـ العمومية بيف المترشحيف طبقا الرئاسية والتشريعية المتعمقة بتوزيع مجاؿ الوصوؿ 

 .، ...إلخلرقابة القاضي اإلداري أ.ـ.ؽ.ع.ـ.ف.إ. 175لممادة 

بعد دراسة موضوع "النظاـ القانوني لممنازعات االنتخابية في الجزائر"، يبدو مف الضروري تقديـ 
 لغموض الذي يشوب بعض جوانبيا:وإلزالة ا ،بعض االقتراحات لتفعيؿ المنازعات االنتخابية في الجزائر

 ( بالنسبة لبعض المصطمحات والعبارات المستعممة في قانون االنتخابات بصفة عامة:1
 يتعيف التمييز بيف "الدائرة االنتخابية" و"دائرة التصويت".بالنسبة لمصطمح "الدائرة االنتخابية":  -
قصد بعمميات التصويت جميع بالنسبة لمصطمح "عمميات التصويت": ينبغي التأكيد أنو ي -

 العمميات التي تتـ داخؿ مكتب االقتراع منذ افتتاحو إلى غاية غمقو، بما فييا عممية الفرز.
بالنسبة لعبارة "الطعف في صحة عمميات التصويت": قد تفيد ىذه العبارة أف طمب إبطاؿ عمميات  -
فقط عمى أسباب طعف متعمقة بعمميات وبالتالي إلغاء نتائج مكتب االقتراع المعني، يؤسس  ،التصويت

استعماؿ  مثبل التصويت، دوف إمكانية إثارة أسباب طعف متعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع. لكف لو يتـ
أسباب طعف متعمقة بالعمميات التحضيرية عبارة "الطعف في نتائج عمميات التصويت"، فيذا يعني أنو يمكف إثارة 

 باب المتعمقة بعمميات التصويت، لدى طمب إلغاء النتائج المعنية.لبلقتراع، إضافة إلى األس
  ( بالنسبة لممنازعات المتعمقة بالعمميات التحضيرية لالنتخابات:5
رفض االعتراضات المتعمقة بالتسجيؿ في القائمة  قرارات، عمى األقؿ، بتنظيـ منازعات متعمقة -

وائـ المترشحيف أو ترشحات فردية النتخابات المجمس وبقرارات رفض تسجيؿ ق االنتخابية أو الشطب منيا
 .بالخارج ، التي تصدرىا السمطات الدبموماسية والقنصمية الجزائريةالشعبي الوطني

تنظيـ منازعات متعمقة بالعمميات التحضيرية أخرى في قانوف االنتخابات، كالمنازعات المتعمقة  -
والمنازعات المتعمقة برفض اإلدارة تسميـ  الشكؿ، مف حيث بصحة عممية مراجعة القوائـ االنتخابية

والمنازعات يف، المعتزميف الترشح استمارات التصريح بالترشح واستمارات اكتتاب توقيعات الناخبيف المزكّ 
 المتعمقة باالعتراض عمى تشكيمة المجاف االنتخابية.

 ؿ فييا.الفصو  فالطعجاؿ آتمديد فترة التحضير لبلقتراع بصفة تسمح بتمديد  -
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 اآلجال المقررة للفصل فً المنازعات االنتخابٌة المنظمة فً قانون االنتخاباتالتػأكيد عمى أف  -

 من النظام العام.
 ( بالنسبة لممنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات:3
 .بعد إعبلف النتائج أماـ المجمس الدستوريانتخاب رئيس الجميورية السماح باالعتراض عمى  -
عمى إمكانية االعتراض عمى انتخاب أعضاء مجمس األمة  قانوف االنتخاباتكيد في التأ -

 المنتخبيف وأعضاء المجالس الشعبية المحمية.
في قانوف االنتخابات أوفي النظاـ المحدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري عمى اآلجاؿ  الّنص -

التي ُيخطر خبلليا ىذا األخير عف طريؽ البرؽ باالحتجاجات المتعمقة بعمميات التصويت الخاصة 
 باالنتخابات الرئاسية.

ي حالتي ف توضيح المركز القانوني لبلحتجاجات التي تسجؿ في محاضر مكاتب التصويت -
، بمعنى ىؿ أنيا تمثؿ وسيمة لمطعف أـ أنيا تشكؿ انتخابات المجمس الشعبي الوطني واالنتخابات المحمية

 دليؿ ال تعرؼ حتى قيمتو اإلثباتية؟
 ( بالنسبة لمنظام القانوني لممنازعات االنتخابية التي يختص بيا القضاء اإلداري:4
ف تطبيؽ اإلجراءات القضائية العامة  إلدارية ما صراحة عمى إعفاء الجيات القضائية الّنص -

المتعمقة بالعمميات التحضيرية  نتخابيةاالمنازعات البمناسبة معالجتيا  ، استثناءؽ.إ.ـ.إ.الواردة في 
  .لبلقتراع المنظمة في قانوف االنتخابات

عات المناز  حالة في ، استثناءأماـ القضاء اإلداري صراحة عمى إعفاء المتقاضيف الّنص -
، مف تقديـ طعونيـ االنتخابية المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع المنظمة في قانوف االنتخابات

 بواسطة محاـ.
، سواء كانت منظمة في في حالة المنازعات االنتخابية صراحة عمى إعفاء المتقاضيف الّنص -

    مف الرسـو القضائية. قانوف االنتخابات أـ ال،
القرارات جميع بتقديـ األدلة المتعمقة ببتسبيب و السمطات اإلدارية االنتخابية  لتزاـاالتأكيد عمى  -

 أماـ القضاء، في حالة الطعف في صحة ىذه األخيرة. ،"رفض" ةالتحضيرية المتضمن
 لتمكينو مف ؽ.إ.ـ.إ.، 946المنصوص عمييا في المادة  ثؿ السمطاتمِ منح القاضي اإلداري  -
 .االنتخابية خاصة أثناء المرحمة التحضيرية لبلقتراع رتكبيا اإلدارةلتجاوزات التي توقؼ ا

النص صراحة عمى التزاـ المحاكـ اإلدارية، مف خبلؿ أمانات الضبط، بتبميغ قرارات القضاء  -
 المتعمقة بالمنازعات االنتخابية التي تختص بيا، تمقائيا وفور صدورىا لؤلطراؼ المعنية. 
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ممارسة الطعف بالنقض في أحكاـ المحاكـ اإلدارية المتخذة بشأف المنازعات التأكيد عمى إمكانية  -
 االنتخابية المتعمقة بالعمميات التحضيرية لبلقتراع المنظمة في قانوف االنتخابات.

صراحة في قانوف االنتخابات أنو في حالة اإللغاء القضائي لقرارات إدارية تحضيرية  الّنص -
طات اإلدارية االنتخابية المصدرة ليا بتنفيذ ما ُطمب منيا في البداية مف متضمنة "رفض"، تمتـز السم

نتخابات المجمس الشعبي الوطني طرؼ الطاعف. فمثبل بعد إلغاء قرار رفض تسجيؿ قائمة مترشحيف ال
  تسجيؿ قائمة المترشحيف دوف انتظار. المصدر لو مثبل، يتعيف عمى الوالي

  تص بيا المجمس الدستوري:عات االنتخابية التي يخناز ( بالنسبة لمنظام القانوني لمم5
في قانوف االنتخابات عمى إلزامية إرساؿ جميع االحتجاجات المتضمنة في محاضر  الّنص -

ىذا األخير بمعالجتيا، خاصة في حالة انتخابات  والتزاـمكاتب التصويت إلى المجمس الدستوري، 
 المجمس الشعبي الوطني.

 المجمس الدستوري بتسميـ وصؿ إيداع لكؿ طعف يتمقاه التزاـاالنتخابات عمى في قانوف  الّنص -
 .عمى مستوى كتابة الضبط التابعة لو

المجمس الدستوري بمعالجة جميع الطعوف التي يتمقاىا  التزاـفي قانوف االنتخابات عمى  الّنص -
 .وكذلؾ نشر القرارات المتخذة بشأنيا كاممة في الجريدة الرسمية

تناع المجمس الدستوري عف سف قواعد إجرائية تتعمؽ بكيفية الطعف أمامو مف خبلؿ بيانات، ام -
 ألف ىذه األخيرة ال قيمة قانونية ليا، وعميو يتعيف إدراجيا في النظاـ المحدد لقواعد عممو. 

 ( بالنسبة لصالحيات الجيات القضائية المختصة بالمنازعات المتعمقة بنتائج االنتخابات:6
عمى أف قاضي نتائج االنتخاب يختص بفحص جميع أسباب  في قانوف االنتخابات لتأكيدا -
 المتعمقة بالمسار االنتخابي بكاممو. الطعف

 نتائج يستطيع:الالتأكيد في قانوف االنتخابات عمى أف قاضي  -
 االقتضاءوبالتالي تصحيح النتائج العامة لبلنتخاب عند  ،إلغاء نتائج مكاتب التصويت. 
 عبلف انتخاب مكانو مترشح آخر.إل  غاء انتخاب مترشح عند االقتضاء وا 
 األمر  يتعيف وفي ىذه الحالة، ابية،إلغاء جميع نتائج االنتخاب عمى مستوى الدوائر االنتخ

 بإعادة تنظيـ انتخاب جديد عمى مستوى الدوائر االنتخابية المعنية.  
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الذي لـ يحظى  المنازعات االنتخابية،ع موضو أىمية  تظير مف خبلؿ ىذا البحثوأخيرا      
في خاصة ، (1)والباحثيف األكاديمييف اء القانوف الدستوري والقانوف اإلداريفقيمف طرؼ  كبير باىتماـ

  .(2)تأتي في قمة ىـر تصنيؼ المنازعات المنازعاتىذه أف  الجزائر، رغـ

                                                           
1 - « On ne peut que se réjouir de voir l’intérêt maintenant porté aux opérations électorales dont ce séminaire est un 
nouvel exemple. Pendant très longtemps la question a été considérée comme assez secondaire, relevant d’une sorte de 
« cuisine » politique dans laquelle un juriste de qualité devait se refuser à entrer ou de le faire avec réticence, … » : 
COLLIARD J.-C., le contentieux électoral, op.cit., p. 2. 

2 -«  Le préjugé est injuste et, au demeurant, dans une société comme la nôtre y-a-t-il de contentieux plus important 

que celui de la désignation par le peuple des représentants chargés d'exprimer sa volonté ? C'est en réalité le contrôle 
majeur puisque c'est celui de la démocratie. » : ARDANT Philippe, « Le contentieux électoral devant le Conseil 
Constitutionnel et le Conseil d’Etat », op.cit., p.55. 
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 ، 1987يناير  15 /3 ج. ر. ع.، 1987 يناير 12المؤرخ في  71-87وبالقانوف رقـ  -     
، المنشور بالمرسـو 1988نوفمبر  3وبنص التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في استفتاء  -     

مجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لرسمية لفي الجريدة ا 1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88رقـ 
 ، 1988نوفمبر  5 /45 ج. ر. ع.
، المنشور بالمرسـو 1989فبراير  23وبنص تعديؿ الدستور الموافؽ عميو في استفتاء  -     

مجميورية الجزائرية الديمقراطية في الجريدة الرسمية ل 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89الرئاسي رقـ 
 ، 1989أوؿ مارس  /9 ج. ر. ع.شعبية، ال

بالمرسـو المنشور  ،1996نوفمبر  28المصادؽ عميو في استفتاء  نص تعديؿ الدستوروب -     
في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96الرئاسي رقـ 

 ،1996ديسمبر  8 /76 ج. ر. ع.الديمقراطية الشعبية، 
 ج. ر. ع.، يتضمف تعديؿ الدستور، 2772أبريؿ  17المؤرخ في  73-72بالقانوف رقـ و  -     

 ،2772أبريؿ  14 /25
نوفمبر  16 /63 ج. ر. ع.، 2778نوفمبر  15المؤرخ في  19-78القانوف رقـ بو  -     

2778. 
 تشريعية:النصوص ال -5
يواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، قانوف اإلجراءات المدنية )وزارة العدؿ، الطبعة الثالثة، الد -
 .( )ممغى(.2772الجزائر، 
 (.www.joradp.dzقانوف اإلجراءات الجزائية ) -
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 (.zwww.joradp.d) قانوف العقوبات  -

 18 /6 ج. ر. ع.، المتضمف القانوف البمدي، 1967يناير  18مؤرخ في  24-67أمر رقـ  -
 11 /82 ج. ر. ع.، 1968سبتمبر  24المؤرخ في  532-68متمـ باألمر رقـ ، معدؿ و 1967يناير 

 1976مايو  18 /47 ج. ر. ع.، 1976مايو  14المؤرخ في  42-76وباألمر رقـ  1968أكتوبر 
وبالقانوف رقـ  1976أكتوبر  27 /86 ج. ر. ع.، 1976أكتوبر  23المؤرخ في  85-76وباألمر رقـ 

المؤرخ  79-81وبالقانوف رقـ  1979يونيو  26 /26 ج. ر. ع.، 1979يونيو  23 المؤرخ في 79-75
 )ممغى(. 1981يوليو  7 /27 ج. ر. ع.، 1981يوليو  4في 

مايو  23 /44 ج. ر. ع.، ، يتضمف قانوف الوالية1969مايو  23مؤرخ في  38-69أمر رقـ  -
 27، الصادرة في 86 . ر. ع.ج، 1976أكتوبر  23المؤرخ في  86-76معدؿ باألمر رقـ  ،1969
 17 /7ج. ر. ع.، 1981فبراير  14المؤرخ في  72-81بالقانوف رقـ متمـ معدؿ و و  1976أكتوبر 
 )ممغى(. 1981فبراير 
 27 /21 ج. ر. ع.، يتعمؽ بالحالة المدنية، 1977فبراير  19مؤرخ في  27-77أمر رقـ  -
 .1977فبراير 
 (.www.joradp.dz)  المتمـ، المعدؿ و قانوف الجنسية الجزائرية -
، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف وتنظيـ االستفتاء 1976يونيو  3مؤرخ في  51-76أمر رقـ  -
 )ممغى(. 1976يونيو  4 /45 ج. ر. ع.الميثاؽ الوطني، حوؿ 

، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف وتنظيـ 1976نوفمبر  14مؤرخ في  96-76أمر رقـ  -
 )ممغى(. 1976نوفمبر  14 /91 ج. ر. ع.ور، االستفتاء حوؿ الدست

، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف مف أجؿ 1976نوفمبر  27مؤرخ في  98-76أمر رقـ  -
 )ممغى(. 1976نوفمبر  28 /95 ج. ر. ع.انتخاب رئيس الجميورية، 

يحدد طرؽ انتخاب النواب وخاصة عددىـ  1976ديسمبر  29مؤرخ في  113-76أمر رقـ  -
يناير  9 /3 ج. ر. ع.عضوية في المجمس، ابميتيـ لبلنتخاب وحاالت التنافي مع شروط الوشروط ق

 1977فبراير  6 /11 ج. ر. ع.، 1977يناير  37 المؤرخ في 2-77معدؿ باألمر رقـ ، 1977
 )ممغى(.
، 44 ج. ر. ع. ، يتضمف قانوف االنتخابات،1987أكتوبر  25مؤرخ في  78-87قانوف رقـ  -

ج. ر. ، 1981يونيو  13 المؤرخ في 76-81قانوف رقـ متمـ ب، معدؿ و 1987أكتوبر  28الصادرة في 

http://www.joradp.dz/
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 11 /56 ج. ر. ع.، 1984نوفمبر  9 المؤرخ في 27-84قانوف رقـ بو  1981يونيو  16 /24 ع.
 )ممغى(. 1984نوفمبر 
 7 /6 ج. ر. ع.، ، يتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد1984فبراير  4مؤرخ في  79-84قانوف رقـ  -
 (.1984مايو  8 /19 ج. ر. ع.بيذا القانوف في )ورد استدراؾ متعمؽ  1984فبراير 
، 32 ج. ر. ع.، يتضمف قانوف االنتخابات، 1989غشت  7مؤرخ في  13-89قانوف رقـ  -

ج. ر. ، 1997مارس  27ي المؤرخ ف 76-97متمـ بالقانوف رقـ ، معدؿ و 1989غشت  7الصادرة في 
أبريؿ  3 /14 ج. ر. ع.، 1991أبريؿ  2ي المؤرخ ف 76-91وبالقانوف رقـ  1997مارس  28 /13 ع.

 1991أكتوبر  16 /48 ج. ر. ع.، 1991أكتوبر  15المؤرخ في  17-91وبالقانوف رقـ  1991
-96وباألمر رقـ  1995يوليو  23 /39 ج. ر. ع.، 1995يوليو  19 المؤرخ في 21-95وباألمر رقـ 

 )ممغى(. 1996نوفمبر  3 /66 ج. ر. ع.، 1996أكتوبر  37المؤرخ في  26
، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب 1989غشت  22مؤرخ في  15-89قانوف رقـ  -

 .1989غشت  23 /35 ج. ر. ع.شعبية الوالئية، شغميا لتجديد المجالس الشعبية البمدية والمجالس ال
تعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية، ، ي1989ديسمبر  31مؤرخ في  28-89قانوف رقـ  -

ديسمبر  2 المؤرخ في 19-91، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1997يناير  24 /4دد ع ج. ر. ع.
المؤرخ  19-91)مع مراعاة االستدراؾ المتعمؽ بالقانوف رقـ  1991ديسمبر  4 /62 ج. ر. ع.، 1991
 (.    1991مبر ديس 7 /63 ج. ر. ع.، الوارد في 1991ديسمبر  2في 

ابريؿ  11 /15 ج. ر. ع.، يتعمؽ بالبمدية، 1997ابريؿ  7مؤرخ في  78-97قانوف رقـ  -
 2775يوليو  57/19 ج. ر. ع.، 2775يوليو  18المؤرخ في  73-75، المتمـ باألمر رقـ 1997

 )ممغى(.
يؿ ابر  11 /15 ج. ر. ع.، يتعمؽ بالوالية، 1997ابريؿ  7مؤرخ في 79-97قانوف رقـ  -
 .2775يوليو  19 /57 ج. ر. ع.، 2775يوليو  18 المؤرخ في 74-75، المتمـ باألمر رقـ 1997
، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب 1991أبريؿ  3مؤرخ في  77-91قانوف رقـ  -

 )ممغى(. 1991أبريؿ  6 /15 ج. ر. ع.شغميا لتجديد المجمس الشعبي الوطني، 
، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد 1991أكتوبر  15مؤرخ في  18-91قانوف رقـ  -

 )ممغى(. 1991أكتوبر  19 /49 ج. ر. ع.المطموب شغميا لتجديد المجمس الشعبي الوطني، 
 39/23، يتعمؽ بمجمس المحاسبة، ج. ر. ع. 1995يوليو  17مؤرخ في  27-95أمر رقـ  -
/أوؿ سبتمبر 57، ج. ر. ع. 2717غشت  26مؤرخ في  72-17، معدؿ ومتمـ بأمر رقـ 1995يوليو 
2717. 
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، يتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 1997مارس  6مؤرخ في  77-97أمر رقـ  -
 7ي المؤرخ ف 71-74متمـ بالقانوف العضوي رقـ ، معدؿ و 1997مارس  6 /12 ج. ر. ع.، االنتخابات

يوليو  28المؤرخ في  78-77ف العضوي رقـ والقانو  2774فبراير  11 /9 ج. ر. ع.، 2774فبراير 
 .2777يوليو  29، الصادرة في 48 ج. ر. ع.، 2777
، يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب 1997مارس  6مؤرخ في  78-97أمر رقـ  -

المؤرخ في  74-72، المعدؿ باألمر رقـ 1997مارس  6 /6 ج. ر. ع.تخابات البرلماف، شغميا في ان
 .2772فبراير  28 /15 ج. ر. ع.، 2772براير ف 25

حزاب ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باأل1997مارس  6مؤرخ في  79-97أمر رقـ  -
 .1997مارس  6 /12 ج. ر. ع.السياسية، 
 ، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة1998مايو  37مؤرخ في  71-98قانوف عضوي رقـ  -

 مؤرخ في 13-11 رقـ عضويؿ ومتمـ بقانوف معد، 1998وؿ يونيو أ /37 ج. ر. ع.وتنظيمو وعممو، 
 .2711غشت  3 /43 ج. ر. ع.، 2711يوليو  26

أوؿ  /37 ج. ر. ع.محاكـ اإلدارية، ، يتعمؽ بال1998مايو  37مؤرخ في  72-98قانوف رقـ   -
 .1998يونيو 

عبي الوطني ، يحدد تنظيـ المجمس الش1999مارس  8مؤرخ في  72-99قانوف عضوي رقـ  -
مارس  9 /15 ج. ر. ع.بينيما الحكومة، ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما و 

1999. 
، 2773يوليو  43/27، يتعمؽ بالمنافسة، ج. ر. ع. 2773يوليو  19مؤرخ في  73-73أمر  -

قانوف بو  2778يوليو  36/2، ج. ر. ع. 2778يونيو  25مؤرخ في  12-78معدؿ ومتمـ بقانوف رقـ 
 .2717غشت  46/18، ج. ر. ع. 2717غشت  15مؤرخ في  75-17رقـ 

، يتضمف القانوف األساسي لمقضاء، 2774سبتمبر  6مؤرخ في  11-74قانوف عضوي رقـ  -
 .2774سبتمبر  8 /57 ع.ج.ر. 
مصالحة الوطنية، ، يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ وال2776فبراير  27مؤرخ في  71-76أمر رقـ  -

 .2776فبراير  28 /11 ر. ع.ج. 
ج. دنية واإلدارية، ، يتضمف قانوف اإلجراءات الم2778فبراير  25مؤرخ في  79-78قانوف رقـ  -
 .2778أبريؿ  23 /21 ر. ع.
يوليو  3 /37 ج. ر. ع.، ، يتعمؽ بالبمدية2711يونيو  22مؤرخ في  17-11قانوف رقـ  -
2711. 
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 :تيب زمني(تر واردة وفقا ل) النصوص التنظيمية -3
 ج. ر. ع.لجاف انتخابية،  ، يتضمف تأسيس1964أوت  25مؤرخ في  256-64مرسـو رقـ  - 

 )ممغى(. 1964أوت  28 /27
رئيس  ، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف النتخاب1979يناير  21مؤرخ في  77-79مرسـو رقـ  -

 )ممغى(. 1979يناير  23 /4 ج. ر. ع.الجميورية، 
ج. ر. دارة والمواطف، ينظـ العبلقات بيف اإل 1988يوليو  4المؤرخ في  131-88المرسـو رقـ  -

 .1988يوليو  6 /27 ع.
، يحدد قائمة المجالس القضائية 1997ديسمبر  22مؤرخ في  477-97مرسـو تنفيذي رقـ  -

يونيو سنة  8المؤرخ في  154-66مف األمر رقـ  7واختصاصيا اإلقميمي العاممة في إطار المادة 
 .1997ديسمبر  26 /56 ج. ر. ع.جراءات المدنية، والمتضمف قانوف اإل 1966
، يحدد صبلحيات مصالح التقنيف 1995سبتمبر  6مؤرخ في  265-95مرسـو تنفيذي رقـ  -

  .1995سبتمبر  17 /57اعد تنظيميا وعمميا، ج. ر. والشؤوف العامة واإلدارة المحمية وقو 
، يضبط كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 1995أكتوبر  7ي مؤرخ ف 373-95مرسـو تنفيذي رقـ  -

متمـ والمتضمف قانوف ، المعدؿ وال1989غشت  7المؤرخ في  13-89ـ مف القانوف رق 117
 )ممغى(. 1995أكتوبر  8 /58 ج. ر. ع.خابات الرئاسية، االنتخابات، التي تطبؽ في االنت

د شروط تسخير المستخدميف ، يحد1997مارس  15مؤرخ في  61-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
المؤرخ  68-74، المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ 1997مارس  15 /14 ج. ر. ع.بلؿ االنتخابات، خ

 .2774مارس  7 /13 ج. ر. ع.، 2774مارس  4في 
، يحدد قواعد عمؿ المجنة اإلدارية 1997مارس  15مؤرخ في  63-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .1997مارس  15 /14 ج. ر. ع.، االنتخابية
، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب 1997مارس  15مؤرخ في  64-97مرسـو تنفيذي رقـ  -

 83-2معدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ ، 1997مارس  15 /14 ج. ر. ع.وتسميميا ومدة صبلحيتيا، 
 .2772مارس  5 /16 ج. ر. ع.، 2772مارس  5المؤرخ في 

مف  47، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1997مارس  15مؤرخ في  73-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
ظاـ االنتخابات، ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بن1997مارس  6المؤرخ في  77-97األمر رقـ 
 )ممغى(. 1997مارس  15 /14 ج. ر. ع.
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مف  41، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1997مارس  15مؤرخ في  74-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
ظاـ االنتخابات، ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بن1997مارس  6المؤرخ في  77-97األمر رقـ 
 .1997مارس  15 /14 ج. ر. ع.
، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير 1997أبريؿ  28مؤرخ في  138-97مرسـو تنفيذي رقـ  -

وبرمجتيا وبثيا مف قبؿ  1997يونيو  5المباشر المتعمقة بالحممة االنتخابية لبلنتخابات التشريعية في يـو 
 .1997أبريؿ  37 /26 ج. ر. ع.إلذاعي المسموع، المؤسستيف العموميتيف لمتمفزيوف والبث ا

، يتعمؽ بالمجنة الوطنية المستقمة 1997يوليو  23مؤرخ في  276-97مرسـو رئاسي رقـ  -
 .1997وليو ي 27/ 49ر. ع.  لمراقبة االنتخابات لممجالس الشعبية البمدية والوالئية، ج.

، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادتيف 1997يوليو  26مؤرخ في  278-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  99و 97

ج. مدية والوالئية، باالنتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطموب شغميا النتخاب أعضاء المجالس الشعبية ال
ج. ، 2772يوليو  8ي المؤرخ ف 232-72معدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ ، 1997يو يول 27 /49 ر. ع.
 .2772يوليو  17 /47 ر. ع.

، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير 1997سبتمبر  23مؤرخ في  351-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
أكتوبر  23لمجالس الشعبية البمدية والوالئية في يـو المباشر المتعمقة بالحممة االنتخابية النتخابات ا

 ج. ر. ع.إلذاعي المسموع، وبرمجتيا وبثيا مف قبؿ المؤسستيف العموميتيف لمتمفزيوف والبث ا 1997
 .1997سبتمبر  24 /62

، يتعمؽ بتنظيـ انتخاب أعضاء 1997نوفمبر  11مؤرخ في  423-97مرسـو تنفيذي رقـ  -
متمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ ، معدؿ و 1997نوفمبر  12 /75 ج. ر. ع.وسيره،  مجمس األمة المنتخبيف

 .2777نوفمبر  22 /77 ج. ر. ع.، 2777نوفمبر  22المؤرخ في  2777-375
، يحدد اختصاص المجالس القضائية 1998فبراير  16مؤرخ في  63-98مرسـو تنفيذي رقـ  -

ج. ر. لتقسيـ القضائي، ، المتضمف ا1997ارس م 19المؤرخ في  11-97وكيفيات تطبيؽ األمر رقـ 
 .1998فبراير  25 /17 ع.

، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب التوقيعات 1999يناير  2قرار مؤرخ في  -
 )ممغى(. 1999يناير  6 /1 ج. ر. ع.رئاسة الجميورية، الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب ل

، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف 1999فبراير  12المؤرخ في  38-99مرسـو رئاسي رقـ  -
 )ممغى(. 1999فبراير  13 /7 ج. ر. ع.رئاسة الجميورية، لبلنتخاب ل
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، يحدد شروط تصويت المواطنيف 1999مارس  2مؤرخ في  57-99مرسـو تنفيذي رقـ  -
مارس  7 /14 ج. ر. ع.ذلؾ، ية وكيفيات الجزائرييف المقيميف بالخارج في االنتخاب لرئاسة الجميور 

مارس  7 /13 ج. ر. ع.، 2774مارس  4في المؤرخ  68-74معدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ ، 1999
2774 . 

مف  166، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1999مارس  2مؤرخ في  56-99مرسـو تنفيذي رقـ  -
نظاـ االنتخابات، لمتعمؽ ب، والمتضمف القانوف العضوي ا1997مارس  6المؤرخ في  77-97األمر رقـ 
 )ممغى(. 1999مارس  7 /14 ج. ر. ع.
المؤرخة  79، يتعمؽ بنشر المداولة رقـ 1999مارس  13مؤرخ في  62-99مرسـو تنفيذي رقـ  -

 /18 ج. ر. ع.خابات الرئاسية، ، الصادرة عف المجنة الوطنية المستقمة لمراقبة االنت1999مارس  7في 
 .1999مارس  17

مف  166، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1999غشت  3مؤرخ في  178-99نفيذي رقـ مرسـو ت -
بات ، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخا1997مارس  6المؤرخ في  77-97األمر رقـ 

 .1999غشت  8 /53 ج. ر. ع.،

، يحدد شروط تصويت المواطنيف 1999غشت  24مؤرخ في  274-99مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .1999غشت  25 /58 ج. ر. ع.اء وكيفيات ذلؾ، الجزائرييف المقيميف بالخارج في االستفت

، يحدد كيفيات تعييف ممثمي قوائـ 2772مارس  5مؤرخ في  84-72قـ مرسـو تنفيذي ر  -
عمميات المترشحيف في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة 

 .2772مارس  5 /16 ج. ر. ع.التصويت، 

ج. شيار الترشيحات، ، يحدد كيفيات إ2772مارس  5مؤرخ في  85-72مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .2772مارس  5 /16 ر. ع.
مف  47، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 2772مارس  5مؤرخ في  86-72مرسـو تنفيذي رقـ  -

ظاـ االنتخابات، المتعمؽ بن، المتضمف القانوف العضوي 1997مارس  6المؤرخ في  77-97األمر رقـ 
 .2772مارس  5 /16 ج. ر. ع.

مف  5، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 2772مارس  5مؤرخ في  87-72مرسـو تنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطموب 1997مارس  6المؤرخ في  78-97األمر رقـ 

 .2772مارس  5 /16 ج. ر. ع.ؿ، برلماف، المعدشغميا في انتخابات ال
، يتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف 2772يوليو  4مؤرخ في  231-72مرسـو رئاسي رقـ  -

 )ممغى(. 2772يوليو  17 /47 ج. ر. ع.مدية والوالئية، النتخاب أعضاء المجالس الشعبية الب



 قائمة المراجع

 

 
278 

لمراقبة  ، يحدث لجنة سياسية وطنية2772غشت  24مؤرخ في  272-72مرسـو رئاسي رقـ  -
غشت  28/ 58، ج. ر. ع. 2772أكتوبر سنة  17االنتخابات لممجالس الشعبية البمدية والوالئية لػ 

2772. 
، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية 2773نوفمبر  17مؤرخ في  422-73مرسـو رئاسي رقـ  -

 (.)ممغى 2773نوفمبر  16 /77 ج. ر. ع.ألمة المنتخبيف، لتجديد نصؼ أعضاء مجمس ا
، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات 2774يناير  7المؤرخ في  74-74مرسـو تنفيذي رقـ  -

معدؿ ، 2774يناير  11 /3 ج. ر. ع.رئاسة الجميورية، الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب ل
 )ممغى(. 2774يناير  25 /6 ج. ر. ع.، 2774يناير  27المؤرخ في  11-74بالمرسـو التنفيذي رقـ 

، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب التوقيعات 2774يناير  8قرار مؤرخ في  -
 )ممغى(. 2774يناير  11 /3 ج. ر. ع.رئاسة الجميورية، الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب ل

مف  47، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 2774مارس  4مؤرخ في  69-74مرسـو تنفيذي رقـ  -
ظاـ االنتخابات، ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بن1997مارس  6المؤرخ في  77-97 األمر رقـ
 )ممغى(. 2774مارس  7 /13 ج. ر. ع.

 45، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المواد 2774مارس  4مؤرخ في  77-74مرسـو تنفيذي رقـ  -
ضمف القانوف ، المت1997مارس  6المؤرخ في  77-97مف األمر رقـ  166و 61و 67و  56و

مارس  7 /13 ج. ر. ع.ئاسة الجميورية، العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المطبقة في االنتخاب لر 
2774. 
ج. الوكالة وشكميا، ، يحدد شروط إعداد 2774مارس  4مؤرخ في  71-74مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .2774مارس  7 /13 ر. ع.

، يحدد كيفيات إشيار الترشيحات في 2774مارس  4مؤرخ في  72-74مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .2774مارس  7 /13 ج. ر. ع.ئاسة الجميورية، االنتخاب لر 

ج. ر. لتصويت وسيرىما، ، يحدد قواعد تنظيـ مركز ومكتب ا2774مارس  4قرار مؤرخ في  -
 .2774مارس  7 /13 ع.

نتخابات ، يتضمف استدعاء الناخبيف ال2775غشت  25مؤرخ في  377-75مرسـو رئاسي رقـ  -
 )ممغى(. 2775غشت  25 /58 ج. ر. ع.بمدية ووالئية،  جزئية لمجالس شعبية

، يتضمف تعييف أعضاء في المجنة االنتخابية 2775سبتمبر  12قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  -
مصالحة المكمفة بجمع نتائج تصويت المواطنيف الجزائرييف المقيميف بالخارج في االستفتاء المتعمؽ بال

 )ممغى(. 2775سبتمبر  14 /63 ج. ر. ع.نية، الوط
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، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية 2776يناير  77مؤرخ في  71-76مرسـو رئاسي رقـ  -
في  لواليات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووىراف النتخابات جزئية الستخبلؼ أعضاء منتخبيف

 )ممغى(. 2776يناير  78 /71 ج. ر. ع.مجمس األمة، 
، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية 2776نوفمبر  11مؤرخ في  392-76مرسـو رئاسي رقـ  -

 )ممغى(. 2776نوفمبر  12 /71 ج. ر. ع.ألمة المنتخبيف، لتجديد نصؼ أعضاء مجمس ا
، يتعمؽ باستمارة التصريح بالترشح في 2777فبراير  17مؤرخ في  62-77مرسـو تنفيذي رقـ  -

 . 2777فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الشعبي الوطني،  تخابات أعضاء المجمسقوائـ المترشحيف الن
، يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات 2777فبراير  17مؤرخ في  63-77مرسـو تنفيذي رقـ  -

فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الشعبي الوطني،  لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات أعضاء المجمس
2777. 
، يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات 2777فبراير  17مؤرخ في  64-77ي رقـ مرسـو تنفيذ -

 . 2777فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الشعبي الوطني،  النتخابات أعضاء المجمس
، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح 2777فبراير  17قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  -

فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الوطني، ومكانو، الشعبي  في قوائـ المترشحيف النتخابات أعضاء المجمس
2777. 
، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات 2777فبراير  17قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  -

 /12 ج. ر. ع.الوطني، ومكانو، لصالح قوائـ المترشحيف األحرار النتخابات أعضاء المجمس الشعبي 
 .2777فبراير  18

، يحدد المميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائـ 2777فبراير  17 قرار مؤرخ في -
 .2777فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الشعبي الوطني،  المترشحيف النتخابات أعضاء المجمس

، يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح 2777فبراير  17قرار مؤرخ في  -
فبراير  18 /12 ج. ر. ع.الشعبي الوطني،  ار النتخابات أعضاء المجمسقوائـ المترشحيف األحر 

2777. 
، يحدد شروط تصويت المواطنيف 2777فبراير  24مؤرخ في  77-77مرسـو تنفيذي رقـ  -

 /14 ج. ر. ع.ني وكيفيات ذلؾ، الجزائرييف المقيميف بالخارج النتخابات أعضاء المجمس الشعبي الوط
  .2777فبراير  25

ج. ء مكتب التصويت، ، يتعمؽ بأعضا2777فبراير  24مؤرخ في  71-77رسـو تنفيذي رقـ م -
 .2777فبراير 25 /14 ر. ع.
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، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة 2777أبريؿ  17مؤرخ في  115-77مرسـو رئاسي رقـ  -
 .2777أبريؿ  18 /25 ج. ر. ع.، 2777مايو سنة  17االنتخابات التشريعية لػ 

، يتضمف استدعاء الييئة االنتخابية 2777غشت  37مؤرخ في  257-77ـ رئاسي رقـ مرسو  -
 )ممغى(. 2777سبتمبر  2 /53 ج. ر. ع.مدية والوالئية، النتخاب أعضاء المجالس الشعبية الب

، يتعمؽ باستمارة اكتتاب التوقيعات 2777مؤرخ في أوؿ سبتمبر  258-77مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .2777سبتمبر  5 /54 ج. ر. ع.مدية والوالئية، جالس الشعبية البالنتخاب أعضاء الم

، يتعمؽ بإيداع قوائـ الترشيحات 2777مؤرخ في أوؿ سبتمبر  259-77مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .2777سبتمبر  5 /54 ج. ر. ع.النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، 

خ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات النتخاب ، يحدد تاري2777سبتمبر  2قرار مؤرخ في  -
 .2777سبتمبر  5 /54 ج. ر. ع.لوالئية ومكانو، أعضاء المجالس الشعبية البمدية وا

، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائـ 2777سبتمبر  2قرار مؤرخ في  -
 5 /54 ج. ر. ع.نو، لوالئية ومكاالمترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية وا

 .2777سبتمبر
، يحدد المميزات التقنية الستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية 2777سبتمبر  2قرار مؤرخ في  -

سبتمبر  5 /54 ج. ر. ع.مدية والوالئية، لصالح قوائـ المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية الب
2777. 
زات التقنية الستمارة التصريح بالترشح في قوائـ ، يحدد الممي2777سبتمبر  2قرار مؤرخ في  -

 .2777سبتمبر  5 /54 ج. ر. ع.مدية والوالئية، المترشحيف النتخاب أعضاء المجالس الشعبية الب
، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات 2779يناير  4مؤرخ في  74-79مرسـو تنفيذي رقـ  -

يناير  6 /1 ج. ر. ع.والتصديؽ عمييا، يورية الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب لرئاسة الجم
2779. 
، يحدد المواصفات التقنية لممطبوع الفردي الكتتاب التوقيعات 2779يناير  5قرار مؤرخ في  -

 .2779يناير 6 /1 ج. ر. ع.رئاسة الجميورية، الشخصية في صالح المترشحيف لبلنتخاب ل
سحب المطبوعات الفردية الكتتاب التوقيعات  ، يحدد تاريخ ومكاف2779يناير  5قرار مؤرخ في  -

  .2779يناير  1/6تخاب لرئاسة الجميورية، ج. ر. ع. الشخصية في صالح المترشحيف لبلن
، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة 2779فبراير  7مؤرخ في  61-79مرسـو رئاسي رقـ  -

 .2779ر فبراي 8 /9 ج. ر. ع.، 2779أبريؿ  9ـو االنتخابات الرئاسية لي
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 :أعمال المجمس الدستوري-4
 إجراءات وقواعد عمل المجمس الدستوري: المحددةاألنظمة  -أ
 7 /32 ج. ر. ع.، 1989غشت  7مؤرخ في د إجراءات عمؿ المجمس الدستوري نظاـ يحد -
، 1997يناير  12 /3 ج. ر. ع.، 1996ديسمبر  29، معدؿ ومتمـ بمداولة مؤرخة في 1989غشت 

 )ممغى(. 1997أبريؿ  27 /25 ج. ر. ع.، 1997أبريؿ  13رخة في وبمداولة مؤ 
 ج. ر. ع.، 2777يونيو  28مصادؽ عميو في دد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري النظاـ المح -

يناير  18 /74 ج. ر. ع. ،2779يناير  14مؤرخة في متمـ بمداولة معدؿ و  ،2777غشت  6 /48
2779. 

 :آراء وقرارات المجمس الدستوري -ب
 المتعمقة بمراقبة دستورية القوانين:راء وقرارات المجمس الدستوري أ -1
، يتعمؽ بدستورية البند السادس 1995غشت سنة  6مؤرخ في  95ـ.د  -.ؽ.أ  71قرار رقـ  -

 .1995غشت  8 /43 ج. ر. ع.مف قانوف االنتخابات،  178مف المادة 
، يتعمؽ بمراقبة القانوف العضوي 2774فبراير  5مؤرخ في  74/ ر.ؽ ع/ ـ د/ 71رأي رقـ  -

، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ 1997مارس  6المؤرخ في  77-97المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
 .2774فبراير  11 /9 ج. ر. ع.بنظاـ االنتخابات، لمدستور، 

 المتعمقة باالنتخابات:قرارات المجمس الدستوري  -5
 سية:االنتخابات الرئاقرارات متعمقة ب -أ
، يتضمف تحديد قائمة المترشحيف النتخاب رئيس الجميورية، 1995أكتوبر  14قرار مؤرخ في  -

 .1995أكتوبر  15 /67 ج. ر. ع.
 .1999مارس  13 /16 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 .2774مارس  7 /13 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 .2779مارس  4 /14 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 انتخابات المجمس الشعبي الوطني:قرارات متعمقة ب -ب
 .1997يوليو  9 /46 ج. ر. ع.، 1997يونيو  17قرارات مؤرخة في  -
 .2777يوليو  11 /45 ج. ر. ع.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  -
 .2777يوليو  11 /45 ج. ر. ع.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/76قرار رقـ  -
 .2777يوليو  11 /45 ج. ر. ع.، 2777مايو  29مؤرخ في  77/ؽ. ـ د/77قرار رقـ  -
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 انتخابات مجمس األمة:قرارات متعمقة ب -ج
 .2771يناير  4 /45 ج. ر. ع.، 2771يناير  3مؤرخ في  72/71قرار رقـ  -
 .2774يناير  18 /5 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 .2774يناير  31 /7 ج. ر. ع.، 2774يناير  27مؤرخ في  74/ؽ. ـ د/75قرار رقـ  -
 .2774يناير  24 /6 ج. ر. ع.، 2717يناير  4مؤرخ في  17/ؽ. ـ د/71قرار رقـ  -
 .2777يناير  14 /4 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 .2777فبراير  7 /17 ج. ر. ع.قرارات منشورة في  -
 :ابات الوطنيةنتائج االنتخمتعمقة بال إعالنات المجمس الدستوري -ج
 إعالنات متعمقة باالستفتاء: -1
في تعديؿ  1996نوفمبر  28، يتعمؽ بنتائج استفتاء 1996إعبلف مؤرخ في أوؿ ديسمبر  -

 .1996ديسمبر  8 /76 ج. ر. ع.الدستور، 
سبتمبر  16، يتعمؽ بنتائج استفتاء 1999سبتمبر  19مؤرخ في  99/ إ. ـ د/ 72إعبلف رقـ  -
 .1999سبتمبر 21 /66 ج. ر. ع.، 1999
سبتمبر  29، يتعمؽ بنتائج استفتاء 2775أكتوبر  71مؤرخ في  75/ إ.ـ د/71إعبلف رقـ  -
 .2775أكتوبر  5 /65 ج. ر. ع.حوؿ الميثاؽ مف أجؿ السمـ والمصالحة الوطنية،  2775

 إعالنات متعمقة باالنتخابات الرئاسية: -5
 /72 ج. ر. ع.تائج انتخاب رئيس الجميورية، ، يتعمؽ بن1995نوفمبر  23إعبلف مؤرخ في  -

 .1995نوفمبر  26
، يتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، 1999أبريؿ  27مؤرخ في  99/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

 .1999أبريؿ  21 /29 ج. ر. ع.
، يتضمف نتائج انتخاب رئيس 2774أبريؿ  12مؤرخ في  74/ إ. ـ د/ 74إعبلف رقـ  -

 .2774أبريؿ  18 /24 . ر. ع.جالجميورية، 
، يتضمف نتائج انتخاب رئيس 2779أبريؿ  13مؤرخ في  79/ إ. ـ د/ 71إعبلف رقـ  -

 .2779أبريؿ  15 /22 ج. ر. ع.الجميورية، 
 متعمقة بانتخابات المجمس الشعبي الوطني:إعالنات  -3
 26لتشريعية بتاريخ ، يتضمف النتائج الرسمية لبلنتخابات ا1991ديسمبر  37إعبلف مؤرخ في  -
 .1992يناير  4 /1ر. عدد  )الدور األوؿ(، ج. 1991ديسمبر 
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، يتعمؽ بنتائج انتخاب أعضاء 1997يونيو  9مؤرخ في  97ـ. د/ -إ 97-71إعبلف رقـ  -
 .1997يونيو  11 /47 ج. ر. ع.المجمس الشعبي الوطني، 

تائج انتخاب أعضاء المجمس ، يتعمؽ بن2772يونيو  3مؤرخ في  72/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -
 .2772يونيو  23 /43 ج. ر. ع.الشعبي الوطني، 

، يتضمف نتائج انتخاب أعضاء المجمس 2777مايو  21مؤرخ في  77/ إ. ـ د/73إعبلف رقـ  -
 .2777يوليو  11 /45 ج. ر. ع.الشعبي الوطني، 

 إعالنات متعمقة بانتخابات مجمس األمة: -4
، يتعمؽ بنتائج انتخاب أعضاء مجمس 1997ديسمبر  27مؤرخ في  97/ إ/ـ. د/72إعبلف رقـ  -

 .1997ديسمبر  28 /86 ج. ر. ع.األمة المنتخبيف، 
، يتعمؽ بنتائج االنتخاب الجزئي لعضو 1998يوليو  26مؤرخ في  98/ إ. ـ. د/73إعبلف رقـ  -

 .1998غشت  5 /57 ج. ر. ع.منتخب بمجمس األمة، 
، يتضمف نتائج انتخاب نصؼ عدد 2771مؤرخ في أوؿ يناير  71/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

 .2771يناير  14 /4 ج. ر. ع.أعضاء مجمس األمة المنتخبيف، 
، يتضمف نتائج تجديد نصؼ أعضاء 2774يناير  4مؤرخ في  74/ إ. ـ د/ 71إعبلف رقـ  -

 .2774يناير  18 /5 ج. ر. ع.مجمس األمة المنتخبيف، 
، يتضمف نتائج االنتخابات الجزئية 2776فبراير  25مؤرخ في  76/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

 .2776مارس  75 /13 ج. ر. ع.الستخبلؼ أعضاء منتخبيف في مجمس األمة، 
، يتضمف نتائج تجديد نصؼ أعضاء 2777مؤرخ في أوؿ يناير  77/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -

 .2777يناير  14 /4 ج. ر. ع.مجمس األمة المنتخبيف، 
 77/ إ. ـ د/71، يعدؿ ويتمـ اإلعبلف رقـ 2777يناير  9مؤرخ في  77/ إ. ـ د/72رقـ  إعبلف -

 ج. ر. ع.ويتضمف نتائج تجديد نصؼ أعضاء مجمس األمة المنتخبيف،  2777مؤرخ في أوؿ يناير 
 .2777فبراير  7 /17

ء ، يتضمف نتائج تجديد نصؼ أعضا2779ديسمبر  31مؤرخ في  79/ إ. ـ د/72إعبلف رقـ  -
 .2717يناير  24 /6 ج. ر. ع.مجمس األمة المنتخبيف، 

، يتضمف نتائج االنتخاب الجزئي مف 2711مايو  15مؤرخ في  11/ إ. ـ د/71إعبلف رقـ  -
 .2711مايو  22 /29 ج. ر. ع.أجؿ استخبلؼ عضو منتخب في مجمس األمة، 
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 األنظمة الداخمية لغرفتي البرلمان: -5
 .2777يوليو  37 /46 ج. ر. ع.بي الوطني، داخمي لممجمس الشعنظاـ  -
معدؿ بإضافة مادتيف ، 1999نوفمبر  28 /84 ج. ر. ع.داخمي لمجمس األمة، نظاـ  -

 .2777ديسمبر  17 /77 ج. ر. ع.جديدتيف، 
 
 :رئاسيةتعميمات  -6
 17، تتعمؽ باالنتخابات المحمية المقرر إجراؤىا يـو 2772غشت  27تعميمة رئاسية مؤرخة في  -
 .2772سبتمبر  8 /67 ج. ر. ع.، 2772أكتوبر 
 /9 ج. ر. ع.، تتعمؽ باالنتخاب لرئاسة الجميورية، 2774فبراير  7تعميمة رئاسية مؤرخة في  -

 .2774فبراير  11
ابريؿ  9، تتعمؽ باالنتخاب لرئاسة الجميورية )2779فبراير  7تعميمة رئاسية مؤرخة في  -
 .2779فبراير  8 /9 ج. ر. ع.(، 2779
 

 الكتب -ثانيا
، المجمس الدستوري الجزائري، سمسمة الكتب القانونية، دار الفجر لمنشر والتوزيع، العام رشيدة -1
 .2776مصر، 
، المحاكـ اإلدارية )الغرؼ اإلدارية(، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر، بعمي محمد الصغير -2
2775. 

الجزائر، ات اإلدارية، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الوسيط في المنازع بعمي محمد الصغير، -3
2779. 

، نظاـ انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، بوكرا إدريس -4
 .2777الجزائر، 
، قانوف المنازعات اإلدارية )شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية(، الطبعة الثانية، ديواف خموفي رشيد -5

 .2776معية، الجزائر،المطبوعات الجا
، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )الييئات واإلجراءات أماميا(، الجزء شييوب مسعود -6

 .2775الثاني، الطبعة الثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 المقاالت -ثالثا
 العدد، لبرلمانيالفكر ا، "المجمس الدستوري صبلحيات... إنجازات... وآفاؽ"، بجاوي محمد -1

 .53-35 ص ، ص2774أبريؿ /5
مناىج عمؿ المجمس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عمميات االنتخابات "، زريبي نذير -2

 .175-87 ص ، ص2776جانفي /11 العدد، الفكر البرلماني، "الرئاسية واالستفتاء

مجمة ، "قاضي اإلداريعف قابمية خضوع أعماؿ المجمس الدستوري لرقابة ال"، غناي رمضان -3
 .84-71 ص ، ص3/2773 العدد، مجمس الدولة

، "عف موقؼ مجمس الدولة مف الرقابة عمى القرارات التأديبية الصادرة عف غناي رمضان -
، ص 6/2775، العدد مجمة مجمس الدولةالمجمس األعمى لمقضاء، حالة الغمط الصارخ في التقدير"، 

 .58-33ص 
 يةالقرارات القضائ -رابعا
،  11/74/2777، الصادر بتاريخ 286/77رقـ  الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء البويرة قرار -
)غير  والي والية البويرةو سعودي المولودة يعبلوي دليمة ممثمة القائمة الحرة "المستقبؿ"  بيف قضية

 .منشور(
المجمد  ،إدارة منشور في مجمة، 37/78/1999، الصادر بتاريخ 1697قرار مجمس الدولة رقـ  -

 .172-163ص ، ص1999 /2 العدد ،9
مجمة مجمس ، منشور في 1998-77-27، الصادر بتاريخ 172994قرار مجمس الدولة، رقـ  -
 . 84-83، ص ص 1/2772، العدد الدولة

، منشور في 2771-11-12، الصادر بتاريخ 772871رقـ  ، الغرفة الثانية،قرار مجمس الدولة -
 .142-141 ص ، ص1/2772 العدد ،مجمة مجمس الدولة

 
 وثائق أخرى -خامسا

وفي ، 1997يونيو  17بيانات المؤرخة في ال بيانات المجمس الدستوري المتعمقة باالنتخابات: -
مايو  29وفي ، 2777 مايو 12وفي ، 2772يونيو  18وفي ، 2771يناير  4وفي ، 1997ديسمبر  37

، 2779أبريؿ  9وفي  ،2779أبريؿ  7وفي  ،2779فبراير  12وفي ، 2779فبراير  9وفي ، 2777
 :2779ديسمبر  31وفي   ،2779أبريؿ  13وفي 

  (constitutionnel.dz-www.conseil.) 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/


 قائمة المراجع

 

 
286 

، 8، رقـ "2773توري الجزائري أحكاـ الفقو الدس" في دليؿ المترشح لعضوية مجمس األمة، -
  .41-38 صص  ،2773
 2717النظاـ الداخمي لحزب "جبية التحرير الوطني" لسنة  -

(---=308:www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id

00&Itemid=38-31-08-02-11-2010&catid=66:2009  ) 
 .2779أفريؿ  8، ليـو األربعاء 14849جريدة الشعب، عدد  -

 المراجع بالمغة الفرنسية:

A) Textes juridiques : 
Droit algérien : 
- Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, j. o.  

n°64, du 10 septembre 1963. 
- Règlement intérieur de l'Assemblée nationale constituante (adopté le 20 

novembre 1962 et amendé le 20 septembre 1964) : www.apn-dz.org 
- Ordonnance n°62-010 du 16 juillet 1962, fixant les modalités de l'élection des 

membres de l'Assemblée nationale, j. o. n°2, du 17 juillet 1962, modifiée par 
l'ordonnance n°62-032 du 1 septembre 1962, j. o. n°5 du 3 et 7 août 1962, par  
l'ordonnance n°62-015 du 4 août 1962, j. o. n°10 du 31 août et 1 septembre 1962 et 
complétée et modifiée par l'ordonnance n°62-035 du 8 septembre 1962, j. o. n°13 
du 11 septembre 1962. 

- Loi n°63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l'organisation 
des prochaines consultations électorales, j. o. n°58 du 20 août 1963. 

- Loi n°63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et 
organisant le référendum constitutionnel, j. o. n°62 du 3 septembre 1963. 

- Décret n°63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, j. o.  n°58 du 20 août 
1963. 

- Décret n°63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l'élection du Président de la 
République, j. o. n°64 du 10 septembre 1963. 

- Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, j. o. 
n°68 du 18 septembre 1963. 

Droit français : 
- Code électoral français : www.legifrance.gouv.fr 
- 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 (version en vigueur au 4 novembre 2011) : 

www.legifrance.gouv.fr 
 
 

http://www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-00&Itemid=38
http://www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-00&Itemid=38
http://www.pfln.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=308:---2010&catid=66:2009-11-02-08-31-00&Itemid=38


 قائمة المراجع

 

 
287 

B) Ouvrages : 
1- ARDANT Philippe, «  Le contentieux électoral devant le Conseil 

Constitutionnel et le Conseil d’Etat », in Conseil Constitutionnel et Conseil d’Etat, 
Colloque des 21 et 22 janvier au Sénat, LGDJ-Montchrestien, Paris, 1988. 

2- BARTHELEMY Joseph et DUEZ Paul, Traité de droit constitutionnel, coll. "Les 
introuvables", Panthéon Assas, Paris, 2004. 

3- BROVELLI Gérard, Le juge en matière électorale et les actes détachables, 
Perspectives du droit public, Études offertes à Jean-Claude HELIN, Juris-Classeur, 
Paris, 2004. 

4- CAMBY Jean-Pierre, Le Conseil Constitutionnel juge électoral, DALLOZ, Paris, 
1996. 

5- CAUCHOIS Hervé, Guide du contentieux électoral, 2ème éd., Berger-Levrault, 
Paris, 2005. 

6-CLAUDE FRANCK, Droit des élections nationales et locales, 1ère éd., Masson, 
Paris, 1988. 

7- COTTERET Jean-Marie et EMERI Claude, Les systèmes électoraux, 6ème éd., 
coll. Que sais-je?, P.U.F., Paris, 1994.   

8- DEBBASCH Charles et RICCI Jean-Claude, Contentieux administratif, 6éme éd., 
DALLOZ, Paris, 1994. 

9- DELPEREE Francis, Le contentieux électoral, 1ère éd., coll. "Que sais-je ?", 
P.U.F., Paris, 1998. 

10- FAVOREU Louis et PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, 12ème éd., DALLOZ, Paris, 2003. 

11- GUETTIER Christophe, De l'incompétence du Conseil d'Etat à l'égard du 
Conseil constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Jean Gicquel, Constitutions et 
pouvoirs, Montchrestien. Lextenso éditions, Paris, 2008. 

12- IMMARIGEON Jean-Philippe, Autopsie de la fraude électorale, Stock, Paris, 
2000. 

13- MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratif, fasc. 1, L'organisation 
juridictionnelle, O.P.U., Alger, sans année de publication. 

14- MARTIN Pierre, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, 
Montchrestien, Paris, 1994. 

15- MASCLET Jean-Claude, Le droit des élections politiques, 1ère éd, Coll. « Que 
sais-je ? », P.U.F., Paris, 1992. 

16- PICHON Christophe, Le droit des élections : aspects juridiques et pratiques, 
éd. Juris-Service, 1994. 

17- ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, 4ème éd., 
Montchrestien, Paris, 1995. 

18- TURPIN Dominique, Contentieux constitutionnel, 2ème éd., coll. « droit 
fondamental », P.U.F., Paris, 1994. 



 قائمة المراجع

 

 
288 

19- YELLES CHAOUCH Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie (Du contrôle 
de constitutionnalité à la créativité normative), O.P.U., Alger, 1999. 

 

C) Articles : 
1- Articles sur le thème «  Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un 

contrôle du juge administratif ? », in R.F.D. adm. 19 (1) janv.-fév. 2003 p.p.1-22. 
2- COLLIARD Jean-Claude, le contentieux électoral, Séminaire UNIDEM : 

« Organisation des élections par un organe impartial », Belgrade, 24-25 juin 2005, 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 
CDL-UD (2005)008, Strasbourg, le 27 juin 2005. (www.venice.coe.int) 

3- F.Z SAI, "l’élection présidentielle anticipée en Algérie : le droit à l’épreuve de 
la politique", in IDARA, n° 2, 1999, p.p. 65-78. 

4- GARRONE Pierre, Le contentieux électoral-Questions de fond, Séminaire 
UNIDEM : « Le contrôle du processus électoral», Madrid, Espagne, 23-25 avril 2009, 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),  
CDL-UD (2009)006, Strasbourg, le 16 avril 2009. (www.venice.coe.int) 

5- GEISER Christian, Rapport : Le traitement judiciaire et administratif du 
contentieux électoral en Suisse et l’interaction entre les diverses institutions 
concernées en Suisse, Séminaire sur « Le rôle des juges en matière de règlement du 
contentieux électoral », Bakou, 29-30 septembre 2005, Commission européenne 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),   CDL-EL (2005)039, 
Strasbourg, le 9 novembre 2005. (www.venice.coe.int) 

6- GHEVONTIAN Richard, "Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes 
préparatoires en matière d’élections politiques", in R.F.D. adm. 10(4) juill.-août 
1994, p.p. 793-816. 

7- GHEVONTIAN Richard, "Conseil constitutionnel-Conseil d'Etat : le dialogue 
des juges", in R.F.D. adm. 16 (5) sept.-oct., 2000, p.p. 1004-1013. 

8- GHEVONTIAN Richard, Les pouvoirs du Conseil constitutionnel français en 
matière électorale, Séminaire UNIDEM : « Les standards européens du droit 
électoral dans le constitutionnalisme contemporain », Sofia, 28-29 mai 2004, 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),  
CDL-UD (2004)010, Strasbourg, le 24 mai 2004. (www.venice.coe.int) 

9- TORCOL Sylvie, "Le contentieux des élections législatives : réflexions autour 
d’un contentieux à risques", in R.D.P., N°5, 2004, p.p. 1211-1240. 

10- VULCHANOV Nicolai & ERIKSSON Anders, Rapport sur les possibilités de 
fraude électorale basée sur une manipulation de chiffres, Commission européenne 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),  CDL-AD (2010)043, 
Strasbourg, le 22 décembre 2010. (www.venice.coe.int) 
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D) Jurisprudence : 
En Algérie : 
- Cours Suprême, Chambre administrative, 3 Mars 1977, Chabane Abdallah 

c/opérations électorales du 25 Février 1977 dans la Daïra de Maghnia : 
BOUCHAHDA H. et KHELLOUFI R., Recueil d'arrêts (Jurisprudence administrative), 
O.P.U., Algérie, 1979, p.p. 90-91. 

- Cours Suprême, Chambre administrative, 3 Mars 1977, Ali-Ammar Mohamed 
c/ opérations électorales du 25 Février 1977 dans la Daïra de Koléa : BOUCHAHDA 
H. et KHELLOUFI R., Recueil d'arrêts (Jurisprudence administrative), O.P.U., Algérie, 
1979, p.p. 92-93. 

En France : 

- Arrêt n° 79128, rendu par la section du contentieux, Conseil d’Etat (en 
France), le 7 février 1947(Arrêt d’Aillières) : http://arianeinternet.conseil-etat.fr 

- Arrêt de la Cour de cassation (en France) du 18-11-2008, N° de pourvoi 08-
60.503. rendu par la deuxième Chambre Civile, publié au Bulletin des Arrêts 
Chambres Civiles, N° 9, Novembre 2008, P. 203 : www.legifrance.gouv.fr 

- Décision (du Conseil Constitutionnel en France) n° 82-146 DC du 18 Novembre 
1982 : www.conseil-constitutionnel.fr 

  - Décision (du Conseil constitutionnel en France) n°2002-19 ELEC du 22 mai 
2002 (Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane 
HAUCHEMAILLE et l’association DECLIC) : www.conseil-constitutionnel.fr 

- Décision (du Conseil constitutionnel en France) n°2005-37 REF du 25 mai 2005 
(Décision du 25 mai 2005 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane 
HAUCHEMAILLE et Monsieur Renaud LE MAILLOUX) : www.conseil-constitutionnel.fr 

- Décision (du Conseil Constitutionnel en France) n°2007-137 PDR du 05 avril 
2007 (Décision du 05 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur 
Gérard SCHIVARDI) : www.conseil-constitutionnel.fr 

- Décision Delmas : FAVOREU Louis et PHILIP Loïc, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, 12e éd., DALLOZ, Paris, 2003, p.p. 448-456.  

- Décision du 22 mars 2007 portant sur une réclamation de Monsieur NEKKAZ : 

www.conseil-constitutionnel.fr 
 
E) Sites internet : 
1) Institutions officielles : 
Algérie : 

-www.joradp.dz (site du Secrétariat général du Gouvernement) 

- www.conseil-constitutionnel.dz (site du Conseil constitutionnel en Algérie) 

-www.premier-ministre.gov.dz (site de la primature en Algérie) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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-www.interieur.gov.dz (site du Ministère de l'intérieur et des collectivités 
locales en Algérie) 

- www.apn-dz.org (site de l'Assemblée populaire nationale en Algérie) 
- www.majliselouma.dz (site du Conseil de la Nation en Algérie) 
 

France : 
-www.legifrance.gouv.fr (Le service publique de la diffusion du droit en France) 
- www.conseil-constitutionnel.fr (Site du Conseil constitutionnel en France) 
- www.conseil-etat.fr (Site du Conseil d'Etat en France) 

-www.courdecassation.fr (Site de la Cour de cassation en France) 

-www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites/fichier-electoral.htm 
(site de l'I.N.S.E.E./Page consacrée au fichier électoral)  

2) Organisations internationales : 
- www.venice.coe.int (Site de Commission européenne pour la démocratie par 

le droit ou bien Commission de Venise) 
- www.ipu.org (Site de l'Union interparlementaire) 
3) Presse : 
- www.elwatan.com 
- www.lesoirdalgerie.com 
- www.liberte-algerie.com 

- www.lemidi-dz.com 

- www.quotidien-oran.com 

- www.lemaghrebdz.com 

- www.tsa-algerie.com 

- www.algeria-watch.org 

 

F) Autres :  
1) Documents de la Commission de Venise :   
- Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise), Code de bonne conduite en matière électorale, CDL-AD (2002)23, 
Strasbourg, le 30 octobre 2002, www.venice.coe.int. 

 
- Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise), Guide pour l'évaluation des élections, CDL-AD(2006)021, Strasbourg, le 15 
juin 2006, www.venice.coe.int. 

 
 
2) Documents du Conseil constitutionnel en France : 
- Commentaire sur le contentieux de la liste : www.conseil-constitutionnel.fr 

http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites/fichier-electoral.htm
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- Dossier documentaire, liste des candidats, élection du Président de la 
République 2007: www.conseil-constitutionnel.fr 

3) Presse : 
El WATAN 
Année 2007 
El WATAN : N°4955 du mercredi 28 février 2007, N°4984 du mardi 3 avril 2007, 

N°4987 du ven. 6 - sam. 7 avril 2007, N°4989 du lundi 9 avril 2007, N°4991 du 
mercredi 11 avril 2007, N°5607 du lundi 13 avril 2009, N°5086 du mercredi 01 août 
2007, N°5087 du jeudi 02 août 2007, N°5092 du mercredi 08 août 2007, N°5093 du 
jeudi 09 août 2007, N°5111 du jeudi 30 août 2007, N°5114 du lundi 03 septembre 
2007, N°5116 du mercredi 05 septembre 2007, N°5134 du mercredi 26 septembre 
2007, N°5135 du jeudi 27 septembre 2007, N° 5146 du mercredi 10 octobre 2007, 
N°5148 du lundi 15 octobre 2007, N°5149 du mardi 16 octobre 2007, N°5155 du 
mardi 23 octobre 2007, N°5157 du jeudi 25 octobre 2007, N°5161 du mardi 30 
octobre 2007, N°5164 du ven.2/sam.3 novembre 2007, N°5165 du dimanche 4 
novembre 2007, N°5166 du lundi 5 novembre 2007, N°5168 du mercredi 7 
novembre 2007, N°5175 du jeudi 15 novembre 2007, N°5180 du mercredi 21 
novembre 2007. 

 
Année 2009 
El WATAN : N°5523 du lundi 5 janvier 2009, N°5589 du lundi 23 mars 2009, N° 

5590 du mardi 24 mars 2009, N° 5592 du jeudi 26 mars 2009, N°5593 du ven. 
27/sam. 28 mars 2009, N°5594 du dimanche 29 mars 2009, N°5596 du mardi 31 
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constitutionnel.dz 
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 :المذكرة ممخص
تمارس مف خبلؿ االحتجاجات والطعوف  لمقانوف قابميتو لمخضوع لرقابة قضائية ر االنتخابي السياسييعني خضوع المسا

وعميو يتضح أف  التي ترمي عادة إلى حماية الحقوؽ السياسية والوقاية مف الغش االنتخابي واستتباب نزاىة نتائج االقتراع.
   مديمقراطية.شكؿ ضمانا لالمنازعات االنتخابية ت

)المنازعات  التي قد تشوبو لبلقتراع مف المخالفات المسار التحضيريتطيير ب، في مرحمة أولى ،المنازعات االنتخابية تسمح
إما  مف خبلؿ ،بأكممو قد تتخمؿ المسار االنتخابي ترتيب جزاء عمى المخالفات التيب، وفي مرحمة ثانية، االنتخابية السابقة لبلقتراع(

 .ا)المنازعات االنتخابية البلحقة لبلقتراع(أو تعديمي االقتراعإلغاء نتائج 
ستوري والجيات القضائية كؿ مف المجمس الدالمنصوص عمييا في قانوف االنتخابات إلى  تـ إسناد المنازعات االنتخابية

لمقاضي اإلداري الذي  حسب الحاالت، ،فتخضع ،في قانوف االنتخابات أما المنازعات االنتخابية غير المنصوص عمييااإلدارية. 
    لمقاضي االستعجالي المدني.و  باإللغاء أو في طمبات استعجالية ينظر في طعوف

في قانوف منصوص عمييا  إلجراءات ،بصفة شاممة ،التي يختص بيا المجمس الدستوري تخضع المنازعات االنتخابية
اإلجراءات المطبقة أماـ ، عمى عكس والمفصؿ بطابعيا الخاصوتتميز ىذه األخيرة  وفي النظاـ المحدد لقواعد عممو،االنتخابات 

 الخاصة القواعد اإلجرائيةال يتضمف قانوف االنتخابات إال بعض  عبل،. فِ وىي تفصؿ في المادة االنتخابية الجيات القضائية اإلدارية
وف اإلجراءات المدنية مح بالنتيجة ليذا األخير بالرجوع إلى قانما يس المسندة لمقاضي اإلداري،المتعمقة بالمنازعات االنتخابية 

    .التطبيؽ مبلئمةلمبحث عف اإلجراءات  -شريعة العامة لئلجراءات القضائيةال-واإلدارية 
 

 
Résumé du mémoire : 

Soumis intégralement au droit, le processus électoral politique est, par conséquent, 
susceptible d’un contrôle juridictionnel de la régularité, à la faveur de contestations et de recours 
tendant, généralement, à la protection des droits politiques, à la prévention des fraudes et au 
rétablissement de la sincérité des résultats. Le contentieux électoral apparait, ainsi, comme l’un 
des gages du fonctionnement de la démocratie.  

Le contentieux électoral permet, d’abord, d’expurger la phase préparatoire du processus 
électoral de ses éventuelles irrégularités, avant le déroulement des opérations de vote (c’est le 
contentieux pré-électoral), et ensuite, de sanctionner, à la fin du scrutin, les irrégularités qui 
auraient pu entacher le processus électoral dans son ensemble, en prononçant, soit l'annulation, 
soit la réformation des résultats du scrutin (c’est le contentieux post-électoral). 

Le règlement du contentieux électoral prévu dans le code électoral est confié au Conseil 
constitutionnel et aux juridictions administratives. Tandis que le contentieux électoral non prévu 
dans le code électoral –concernant particulièrement les opérations préparatoires- relève dans 
certaines matières du juge administratif statuant soit en annulation soit en référé et dans d’autres 
matières du juge civil des référés. 

Le contentieux électoral relevant du Conseil constitutionnel est régi intégralement par une 
procédure prévue dans le code électoral et le règlement fixant les règles de son fonctionnement ; 
c’est une procédure spécifique et assez  circonstanciée, contrairement à celle applicable devant les 
juridictions administratives statuant en matière électorale. En effet, le code électoral ne renferme 
que quelques règles de procédure spécifiques relatives au contentieux électoral confié au juge 
administratif, ce qui laisse, ainsi, à ce dernier, le soin de rechercher dans le code de procédure 
civile et administrative -droit commun en matière de procédure juridictionnelle- les procédures 
appropriées. 


