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. ثراه اهلل طيب  أبي ركح إلى
 معانييا أسمى في الرحمة ك الحناف عنكاف أمي إلى

  الصحة بدكاـ كمتعيا عمرىا في أطاؿ ك اهلل ،حفظاىا اهلل كفقني كبدعائيا

. العافية كتماـ
. العربي محمد إبني عيني قرة إلى
خكاتي إخكاني أزرم شدكا مف إلى   نبيؿ ك الصغير حمة ك الديف زيف محمد : كا 

. األعزاء أسماء ك  ماجدة ك  فائزة ك  كنصيرة 
 .المتكاضع الجيد ىذا ليـ  ،أىدم جميعا بفضميـ إعترافا
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 األميف، الصادؽ رسكلو عمى السالـ ك الصالة ك أمر، كؿ زماـ بيده الذم اهلل الحمد
قتدل نحكىـ نحى كمف ، الطاىريف آلو عمى ك  . الديف يـك إلى بأثرىـ كا 

 أستاذم إلى الكفير االمتناف ك الجزيؿ بالشكر بتكجو أىمو، إلى الفضؿ رد منا يقتضي
 عمى إشراؼ مسؤكلية تحمؿ الذم الديف نصر عاشكر:األستاذ القدير كمشرفي الجميؿ
ىتمامو، برعايتو ك عممو بزاخر كأمدني المذكرة، ىذه  إلى عرفاني ك بشكرم التكجو ك كا 

 لي المستمر تكجيييـ ك الدائـ دعميـ عمى السياسية العمـك ك الحقكؽ كمية عمادة
 . الحقكؽ كمية أساتذة كؿ إلى ك الطمبة، لجميع ك 

 ساعدني مف كؿ إلى الشكر ك المناقشة المجنة أعضاء لمسادة المسبؽ ك الخالص الشكر
.بعيد أك قريب مف المتكاضع العمؿ ىذا إنجاز ىذا في



 

  أ 

 مقــدمــة
 يعنى التي المكاضيع بيف مف متميزة، مكانة ك بالغة بأىمية اإلنتخابات مكضكع يحظى

 الحكـ نظاـ تنافر أك تناغـ مدل لقياس كاألنسب األمثؿ المعيار ىي ك  الدستكرم، القانكف بيا
 إلييا تكصمت بديمة آلية يعتبر اإلنتخاب حؽ ممارسة إف ك السميـ، الديمقراطي المبدأ مع

 أىـ الحديث العصر في أضحت حيث المباشرة الديمقراطية تطبيؽ إخفاؽ بعد المجتمعات
. الديمقراطية نمكذج تطبيؽ في آليات إختمفت إف ك الدكؿ، مطالب

 يراه مف إختيار في الفرد حرية لتأكيد حضرية ممارسة ك ديمقراطية ظاىرة اإلنتخابات
 في الشعبية اإلرادة بكاسطة األخيرة ىذه إلسناد األساسية الكسيمة ك السمطة في لتمثيمو مناسبا
 مع اإلنتخابي الحؽ ظير لقد الديمقراطية،ك إحتراـ عمى قكيا كمؤشرا ك منظـ، قانكف إطار
 مشركعية، ذات إعتبارىا يمكف التي الكحيدة ىي الديمقراطية الحككمات بأف القائمة الفكرة ظيكر

 السياسية السمطة ممارسة مف المحككميف تمكف التي اإلجراءات ك الصيغ كجكد تحتـ ىنا مف ك
. حكاميـ إختيار بعممية ذلؾ ك

 عممية في المشاركة اإلنتخابية القكائـ في مسجؿ مكاطف كؿ بحؽ اإلنتخابات ترتبط
ف السياسي، القرار صنع  اإلنتخابية العممية عمى اإلدارة حياد اإلنتخابات نزاىة معايير أبرز كا 
 بالحممة مركرا ، الترشح كضماف اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ مف بداءا المراحؿ جميع في

نتياءا كالتصكيت اإلنتخابية  أك الناخبيف لحؽ ككصكال النتائج إعالف ك الفرز بعممية كا 
 . التظمـ أك الطعكف في المرشحيف
 خالؿ مف ذلؾ ك شفافة ك نزيية ك حرة إنتخابات إلى لمكصكؿ تسعى الدكؿ أغمب إف
 المكاثيػؽ إىتمت لذلؾ ك العممية، ليػذه الحسف السير تضمف قانكنية قكاعد ك لمبادئ تكريسيا
 ك السياسيػة، ك المدنيػة لمحقػكؽ الدكلي العيد ك اإلنساف، لحقػكؽ العالمي كاإلعالف الدكليػة
 العممية أف عمى الخصكص كجو عمى الدستكرم القانكف كفقياء السياسية، األنظمة مختمؼ

 تككف أف ك ثمارىا تعطي حتى تشريعات كرستيا ضمانات ك آليات ببعض مرىكف اإلنتخابية
. لمناخبيف الحقيقية اإلرادة عف معبرة ك نزيية ك حرة

 إلى  المقارنة التشريعات غرار عمى الحزبية التعددية ظؿ في الجزائرم المشرع سعى لذا
 بحرية يمس قد تزكير أك تالعب أم مف االنتخابية العممية سالمة لضماف آليات تكريس

 نزاىة ك جدية أف إلعتبار االنتخابية المراحؿ كافة عبر التمثيؿ في السياسية المشاركة



 

  ب 

  لمرقابة أىمية أعطى ك اإلنتخابية، لمعممية القانكني التنظيـ دقة مدل عمى تتكقؼ اإلنتخابات
 ألحكاـ كفقا تتـ كالتي لسالمتيا الضركرية الشركط أحد تعتبر حيث اإلنتخابية، العممية عمى

بيا  تقـك التي ك اإلدارية الرقابة مف كؿ دكر حدد حيث ليا، المنظمة اإلجراءات ك القانكف
 جياز كجكد أف أعتبرت حيث حديثا تبنتيا التي التجربة ك القضائية الرقابة ك تمقائيا، اإلدارة
 يضمف متخصص ك مستقمة جية بإعتباره اإلنتخابية العممية مراحؿ كؿ عبر رقابي قضاء

 أم المتغيريف ىذيف بيف ما تجمع اإلنتخابية العممية كانت لما عميو نزيية،ك ك جدية إنتخابات
 بيف ك حرياتيـ ك لحقكقيـ  األفراد ممارسة ك العممية في رئيسي عنصر باعتبارىا اإلدارة
 خالؿ مف القانكف بسيادة اإللتزاـ مفتاح ىك بصفتو عمييا رقابتو لبسط القضاء تدخؿ ضركرة
. تصرفاتيا مشركعية ضماف ك اإلدارة أعماؿ عمى الرقابة
 فيي ، القانكنية ك الدستكرية اإلجراءات مف مجمكعة مف مركبة اإلنتخاب عممية إف   

 ليا، معاصر بعضيا ك اإلقتراع لعممية سابؽ بعضيا المتعددة المراحؿ مف مجمكعة مف تتككف
 النيائي باإلعالف كتنتيي الناخبة الييئة دعكة بمرسـك تبدأ إذا عمييا، الحؽ اآلخر البعض ك

. النتائج عف
 سكل منيا نستثف كلـ اإلنتخابية، العممية مراحؿ جميع إلى تتطرؽ فيي ىذه دراستنا أما   

 يعتبر الذم الناخبة الييئة دعكة ،كقرار القضائية ك اإلدارية رقابة نطاؽ عف تخرج التي المراحؿ
 اإلدارية لمرقابة اليخضع الجميكرية، رئيس صالحيات مف أنو أساس عمى السيادة أعماؿ مف
 مراحؿ تنظيـ ىك اإلنتخابي المشرع كاجب كاف كلما اإلنتخابية، الداكئر تقسيـ القضائية،كذلؾ أك

 نزاىتيا ك سالمتيا يكفؿ ما اآلليات مف يضع أف مف مناص فال دقيقا، تنظيما اإلنتخابية العممية
. الناخبة اإلرادة عف التعبير في

 مراحميا، إنتيج جميع في اإلنتخابية العممية سالمة عمى الجزائرم المشرع مف حرصا ك
 اإلعالـ كسائؿ عمى بالسيطرة أك الناخبيف، حرية عمى التأثير كسائؿ عف بعيدة محايدة سياسة

 لمتعددية الجزائرم المشرع تبني بعد خصكصا الجزائر في المكضكع ىذا أىمية كتزداد غيرىا، ك
 دكر أكثر يفعؿ الذم النحك عمى االنتخابي النظاـ أكجو تغير ضركرة مف رافقيا ما ك الحزبية،
. القضاء ك اإلدارة

 التغيرات ك المرحمة طبيعة في تكمف المكضكع إختيار أسباب ك لمدكافع بالنسبة أما
 األنظمة مستكل عمى تحكالت ك الجزائر بيا تمر التي اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك السياسية



 

  ج 

 في باحت أم إىتماـ ك أىمية، بالغ الجزائر في يحكز اإلنتخابات إصالح مكضكع أف ك العالـ،
. السياسية حقكؽ أىـ مف كذلؾ يعد ك المجاؿ، ىذا

: ىما أساسييف منيجيف بيف تدكر فيي المكضكع في المستخدمة المناىج بخصكص أما
 ك الفقيية، أراء ك القانكنية النصكص تحميؿ ك يتناسب لما ذلؾ ك التحميمي ك الكصفي المنيج

 القانكنية األكضاع بيف المكازنة عمى يقـك الذم المقارف المنيج عمى التركيز أخرل ناحية مف
 بيف ك جية مف المصرم ك الفرنسي التشريع بالذكر نخص ك المقارنة، التشريعات بعض في

. إختالؼ ك إتفاؽ أكجو مف بينيما ما إستخالص قصد أخرل جية مف الجزائر في الكضع
 تطرح اإلنتخابية العممية عمى الرقابة فكرة أف القكؿ فيمكف الدراسة إشكالية عف ك
: في تتمثؿ محكرية اإلشكالية

 اإلنتخابية؟ العممية عمى القضائية ك اإلدارية رقابة مف كؿ فعالية مدل ما- 
: نذكرىا الميمة ك التساؤالت مف مجمكعة اإلشكالية ىذه عف تتفرع ك

 لإلنتخابات؟ التحضيرية المرحمة أثناء اإلدارة دكر ىك ما -

 نزيية؟ انتخابات لتجسيد الجزائرم المشرع كرسيا التي آليات ك الضمانات ىي ما -

  القانكنية؟ النصكص يخالؼ لمف المشرع أقرىا التي العقكبات ماىي -

 االنتخابية؟ العممية في القضاء دكر ىك ما -

 اإلدارم؟ القاضي لرقابة تخضع التي االنتخابية العممية مراحؿ ماىي -

 ك إداريا لإلنتخابية العمميػة مراحػؿ مختمؼ في الطعف حؽ الجزائرم المشػرع نظـ كيؼ -
 قضائيا؟

 اإلنتخابية؟ المنازعات في بالنظر المختصة الجية ىي ما -

 اإلدارم؟ القضاء أماـ االنتخابات في الطعف عف المترتبة القانكنية اآلثار ىي ما -

 حيث فصميف، مف خطة تبني ارتأينا السابقة، التساؤالت عؿ اإلجابة لنا يتسنى حتى ك
 لمعممية التميدية المرحمة عمى اإلدارية  الرقابة نطاؽ تحديد األكؿ الفصؿ خالليا مف خصصنا

 عمى رقابة في دكره ك القضائي اإلشراؼ  فيو نتناكؿ الذم الثاني الفصؿ االنتخابية،ثـ
.االنتخابية لمعممية المعاصرة ك الالحقة اإلجراءات



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 االنتخابية لمعممية التحضيرية باإلجراءات المرتبطة اإلدارية الرقابة:األول الفصل

 5 

 نزيية إنتخابات لضماف الضركرية الشركط أحد اإلنتخابية العممية عمى رقابة تعد
 لمكافحة المكجية كنشاطاتيا أىدافيا عالقة بمدل اإلنتخابات نزاىة ترتبط حيث كشفافة،

 صنع في الفاعمة الشعبيػة المشػػاركة تغيب إلى يؤدم اإلنتخابية العممية فسػػاد أف الفساد،ذلؾ
 كشفافة نزيية إنتخابات إلى كلمكصكؿ ، الحقيقية الديمقراطية غياب كبالتالي السياسي ر القرا

   يضمف قانكنية ركابط تحديد كجب ،لذا دستكرية أطر ضمف السياسية الحياة تنظيـ البد مف
 كفيمة قانكنية آليات تطكير خالؿ مف بيا التالعب مف ك الناخبيف ألصكات حقيقية حماية
 اإلرادة عف تعبر نزيية إنتخابية منافسة إلجراء فرصة إعطاء كبالتالي اإلدارة، حياد مبدأ بتجسيد
. ممثميو إختيار في سيادتو ك لمشعب الحرة

 ك الدستكريػة اإلجراءات مػف مجمكعة مػف مركبة عممية اإلنتخاب عممية أف كبمػا
 ك اإلقتػػراع لعممية سابؽ بعضيا المتعددة المراحؿ مف مجمكعة مف تتككف فيي القانكنية،
 يدفعنا ما كىذا بمراحؿ، زمنيا عمييا،كمتصمة الحؽ اآلخر البعض ك ليا معاصر اآلخر البعض

 إال الحقة، أخرل معاصرة، إجراءات اإلنتخابية، العممية عمى سابقة إجراءات إلى تقسيميا إلى
 رقابة إيجاد اإلنتخابي بالمشرع يؤدم مما اإلنتخابية العممية مراحؿ شتى في تقع قد األخطاء أف

. صارمة

 كسميمة، نزييػة إنتخابػات تتحقػؽ ثػـ كمػف نجاحيػا، تضمف التي الكسائؿ أىـ مف ىي التي ك
 السابقة اإلجراءات عمى اإلشراؼ في اإلدارية السمطة دكر عف الفصؿ ىذا في نتكمـ أف كيمكف
  .اإلنتخابية لمعممية
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: اإلنتخابية القوائم في القيد عممية عمى اإلداري اإلشراف: األول المبحث
 تعد ك اإلنتخابية، العممية في أساسية مرحمة أكؿ اإلنتخابية القكائـ إعداد  عممية تعتبر

 اإلنتخابي الحؽ ممارسة يجكز لكي الشرط ىذا يتكافر أف البد ليا،حيث الشكمية الشركط مف
  المشرع أف ،عدل المتعددة القيد أنظمة مف معيف نظاـ تبني في الدكؿ تختمؼ مكاطف،كقد لكؿ

 مف ذلؾ نكضح سكؼ ،ك اإلقتراع حؽ مع تتعارض ال مقبكلة ك معينة شركط يحدد الجزائر
 .1اإلنتخابي القيد مرحمة اإلشراؼ في اإلدارة دكر ك القيد مفيـك خالؿ

: اإلنتخابية القوائم في القيد بعممية المتعمقة المفاىيمي اإلطار: األول المطمب
 بالقيد التعريؼ تحديد يتطمب مفيكمو أك اإلنتخابية القكائـ في القيد ماىية أف الحقيقة في  
 ك اإلنتخابيػة القػػكائـ في التسجيؿ شركط ك خصائصو إبراز ك لمناخب بالنسبة أىميتو تبيػاف ك

. بو المختمفة القيد األنظمة في الفرؽ تبياف
. اإلنتخابية القوائم في القيد مفيوم: األول الفرع

 ثـ أكال بالقيد المقصكد تحديد مف البد اإلنتخابية القكائـ في القيد المفيـك معنى لتحديد  
. ثانيا االنتخابية لعممية بالنسبة أىميتو نبيف
. اإلنتخابية القوائم في القيد تعريف: أوال
 سجالت عف عبارة" فيي اإلنتخابية، القكائـ في القيد لمعنى تعريفات عدة تعددت لقد  

". سنكيا تجدد ك حرفي ترتيب كمرتبة اإلنتخاب حؽ ليـ الذيف المكاطنيف األسماء تتضمف
 ك الناخب صفػة أك شركط فييـ تتكافر الذيف المكاطنيف األسماء حصر عف عبارة "ىي كذلؾ ك

 ك اإلنتخاب في حقو ممارسة بدكنيا الناخب يستطيع البمدية، كال مستكل عمى العممية ىذه تقـك
". قانكني عممية بشكؿ فييا القيد يككف ك اإلنتخابية القائمة في 2إلزامي أنو
 الجداكؿ أحد في مسبقا مقيد كاف إذا إال اإلنتخابي حقو ممارسة فرد أم يستطيع ال أنو أم 

. الحؽ ىذا لممارسة شكمي شرط فيي اإلنتخابية
                                                           

 ،ص 2008، لبناف ،1،ط الحقكقية الحمبي منشكرات ، العامة الدستورية والمبادئ السياسية األنظمة ، سعيفاف أحمد- 1
255 . 

2  - Jean Paul Jacque » droit constitutionnel et institution politique , Edition 5 , Sorbonne (paris) 

2003,P26. 
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 ك عاديػػة ميمة ليا القانكف يحدد معينة ميمة في لمقكانيف كفقا مسبقة إدارية عممية ىي ك  
 القيد جداكؿ مراجعة شكؿ في سنة كؿ مف اإلدارة بيا تقـك العممية ىذه نجد حيث إستثنائية ميمة

. القانكنية شركط فييـ تتكافر لـ مف تحذؼ اإلنتخابي ك الحؽ لو مف تضيؼ حيث اإلنتخابي
 أك مكاطف لكؿ يثبت الحؽ فيذا اإلنتخابية، المشاركة لحؽ منشأ ليس الجداكؿ في فالقيد  

 مجرد فيك اإلنتخابية، المشاركة أىمية إلكتساب الضركرية شركط عمى تكفره بمجرد شخص
 1.اإلنتخابية المشاركة ليـ يحؽ الجداكؿ ىذه في المدرجيف األشخاص جميع تمتع عمى قرينة
: اإلنتخابية القوائم في القيد أىمية: ثانيا
 أشخاص عدد ك أسماء معرفة خالؿ مف اإلنتخابية القكائـ في القيد أىمية تظير  

ستبعاد المطمكبة، األىمية فييـ تتكافر التي ك اإلنتخابي لحؽ المؤىميف  ليس الذيف األشخاص كا 
 اإلنتخابي التزكير عممية مف الحد ك اإلدارة عمؿ تسيؿ كذلؾ كىي اإلنتخاب، حؽ لدييـ

 أك متكفيف أشخاص أسماء تحت اإلنتخاب في المشاركة األشخاص لبعض المختمفة كاإلحتياؿ
 يصكتكف الذيف كذلؾ ك إلنتخاب، مؤىميف غير الذيف األشخاص أك إقامتيـ مكاف غيركا الذيف
 كذلؾ ، اإلنتخابي الغش أشكاؿ ك تالعب كافة عمى القضاء ىك الحقيقي فيدفو مرة، مف ألكثر
 القائمة مف أخذىا يتـ التي المعمكمات مف الكثير يكفر ك اإلنتخابية اإلجراءات مف يسيؿ

 المطمكب المئكية النسبة االنتخابي القاسـ تحديد المعطيات مف مجمكعة تحديد في اإلنتخابية
 العممية فحص إحصاءات مف يمـز ما عمى لتعرؼ إليو الرجكع يسيؿ ،ك2بالمقعد  لمفكز تحقيقيا

. اإلنتخابية
. بيا المتعمقة األحكام و اإلنتخابية القوائم خصائص: الثاني الفرع

. بيا مرتبطة أحكاـ ليا كما متعددة اإلنتخابية القكائـ خصائص إف  
 
 

                                                           
 ،ص2002 القاىرة الحديث، الكتاب ،دار المعاصرة الحكم واألنظمة السياسية لمنظم األساسية المبادئ عمي، السيد سعيد - 1

370.  

 ف طرابمس: العميا الدراسات أكاديمية منشكرات ، (مقارنة قانونية دراسة ) والديمقراطية اإلنتخاب الغكيؿ، سميماف -  2
  .98-97-96 ص ،ص1،2003ط
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: اإلنتخابية القوائم خصائص: أوال
 أنكاع لكؿ كصالحة معركضة ك معدة اإلنتخابية القكائـ أف ذلؾ معنى :العمومية خاصية-1

 ىي بؿ بو، خاصة إنتخابية بقائمة معيف إنتخاب مف لنكع فريدة كليست خاصة فيي اإلنتخابات
 1.االنتخابات أنكاع كؿ في مستعممة كاحدة القكائـ ىذه أم

 عند يستخدـ إنتخابي جدكؿ أك قائمة ىناؾ تككف أف الخاصية بيذه يعني ك: الدوام خاصية-2
 عمى الديمكمة صفة إصباغ أف ك اإلنتخاب، فييا يجرم لحظة أم في ك الحاجة ك المزـك
 ليـ يككف الذيف أسماء مف فييا كرد ما كؿ عمى قرينة تككف ك سالمتيا، يؤمف اإلنتخابية القكائـ
 أىمية المبدأ ليذا االنتخاب، حؽ لو ليس القكائـ في إسمو يرد ال الذم ك اإلنتخاب، في الحؽ
 غير يككف حيث لمناخب، بالنسبة ميمة اإلنتخابية القائمة دكاـ خاصية عمى يترتب حيث بالغة
 حذؼ يمكف ال ك سنكية، مراجعة كؿ عند جديد إنتخاب كؿ عند إسمو قيد يطمب بأف ممـز
 أف المبدأ ىذا نتائج مف كذلؾ ك قانكنا، عمييا المنصكص اإلنتخاب شركط أحد فقد إذا إال إسمو

 عند يقمب الذم األمر التصكيت ممارسة في حقو عمى الدليؿ حمؿ إسمو قيد الذم الشخص
 مف يمكنو ك اإلنتخابػي، الجػدكؿ في القيد ذلؾ في ينازعػو مف عاتؽ عمى يجعمو ك اإلثبات،

 2.إنتخابية عممية إجراء حالة في بصكتو إدالء

 يمكف ك سرم، ليس ك عمني االنتخابي جدكؿ أف الخاصة بيذه يعني ك: اإلعالن خاصية-3
 .عميو االطالع

. اإلنتخابي القيد لعممية المختمفة األساليب :ثانيا
 تصنيفيا يمكف ك اإلنتخابي القيد لعممية مختمفة األساليب أنكاع بيف نميز أف يمكف ك  
: كاألتي ىي ك أساسية أنماط إلى

 :الشخصي غير و الشخصي القيد نظام -1

 اإلتصاؿ عميو يجب إذ نفسو الناخب مبادرة عمى يتكقؼ نظاـ ىك ك: الشخصي القيد نظام -أ
 حذفو أك اإلنتخابي الجدكؿ في إسمو إلدراج شخصي بطمب التقدـ ك التسجيؿ، بمكتب مباشرة

                                                           
  .419 ص ، 983، بيركت كالنشر، لمطباعة الجامعية الدار ، المبناني الدستوري النظام شيحا، العزيز عبد إبراىيـ  1

  .420، ص،  نفسو المرجع شيحا، العزيز عبد ابراىيـ- 2
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 ك مصر، ك فرنسػا مػف كؿ في المتبػع ىك الشخصػػي التسجيؿ نظاـ أم النظاـ ىػػذا منو ك
 .1النظاـ بيذا تعمؿ األمريكية الكاليات مف العظمى الغالبية أف ك الجزائر

 قياـ بو فيقصد التمقائي أك الشخصي الغير القيد نظاـ أما :الشخصي الغير القيد نظام -ب
 كؿ عف لدييا المتكفرة المعمكمات كاقع مف اإلنتخابية القكائـ بإعداد المختصة اإلدارية الجيات
 مف شخص إتصاؿ ألم حاجة دكف نفسيا، تمقاء مف الميمة بيذه تقـك فاإلدارة شخص،
 حيث بريطانيا إسمو، إلدراج اإلدارة لجية شخصي بطمب ناخب كؿ لتقدـ حاجة ال ك الناخبيف

 عمى باالعتماد لإلنتخاب المؤىميف األشخاص القكائـ بإعداد التسجيؿ بكظيفة المكمفة الجية تقـك
 بإسـ التاريخ ىذا يعرؼ ك سنة كؿ مف أكتكبر 10 تاريخ في ذلؾ يتـ ك تستجد، التي الظركؼ

 .2التأىيؿ تاريخ

 :اإللزامي غير و اإللزامي القيد نظام-2

 القائمة في الشخص إسـ تسجيؿ كجكب اإللزامي القيد بنظاـ يقصد: اإللزامي القيد نظام- أ
 في حقكقو ممارسة يستطيع ال الشخص أف يعني ىذا ك اإلنتخاب، إجراء قبؿ اإلنتخابية
 .اإلنتخابية الجداكؿ في مدرجا إسمو يكف لـ ما اإلنتخابية المشاركة

 عمييا يقع التي الجية أـ نفسو الشخص ىك اإللتزاـ، ىذا عميو يقع مف تحديد عف النظر بغض
 ك فرنسا، ك كمصر الحديثة الدكؿ معظـ في الشائػػع ىػك اإللزامػي القيد نظاـ ك التسجيؿ، أمػػر
 بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم قانكف مف 06 المادة تنص حيث الجزائر في حتى

 فييا تتكفر مكاطنة ك مكاطف كؿ عمى كاجب اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ أف"اإلنتخابات
 3".قانكنيا المطمكبة الشركط

 االنتخاب في حقو الشخص ليمارس يستكجب ال النظاـ ىذا في :اإللزامي غير القيد نظام-ب
 الكاليات بعض في عميو متعارؼ ىك كما اإلنتخابية، القكائـ في مدرجا إسمو يككف أف

 بحمؼ يقـك أف لمجرد اإلنتخابية المشاركة في حقو الشخص يمارس أف يستطيع األمريكية،
 نفسو عمى الشخص مف إقرار بمثابة يعتبر اليميف ىذا ك اإلقتراع، لصناديؽ التقدـ عند اليميف
 ظير ك الشيكد، بشيادة اإلقرار ىذا يدعـ أف عمى لإلنتخاب، المطمكبة الشركط إستكفى بأنو

                                                           

.97-96سليمان الغويل ،المرجع السابق ، ص -    1  
  .99-98 ص ص السابؽ، المرجع الغكيؿ، سميماف-  2

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 06 المادة-  3
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 مبدأ أصال تعارض التي الجماعات لتمؾ كإمتياز النظاـ ىذا األمريكية المتحدة الكاليات في
 دستكرية بتقاليد خاص بشكؿ مرتبط ك التطبيؽ محدكد نظاـ ىك ك كاف، شكؿ بأم التسجيؿ
  .الكاليات مف جدا قميؿ عدد في ك األمريكية المتحدة بالكاليات خاصة

 :الدائم القيد و الدوري القيد نظام-3

 األسماء بالكامؿ جديدة قكائـ إعداد الدكرم التسجيؿ النظاـ ىذا يتطمب ك: الدوري القيد نظام-أ
 عمى قادر غير النظاـ ىذا أصبح أنو إال سنكات، أربع أك سنتيف أك سنة كؿ في الناخبيف
 في تدريجي تراجع في نجده حيث الدائـ، التسجيؿ نظاـ مكاجية في الحاضر الكقت في الصمكد
 ك األمريكػية المتحػدة الكاليات في السائد ىك ك الدائـ، التسجيؿ نظاـ مكانو ليأخذ الدكؿ، معظـ
 الناخبكف يقـك أف يشترط التي louisiana لكيزيانا كالية النظاـ ىذا تتبع التي الدكؿ بيف مف

 . سنكات أربع محؿ بالتسجيؿ

 اإلنتخابية جداكؿ في التسجيؿ بطمب الشخص يتقدـ النظاـ ىذا في أما: الدائم القيد نظام-ب
 الطمب مقدـ إستيفاء الجية ليذه تبيف ما إذا ك كاحدة، مرة الميمة بيذه بالقياـ المكمفة لمجية

 بجدكؿ مقيدا يظؿ إسمو فإف تسجيمو، ك قبكلو تـ ك اإلنتخابية لألىمية الالزمة الشركط
 المكمفة لمجية يمكف ك اإلنتخابية، أىميتو يفقد أك إقامتو، محؿ يغير لـ ك حيا، داـ ما اإلنتخابي

 إلى إنتخابية دائرة مف ينتقمكف الذيف األشخاص أسماء إستبعاد اإلنتخابية الجداكؿ إعداد بميمة
 .اإلنتخابية أىميتيـ يفقدكف أك أخرل،

 في المطبؽ النظاـ ىك ك المعاصرة، الدكؿ معظـ في الشائع ىك النظاـ ىذا أضحى قد ك
 1.مصر في ك إنجميز ك فرنسا، في ك األمريكية المتحدة الكاليات مف العظمى األغمبية
  اإلنتخابية القوائم في بالتسجيل المتعمقة العامة الشروط: الثالث الفرع
 بسيكلة بمعنى المعاصرة، الدساتير جؿ بو تعمؿ الذم المبدأ ىك العاـ اإلقتراع مبدأ إف    
 المبدأ، مع تتعارض ال الناخب في معينة شركط تكافر كجكب ثـ مف ك بشركط، تقييده عدـ
 حتى المكاطف في تتكفر أف يجب أخر إلى تشريع مف إختمفت إف ك تنظيمية شركط  فيي

                                                           
 .101-100ص ؽ،بالسا المرجع الغكيؿ، سميماف -1
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 الكاجب الشركط مف جممة الجزائرم المشرع حدد المجاؿ ىذا في ك الناخب، صفة يكتسب
: في الشركط ىذه تتمثؿ ك الناخب في تكافرىا

 المشاركة حؽ لمباشرة أساسي شرط فيي دكلة، اإلنتماء رابط بيا يقصد ك: الجنسية شرط:أوال
 ىذه إلف األجانب مف غيرىـ دكف مكاطنييا عمى اإلنتخاب حؽ الدكؿ تقصر أف الطبيعي مف ك

 عمى غيرىـ مف حرصا أكثر ىـ المكاطنيف الف ذلؾ ك الشعب، ركف تككيف في تدخؿ ال األخيرة
 ممارسة مف األجنبي حرماف اليـك الطبيعي مف فبات بالكالء، ليا يدينكف ك البالد، مصمحة
 أكركبا الدكؿ تحديد الدكؿ بعض أف أخرل ناحية مف يالحظ أنو غير السياسية، الحقكؽ
 ك ،1975 سنػة مف السكيد كذلؾ ك البمدية، اإلنتخابات في بالمشاركة لألجانب سمحت الشمالية
. اإلنتخابات في بالتصكيت 1981 سنة مف الدنمارؾ ك 1978 سنة النركيج

 مكقؼ عف أما الناخب، في الكالء صفة تكافر لضماف ىك الجنسية شرط إيراد مف اليدؼ ك
 رقـ العضكم القانكف مف 03 المادة نص خالؿ مف لنا فتبيف الشرط ىذا مف الجزائرم المشرع

 كاممة سنة 18 العمر بمغ جزائرية ك جزائرم كؿ ناخبا يعد »اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01
 فقداف حاالت إحدل في يكجد لـ ك السياسية ك المدنية بحقكقو متمتعا كاف ك االقتراع يـك

  1.«بو المعمكؿ التشريع في المحددة األىمية
 الجزائرم ك األصػػؿ الجزائػرم بيػف يميز لـ الجزائرم المشرع أف نالحظ المادة ىذه خالؿ مف ك

. االنتخاب حؽ ممارسة في الجنسية إكتسب الذم
 ثـ مف ك المدنية، أىميتو إلكتماؿ المدني الرشد سف الفرد لبمكغ بد ال كاف إذا: السن شرط: ثانيا
 اإلنتخاب حؽ ك عمكما، السياسية الحياة فإف حقكقو، بكؿ تمتعو ك الغير تجاه تصرفاتو نفاذ

 المشرع فإف ثـ مف ك الحؽ، بيذا تمتعيـ ألجؿ معينا سنا األفراد بمكغ يتطمب خصكصا
 سالفة المادة بمكجب  االقتراع يـك كاممة سنة( 18 )بػ اإلنتخابي الرشد سنة جعؿ قد الجزائرم
 أنظمة بيف بكسط أخذ قد الجزائرم المشرع يككف ىكذا اإلنتخابات، ك قانكف مف سابقا الذكر

 التي الثكرية األنظمة بيف ك المدني عف االنتخابي الرشد سف تأخير نحك تتجو التي المحافظة

                                                           
 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 03   المادة- 1
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 المشرع مسمؾ سمؾ قد يككف بيذا ىك ك المدني، عف اإلنتخابي الرشد سف تقديـ إلى تنزع
 1 .1974 سنة منذ الفرنسي

 ك كاحػػد( 21 )العمػػر مف بالغا النائب يككف أف اإلنتخابات قانكف إشترط فقد مصر في أما -
 إشترط فقد الشيكخ مجمس أعضاء ناخب أما النكاب، مجمس لناخب بالنسبة ذلؾ ك عاـ عشركف

( 18 )إلى السف ىذا خفض فقد الثكرة بعد أما عاما،( 25 )عشركف ك خمسة سنو يككف أف
 .السياسية الحقكؽ مباشرة في عميو المعتمد ىك السف ىذا زاؿ ما ك سنة عشر ثمانية

 :العقيمة األىمية شرط: ثالثا

 تمتعو ألجؿ لمناخب العقمية األىمية شرط السف، شرط عف فضال األىمية شرط يتضمف 
 الناخب تمتع بكجكب العالـ في اإلنتخاب قكانيف ك دساتير اليـك تنيض ك اإلنتخاب، بحؽ

 عقمية باألمراض مصابا الشخص يككف ال أف فيجب باإلنتخاب، التمتع ألجؿ المدنية بحقكقو
 يستطيعكف ال ىؤالء كاف فإف عميو، الحجر ثـ مف ك غيره، أك الجنكف لو تسبب أف شأنيا مف

 منو يحـر أف أكلى، باب فمف إدراؾ أك كعي أك تميز مف ينقصيـ لما المدنية حقكقيـ مباشرة
 لعدـ باإلنتخاب التمتع مف الحرماف أف ذلؾ مف يتضح ك دائمة، بصفة عقمي بتخمؼ المصاب

 التمتع في الشخص حؽ يرجع ك يزكؿ قد مؤقت، حرماف ىك الناخب في األىمية شرط تكافر
 .العقمية أىميتو إليو عادت ما متى باإلنتخاب

 متمتعا يككف ثـ الناخب أف عميو ك الشرط، ليذا  إىتـ الجزائرم المشرع أف نجد كذلؾ    
 التشريع في المحددة األىمية فقداف حاالت إحدل في يكجد لـ ك السياسية، ك المدنية بحقكقو
 .بو المعمكؿ

 :األدبية األىمية شرط: رابعا

 مف الحرماف عمى العالـ في البمداف بمختمؼ ك اإلنتخابية األنظمة كؿ ك التشريعات دأبت
 الرشكة ك كالسرقػة كاإلعتبػار بشػرؼ تمس قضائية أحكاـ بحقو صدرت مف كؿ باإلنتخاب التمتع

 األحكاـ أف إذ المرتكبة، الجرائـ أنكاع بيف التفرقة يجب أنو إال اإلختالس، األمة، خيانة ك
 عكس عامة، كقاعدة السياسية الحقكؽ مف أبدم حرماف عمييا يترتب جنايات في الصادرة

                                                           
. 317، 2006 تكنس الجامعي، النشر مركز ،السياسية األنظمة و لمقانون األساسية المبادئ ، حماد بف رضا محمد-  1
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 الحرماف يككف إذ اإلعتبار ك بالشرؼ الماسة الجرائـ عمى تنطبؽ التي بالجنح المتعمقة األحكاـ
 مف حرماف عمييا يترتب ال فييا الصادرة األحكاـ فإف المخالفات أما محددة، لمدة مؤقتا بشأنيا
 مف االعتبار برد األحكاـ ىذه صدكر عف الناتج الحرماف ينتيي قد ك السياسية، الحقكؽ مباشرة
 .ليـ اإلعتبار برد قضائي إجراء بكاسطة أك الشامؿ العفك طريؽ عف ك عمميـ، حكـ

 عمييـ المحكـك األشخاص عمى منعت حيث الشرط ىذا مف الجزائرم المشرع مكقؼ أما -
 في الحبس بعقكبة عميو حكـ مف ككؿ إعتبارىـ، يرد لـ ك اإلنتخاب حؽ ممارسة مف بالجناية
 9ك 9لممكاد طبقا ك اإلنتخاب، حؽ ممارسة مف بالحرماف ييا يحكـ التي الجنح
 1.عميو المحجكر ك اعتباره يرد لـ ك إفالسو أشير مف كؿ ك العقكبات، قانكف مف14ك01مكرر

 :اإلقامة موطن في التسجيل شرط: خامسا

 ك 12/01 العضػكم القانػػكف مف 04 ـ نص بمكجب الجزائرم المشرع حدده شرط ىك ك
 بالبمدية حددىا التي ك التصكيت حؽ لممارسة االنتخابية القكائـ في التسجيؿ شركط مف إشترطو

 القيد يختار أف الشخص عمى ك عادة، الشخص فييا يقيـ التي الجية يعني أم إقامتو، بيا التي
 2.سكنيا ك عائمتو مقر بيا أك بيا يعمؿ التي الجية إسمو

. القوائم في القيد مرحمة أثناء اإلدارة دور: الثاني المطمب
 ىي ك االنتخابية التحضيرية العممية مراحؿ أىـ مف االنتخابية القكائـ في القيد عممية إف

 القيد إجراءات في اإلدارة تدخؿ نطاؽ يتسع ىنا ك التصكيت، مرحمة جدية تحقؽ أساسية عممية
 ك المقارنػػة، األنظمة أغمػب تتفؽ قد ك ،3االنتخابية العممية شفافية ك لنزاىة ضمانة االنتخابي،

 االنتخابية العممية أف فطرة، مع تماشيا إدارية جية إلى اإلختصاص ىذا منح عمى الجزائر منيا
 القكائـ في القيد عممية عمى اإلدارة دكر يتمثؿ ك تمقائيا، بيا تقـك مضمكنيا في إدارية عممية

. االنتخابية القكائـ لمكاجية المتعمقة القكاعد ك األحكاـ خالؿ مف االنتخابية
 االنتخابية القوائم بمراجعة المتعمقة المبادئ: األول الفرع

                                                           
 .169 ، ص2009 ، الجزائر لمنشر بمقيس ،دار السياسية والنظم الدستوري القانون في مباحث ديداف، مكلكد-  1

 . المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات01-12 مف القانكف العضكم رقـ04المادة -  2

 الدراسات مركز برلمانية، قضايا مجمة ،الوطن في الديمقراطي التطور و البرلمانية االنتخابات ابرىيـ، تكفيؽ حسيف- 3
 .34 ص ،1999 مارس ،24 العدد اإلستراتيجية، ك السياسية
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 الكطنية، اإلنتخابات أنكاع كؿ في تستخدـ بإعتبارىا دائمة قكائـ اإلنتخابية القكائـ تعتبر
 الممثيميات كؿ مستكل عمى تكجد التي ك بالمياجريف متعمقة تكميمية قكائـ كجكد إلى إضافة

. الخارج في الجزائرية القنصميات ك الدبمكماسية
 يتجمى ىنا ك  اإلنتخابية القكائـ ضبط ك مراجعة مف البد منتظمة بصكرة اإلنتخابات تتـ لكي ك

 عمييا، اإلعتراض ك مراجعتيػا ك اإلنتخابيػة القكائػـ إعػداد خػػالؿ مف العممية ىذه في اإلدارة دكر
 ثـ اإلنتخابي القيد بعممية المكمفة اإلدارية المجاف تشكيمة إلى نتطرؽ سكؼ العنصر ىذا في ك

. اإلنتخابية القكائـ عف اإلعالف إلى ثـ اإلنتخابي القيد عممية مراجعة في صالحيتيا تبياف
: اإلدارية المجان تشكيمة: أوال

 إدارية لجاف إلى اإلنتخابية القكائـ إعداد ميمة الجزائرم اإلنتخابي المشرع أككؿ لقد
: مف تتشكؿ ك1بمدية كؿ مستكل عمى إنتخابية

 .رئيسا إقميميا، المختص القضائي المجمس رئيس يعينو قاض -

 .عضكا البمدم، الشعبي المجمس رئيس -

 .عضكا لمبمدية، العاـ األميف -

 .عضكيف المجنة، رئيس يعينيما البمدية، مف( 02 )اثناف ناخباف -

. رئيسيا مف إستدعاء عمى بناء البمدية بمقر المجنة ىذه تجتمع
 مستكل عمى اإلنتخابات عف مسؤكؿ ينشطيا دائمة كتابة المجنة ىذه تصرؼ تحت تكضع ك

. البمدية
 رقـ األمر بمكجب المجنة ىذه إستحدثت التي ك اإلدارية، المجنة فتتشكؿ الخارج في أما -
 :يمي مما 01-12 رقـ العضكم القانكف مف 16 المادة ك ،1995 في الصادر 95/03

 رئيسا السفير، يعينو القنصمي المركز رئيس أك الدبمكماسية الممثمية رئيس -

 يعينيما القنصمية أك الدبمكماسية لمدائرة االنتخابية القائمة في مسجالف( 02 )اثناف ناخباف -
 .عضكيف الجنة، رئيس

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 العضكم القانكف مف 15 المادة- 1



 االنتخابية لمعممية التحضيرية باإلجراءات المرتبطة اإلدارية الرقابة:األول الفصل

 15 

 .المجنة كاتب قنصمي، مكظؼ -

. رئيسيا مف استدعاء عمى بناء القنصمية بمقر تجتمع
 1.المجنة كاتب ينشطيا دائمة كتابة

 مسألة يترؾ لـ اإلنتخابي المشرع أف المجاف ىذه تشكيمة حكؿ عمكما يالحظ ما ك
 لسنة اإلنتخابات قانكف بخالؼ اإلنتخابات قانكف بمكجب عمييا نص بؿ لمتنظيـ تحديدىا

 محدد فيك اختصاصيا ،أما2اإلدارية المجاف تشكيمة تحديد التنظيـ إلى أحاؿ الذم 80/08
. القانكف بمكجب
. اإلنتخابية القوائم مراجعة و إعداد: ثانيا

 مف نكعيف بيف نميز أف يمكف التنظيمية، المراسيـ ك اإلنتخابية القكانيف بمكجب
: اإلستثنائية المراجعة ك( السنكية )العادية المراجعة المراجعة،

 :العادية المراجعة -1

 العممية أداء حسف عمى المباشر تأثيرىا ك اإلنتخابية جداكؿ إعداد أىمية تكمف
 حيث إدارية، لجنة مراقبة تحت اإلنتخابية القكائـ مف التفقد قصد سنكيا تجرم حيث اإلنتخابية

 لمقكائـ العادية المراجعة إطار في سنة كؿ األخير الثالثي في أعماليا المجنة ىذه تبدأ
 الطمبات أف ك 22 إلى 5 المكاد ألحكاـ العادية المراجعة إجراءات تخضع فرنسا ففي اإلنتخابية،

 السبت يـك يككف ك ديسمبر، نياية مف عمؿ يـك أخر في العمدة مقر في مكدعة تككف القيد
 عمى ترد التي التعديالت ك منو الحذؼ ك القيد عممية اإلدارية المجنة تجرم عمؿ، كيـك محسكبا
 3.السنة في يـك أخر الى سبتمبر أكؿ مف الفترة في تثبت المعدؿ الجدكؿ شكؿ

 ك التسجيؿ بسجؿ المتعمقة التسجيالت فتح يككف الجزائر في العادية المراجعة لعممية بالنسبة ك
 ىذه تقـك ك المراجعة، لإلفتتاح محضر يحرر ك اإلنتخابية، القائمة لمراجعة الشطب سجؿ
 14 المادة حسب ذلؾ ك اإلنتخابية، الجداكؿ في تعديؿ ك الحذؼ ك القيد بعممية اإلدارية المجنة

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12 العضكم القانكف مف 16 المادة- 1

 ،28/10/1980 بتاريخ 44 عدد ر، ج االنتخابات، قانكف المتضمف 25/10/1980 في المؤرخ 80/08 رقـ مف 16 المادة- 2
 .1594 ص

 .225 - 224 ص ،2002 القاىرة، العربية النيضة دار ،(مقارنة دراسة )السياسية، الحياة في المشاركة حق الباز، داكد- 3
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 رئيس يأمر المراجعة، فترة أم العممية ىذه نياية عند ك ،01- 12 رقـ العضكم قانكف مف
. المراجعة  عمميات إختتاـ يتضمف إشعار بتعميؽ البمدم الشعبي المجمس

 لمشركط نظرا اإلنتخابية القكائـ إعداد عممية في صاـر جد الجزائرم المشرع أف ىنا نالحظ ك
. بمدية كؿ في مراجعتيا قصد صارمة لرقابة ككضعو القكائـ، إعداد عند فرضيا التي القانكنية

 تككف ك العادية، المراجعة فترة خارج تتـ التي المراجعة بيا يقصد ك: اإلستثنائية المراجعة-2
 المتعمؽ الناخبة الييئة إستدعاء المتضمف الرئاسي، المرسـك بمقتضى إستثنائيا المراجعة ىذه

 اإلجراءات بنفس اإلدارية المجنة تقـك ك إختتاميا، ك إفتتاحيا فترة يحدد الذم ك 1ما، باقتراع
 ك الشطب، ك السياسي الرشد سف بمغك الذيف لمناخبيف تسجيؿ مف العادية المراجعة في المقررة،

 .يـك عشرة خمسة( 15 )تتعدل ال قصيرة فترة االستثنائية المراجعة ىذه تدـك

 أك السنكية المراجعة فترة خارج إجراءىا يمكف تعديالت إجراءات أف نرل فرنسا في لكف -
 ك الفرنسييف الطكائؼ تمؾ ذلؾ عمى مثاؿ ك اإلنتخاب، قانكف مف 30 نص بمكجب العادية

 إنتياء بعد الناخب صفة الكتساب القانكف يتطمبو الذم ك الرشد سف بمغكا الذيف الفرنسيات
 ىذه ألفراد يمكف حيث االقتراع، قبؿ يتـ بأف مقيد التعديؿ إجراء ىذا أف إال القيد، مكاعيد

 10 خالؿ في تفصؿ التي الجزئية المختصة المحكمة إلى يرسؿ بالقيد طمب يقدمكا أف الطكائؼ
 2.االقتراع قبؿ يـك 04 قدره أجؿ أقصى في أياـ

. اإلنتخابية القوائم عن إعالن: ثالثا
 يككف أف المشرع إشترط اإلنتخابية المشاركة في حقو ممارسة المكاطف يستطيع حتى  

 الصدد، ىذا في حقو بضماف اإلنتخابي قانكف تكفؿ فقد اإلنتخابية، الجداكؿ بأحد مدرجا إسمو
 مف لكؿ يتسنى حتى عمييا اإلطالع مف لتمكينيـ الناخبيف عمى الجداكؿ عرض أكجب حيث
 تصحيح أك فييا، إسمو قيد المختصة المجنة إلى يطمب أف الجداكؿ ىذه في إسمو قيد أىمؿ
 01-12 رقـ العضكم  قانكف مف 18 المادة نص جاء كما ك بقيده، الخاصة البيانات بعض

 ك االنتخابات في المشػاركة السياسية لألحزاب قانكف المعتمديف لممثميف يحؽ أنو. "لإلنتخابات

                                                           
 يكليك 04 في مؤرخ 02/231 رقـ رئاسي مرسـك صدر 10/10/2002 بتاريخ جرت التي المحمية االنتخابات عف مثاؿ- 1

 .05 ص ،47 عدد ر، ج الكالئية، ك البمدية الشعبية المجالس أعضاء النتخاب الناخبيف ىيئة استدعاء يتضمف ،2002 سنة

 .27-23 ص سابؽ مرجع الباز، عبد داكد-2
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 يتـ ك منيا، نسخػة عمى الحصكؿ ك البمدية االنتخابية القائمة عمى االطالع األحرار، المرشحيف
 1".االنتخابات لنتائج الرسمي اإلعالف المكالية( 10 )العشرة األياـ خالؿ  إرجاعيا

 مركز رئيس ك البمدم، الشعبي المجمس رئيس إلزاـ فتـ العرض أجاؿ عف أما  
 المجنة قرار تمي التي ساعة 24 خالؿ التصحيحي الجدكؿ بتعميؽ القنصمي أك الدبمكماسي

 2.االنتخابية اإلدارية
 كاحدة اإلنتخابية، القكائـ مف نسختاف إعالف ضركرة عمى نص األردني المشرع أما  

 أياـ، 10 بارز مكاف في تعرض األخرل ك اإلدارم، الحاكـ مركز في ظاىر مكاف في تعرض
 أعضاء بيف  مف ك منو، مكقعة ضبط كرقة تقدـ أف بالعرض المعنية الجية أك المختار عمى ك

 المشرع أقرىا التي بالضمانات مقارنة ك المذككرة، بالصكرة الجداكؿ عرض تثبت المختارة الييئة
 دكف اإلنتخابية القكائـ إعالف مبدأ بإطالؽ إكتفى حيث الضمانات، ىذه مثؿ نجد ال الجزائرم
.  العرض ضكابط ك كيفيات تحديد
. اإلنتخابية القوائم في المتعدد التسجيل إشكالية: الثاني الفرع

 لإلنتخاب القانكني سف بمغ مكاطف كؿ عمى كاجب اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ إف  
 لو يسبؽ لـ ك السياسية ك المدنية بالحقكؽ يتمتع أف عمى قانكنا، المطمكبة الشركط فيو كتكفرت
 المادة نصت كما اإلنتخابية، القائمة في يسجؿ أف الحؽ فمو اإلنتخابية، القكائـ في  التسجيؿ

 في التسجيؿ يمكف ال أف عمى اإلنتخابات، بنظاـ المتعمؽ 12/01رقـ العضكم قانكف مف 07
 تشترط التي المقارنة األنظمة معظـ في عميو المتفؽ ىك ك ،3كاحدة انتخابية قائمة مف أكثر
 إذا أنو إال المكرر، القيد لمجرد محددة عقكبة تقرير عدـ عمى تتفؽ كانت أف ك الحضر، نفس
 الجزائرم المشرع فنجد عميو، معاقب الكضع ىذا مثؿ فإف القانكف، خالؼ عمى القيد تعمد ثبت
نما ذاتػػػػو، بحد القيد عمى يعػػػاقب ال  ك  مرة، مف أكثػػػر لمتصكيت المتعدد التسجيؿ عمى يعاقب كا 

 دينار، 5000 إلى دينار 500 مف بغرامة ك سنػػكات 03 إلى أشيػر 03 مف الحبس بعقكبػة ذلؾ
 تغير حالة في أقر نجده الكاحد لمناخب المتكرر القيد ظاىرة في الكقكع عدـ عمى حرصا ك

                                                           
  .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ  العضكل قانكف مف 18  المادة-1

 .اإلدارية المجنة عمؿ لقكاعد المحدد 97/63 النتفيذل المرسـك مف 08 المادة-2

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 العضكم القانكف مف 07 ك 06 المادة- 3
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 إقامتو بمدية في تسجيمو ك القائمة ىذه مف إسمو يشطب أف عميو يتعيف إقامتو، مقر الناخب
. األقؿ عمى أشير ثالثة( 03 )خالؿ الجديدة
. اإلنتخابية بالبطاقة المتعمقة األحكام: الثالث الفرع

 أنو ىك ك ميمة، جد أثارا ذلؾ عمى يترتب فإنو اإلنتخابية القكائـ في الناخب قيد تـ إذا  
 اإلنتخػػػػاب، بحؽ تمتعو عمى اإلنتخابية بالقائمة تسجيمو خالؿ مف حجيو ك لقرينو مالكا أصبح

 اآلثار أىـ مف يبقى أنو غير القيد، لشركط مستكفيا يكف لـ إذا الحؽ ىذا يفقد المقابؿ في ك
 ك المشاركػة فػي الحػؽ لػو تعطػي ك تؤىمػو التي اإلنتخاب بطاقة عمى حصكلو ىك مطمقا

 أخيرا ك أىميتيا ثـ االنتخابية لمبطاقة تعريؼ تحديد منا يتطمب ىذا ك ،1اإلقتراع يـك التصكيت
. اإلنتخابية البطاقة تسميـ أحكاـ إلى
. اإلنتخابية البطاقة تعريف: أوال
 الشخص أف معرفة اإلقتراع عممية عمى القائمة الجية عمى تسيؿ الناخب بطاقة إف  

 المكضكعية الشركط لجميع مستكفي بالتالي ك اإلنتخابية، بالقائمة مسجؿ لمتصكيت المتقدـ
 كتحتكم التصكيت، في حقو يفقد دليؿ بدكف ك الصفة، ىذه لو تتأكد بمكجبيا ك لإلنتخاب،

 عمى القنصمية أك الدبمكماسية الممثمية مصالح أك الكالية إدارة تعدىا التي اإلنتخابية بطاقة
: كالتالي ىي ك البيانات مف مجمكعة

 .لقبو ك الناخب إسـ -

 .مكانو ك ميالده تاريخ -

 .لقبيا ك األـ إسـ ك ، األب إسـ -

 .الكامؿ عنكانو -

 الذم المكتب ك لو، التابع اإلنتخابي المركز إسـ ك اإلنتخابية، بالقائمة تسجيمو رقـ تتضمف كما
 حسب ىذا ك فيو 2إسمو المقيد المركز في المختصة المجنة ختـ ك تكقيع كذا فيو، ك يقترع

                                                           
 .22ص 1ط ،2008 ، القاىرة الحقانية، دار ،المحمية الشعبية المجالس انتخابات عاشكر، سامح عمراف، جماؿ- 1

 ك الناخػػب بطاقػة إعداد كيفية المحدد 15/03/1997 في المؤرخ 97/64 رقـ التنفيذم المرسـك مف 06 ك 4 المادتاف- 2
 .10 ص ،15/03/1997 بتاريخ 14 عدد ر، ج صالحيتيا، مدة ك تسميميا
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 تسميميا ك الناخػب بطاقػة إعداد كيفية المحدد 97/64 رقـ التنفيذم المرسـك مف 6ك 4 مادتيف
. 02/83 التنفيذم بالمرسـك المعدؿ صالحيتيا مدة ك
 الجيات ك المحاكـ عمى ك قضائي بحكـ أىميتو فقد شخص كؿ مف الناخب بطاقة تسحب- 

 1.الشأف بيذا يصدر حكـ أك قرار بكؿ المختصة المجنة إخطار المختصة القضائية
 بخاتـ يميرىا الذم التصكيت مكتب رئيس إلى إظيارىا أك بطاقتو بتقديـ ممـز الناخب أف كما- 

. باالقتراع الناخب قياـ يثبت
 اإلنتخابية البطاقة أىمية: ثانيا
 ك شخصػي، التصكيػت أف لككف الغش حدكث تمنع أنيا اإلنتخابية البطاقة مزايا مف  

 مركز أقرب في اإلقتراع في حقيـ ممارسة مف قيدىـ مناطؽ خارج المقيميف تمكف كذلؾ
 ىذه أف يرل البعض أف األنظمة،إال بعض ذلؾ تقر كما اإلنتقاؿ، عبء تخفؼ ك إنتخابي،
 الجائز غير مف إذا اإلنتخابية، بطاقاتيـ عمى الناخبيف حصكؿ عدـ حالة في تتالشى األىمية
 إجازة يقتضي الكضع فإف لذا ،2الدستكر كفمو الذم اإلقتراع في حقيـ مف حرمانيـ قانكنا

 يتعيف كما اإلنتخابية، البطاقة عمى يحصؿ أف مف يتمكف لـ لمف لإلقتراع اليكية بطاقة إستخداـ
 نرل أخرل جية مف ك الغش، حاالت لتفادم اإللكتركنية بطاقات إليجاد أخرل ناحية مف العمؿ

 قد الذيف الناخبيف لبعض إشكاال يشكؿ أف شأنو مف اإلقتراع يـك الناخب بطاقة ختـ أف
 البطاقات نظاـ إقرار ك أسيؿ طريقة إيجاد مف البد ىنا مف ك إدارية، لضغكط يخضعكا

. اإلنتخابية لممعطيات مركزية قاعدة كضع مع اإللكتركنية
 الناخب بطاقة تسميم قواعد: ثالثا
 بطاقة إعداد بكيفية المتعمؽ 97/64التنفيذم رقـ المرسـك مف 06 المادة بمقتضى  

 التي ك الناخب بطاقة بإعداد الكالية إدارة تقـك أف عمى صالحيتيا، مده ك تسميميا ك الناخب
 تحت سكناىـ مكاطف في الناخبيف عمى تكزع ك تسمـ ك اإلنتخابية، العمميات لكؿ صالحة تككف

                                                           
 االسكندرية الحديث الجامعي المكتب (مقارنة دراسة )ضماناتيا و الترشح و االنتخاب حقا الكاسعي، محمد محمد منصكر- 1

 .143  ك ص 142ص   ،2010

 السياسية العمـك ك الحقكؽ كمية منشكر، غير ماجستير، رسالة ،االنتخابية العممية عمى الرقابة آليات شكقي، تماـ يعيش- 2
 .19ص ،2008/2009 بسكرة، خيضر، محمد جامعة
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 بطاقات تسميـ ينتيي ك القنصمية، ك الدبمكماسية الممثمية المصالح أك الكالية المصالح إشراؼ
. األقؿ عمى اإلقتراع تاريخ مف أياـ ثمانية قبؿ الناخب

 يقـك الذم البمدية، رئيس إلى تكزيعيا ك لبطاقات تسميـ ميمة أنيطت فرنسا في أما  
. األقؿ عمى أياـ بثالثة اإلقتراع يـك قبؿ الناخبيف إلى بإرساليا

 ك التصكيت، بمراكز اإلقتراع يـك تكدع أصحابيا، يستمميا لـ التي البطاقات بالنسبة أما  
 مفتكح سجؿ في اإلمضاء مع اليكية إثبات كثيقة بإظيار أصحابيا قبؿ مف تسحب أف يمكف
 لدل تحفظ ك مختـك ظرؼ في اإلقتراع بعد تسحب لـ التي البطاقات تكدع ك الغرض، ليذا

 1.القنصمية أك الدبمكماسية الممثميات أك الكالية، في المعنية المصالح
 ذلؾ عف شرفي بتصريح المعني الناخب يتقدـ تمفيا أك الناخب بطاقة ضياع حالة في ك  

 المختصة الكالية أك الدائرة، مصالح أك اإلنتخابية اإلدارية لمجنة الدائمة األمانة مصالح أماـ
. جديدة إنتخابية بطاقة ذلؾ عمى بناء لو تسمـ القنصمية،ك أك الدبمكماسية الممثميات أك إقميميا،
 اإلنتخابية القيد بمرحمة المتعمقة اإلدارية الطعون: الرابع الفرع

 المعني المكاطف الجزائرم المشرع مكف فقد اإلنتخابية القكائـ سالمة تحقيؽ إطار في  
 اإلدارية الجية أماـ إدارم تظمـ بتقديـ القكائـ ىذه في جاء ما عمى اإلعتراض عمى بذلؾ

 حاالت تحديد عمينا يقتضي لذا ك اإلدارية اإلعتراضات ك بالطعكف يعرؼ ما ىك ك المختصة
. الطعف ميعاد أخيرا ك الطاعف صفة معرفة ثـ الطعكف

: اإلدارية الطعون حاالت:أوال
 قانكف تطبيؽ سالمة مدل فحص أك شرعيتيا مدل في اإلدارم الطعف مسألة تشار قد  

 عمى الطعكف ىذه عمكما تنصب ك لو، تنفيذا المتخذة القرارات سالمة مدل ك اإلنتخابي
 حصر لذا اإلنتخاب، قانكف بتطبيؽ المكمفة التنفيذية السمطة عف الصادرة القانكنية األعماؿ
 المادتيف نص في جاء كما اإلدارية المجنة إلى الطعف فييا يقدـ التي الحاالت اإلنتخابي المشرع

: يمي كما االنتخابات قانكف مف 20 ك 19
                                                           

 إعداد كيفيات ،المحددة 15/03/1997 في المؤرخ 97/64 التنفيذم المرسـك الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميكرية-1
 التنفيذم بالمرسـك  المعدؿ 15/03/1997 في مؤرخة ،14 العدد الرسمية الجريدة صالحيتيا مدة ك تسميميا ك الناخب بطاقة

 .16/03/2002 في مؤرخة 16 ر، ج ،05/03/2002 في المؤرخ 02/83
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 .تسجيمو بطمب ذلؾ ك اإلعتراض في الحؽ لو إنتخابية قائمة في تسجيمو أغفؿ مكاطف كؿ -

 شخص شطب معمال ك كتابيا يطمب أف لو اإلنتخابية القكائـ إحدل في مسجؿ مكاطف كؿ -
 1.الدائرة نفس في مغفؿ شخص تسجيؿ أك حؽ، بغير مسجؿ

 المجنة أعماؿ عمى الشعبية الرقابة مف الشطب أك التسجيؿ طمب في الفرد حؽ أف نالحظ ك -
 عدـ حالة أضاؼ حيث الطعف، حاالت كسع فقد المصرم المشرع مع بالمقارنة ك اإلدارية،

 فيذا الجداكؿ، تحرير بعد القيد مكانع زكاؿ كذلؾ ك 2البيانات في الخطأ ك الناخب، شرط تكافر
 عمييا ينص لـ بحالة يتمسؾ مف كؿ أماـ اإلجتياد باب بغمؽ ك ايجابي، مسعى يعتبر التكسع
 .صريح بشكؿ المشرع

 :الطاعن صفة-1

 بو األمر تعمؽ سكاء القيد عممية في ينازع الذم لمناخب تثبت فيي الطاعف صفة عف ك  
 الرقابة مبدأ بذلؾ مكرسا الجزائرم، المستكدع إليو ذىب ما ىك ك ،3غيره قيد في المنازعة أك

. اإلنتخابية القكائـ في القيد إجراءات عمى الشعبية
 .فيو الفصل إجراءات و الطعن تقديم ميعاد-

 إعالف لتعميؽ لتاريخ المكالية أياـ( 10 )العشرة خالؿ سابقا المذككرة اإلعتراضات تقدـ  
 خمسة( 05 )إلى األجؿ يقمص ك االنتخابية، لمقكائـ العادية بالمراجعة الخاصة العمميات إختتاـ
 العضكم القانكف مف 21 المادة نص في جاء ما حسب اإلستثنائية المراجعة  حالة في أياـ
 بعد تقـك اإلنتخابية، اإلدارية المجنة أماـ اإلعتراضات إيداع بعد ك لإلنتخابات، 01-12رقـ
 إدارية قرارات تصدر  ك أماميا المقدمة اإلعتراضات في بالبت اإلنتخابية اإلدارية المجنة ذلؾ
 4.أياـ ثالثة( 03 )أقصاه أجؿ في
 بكؿ المجنة بقرارات بمكاطنيـ المعنييف يبمغ أف البمدم الشعبي المجمس رئيس عمى ك  

. كاممة أياـ( 03 )أجؿ في قانكنية كسيمة

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 العضكم قانكف مف 20 ك 19 المادتيف- 1

 .79ص السابؽ، المرجع عاشكرم، سامح عسراف، الديف جماؿ- 2

 .78 ص السابؽ، المرجع عاشكر، سامح عسراف، الديف  جماؿ-3

  .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم قانكف مف 20 المادة- 4
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. االنتخابي القيد بعممية المتعمقة االنتخابية الجرائم: الثالث المطمب
 بعممية الماسة األفعاؿ بعض تجريـ خالؿ مف جنائية ضمانات اإلنتخابي المشرع حدد  

 بإقرار المشرع يكتؼ لـ ك اإلنتخابية، بالجرائـ يعرؼ ما ىك ك بإجراءاتو المخمة ك اإلنتخابية
 بالجرائـ المقصكد ك جنائية، بضمانات أحاطيا بؿ القيد مرحمة عمى القضائية ك اإلدارية الرقابة

 حؽ عمى اإلعتداء إلى يرمي ك القانكف، عميو يعاقب سمبي أك إيجابي فعؿ كؿ ىي اإلنتخابية،
 أك أثناء أك قبؿ اإلنتخابات سالمة أك شرعية أك حرية ك بمصداقية المساس خالؿ مف سياسي

. اإلقتراع بعد
. اإلنتخابي القيد بعممية المتعمقة الجرائم صور: األول الفرع

 العقكبة الكقت نفس في حدد كما الجرائـ ىذه الحصر سبيؿ عمى اإلنتخابي المشرع حدد  
. الجرائـ ك العقكبات شرعية لمبدأ إعماال ىذا ك تقابميا، التي أك المقررة

   اإلنتخابية الجداول في المتعدد القيد الجريمة: أوال

 في بالتسجيؿ يتحقؽ المادم الركف أف اإلنتخابي قانكف مف 210 المادة عمييا نصت  
 حاال مف حالة بإخفاء التسجيؿ عند قاـ أك مزيفة أكصفات أسماء تحت إنتخابية قائمة مف أكثر

 قيدة أجؿ مف كذلؾ إسمو بغير مزكرة شيادات كتقديـ القانكف، عمييا ينص التي األىمية تفقداف
. ثانية مرة
 األفعاؿ ليذه المرتكب عقكبة المشرع نص لذا اإلرادة، ك بالعمـ يتحقؽ الجنائي القصد أما

. 1 دج 2.0000الى دج 2.000 مف مالية بغرامة ك سنكات 03  إلى أشير03 مف ،الحبس
: اإلنتخابية الجداول عمى اإلعتداء و التزوير جريمة:ثانيا
 ،حيث01-12رقـ العضكم القانكف مف 211 المادة بمكجب الفعؿ ىذا المشرع جـر  

  جريمػة، اإلنتخابية القكائـ شطب في أك تقديميا أك تسجيؿ شيادة تسميـ في تزكير كؿ يعتبر
 آالؼ ستة مف كبغرامة سنكات 03 إلى أشير 06 مف بالحبس مرتكػػب كؿ المشرع يعاقب حيث

. 2دج 60.000 ألؼ ستيف إلى دج 6.000
                                                           

1
. االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 210 المادة-  

 
2
 

-
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 212 ك 211 المادة 



 االنتخابية لمعممية التحضيرية باإلجراءات المرتبطة اإلدارية الرقابة:األول الفصل

 23 

 أعاؽ أك إعترض مف كؿ المشرع يعاقب القانكف نفس مف 212 المادة نص كبحسب  
 أك يخفييا أك الناخبيف كالبطاقات القكائـ ىذه يتمؼ أك اإلنتخابية القكائـ ضبط عممية سبيؿ
. يزكرىا أك يحكليا
 ىك اإلنتخابي المشرع جرمو فعؿ أخطر أف إال ، كجرميا األفعاؿ ىذه عمى شدد المشرع أف رغـ
. كاحدة مرة مف ألكثر التسجيؿ أك القيد

. الترشح عممية عمى اإلداري اإلشراف: الثاني المبحث
 االقتراع عممية تسبؽ التي اإلنتخابية لمعممية التحضيرية األعماؿ مف الترشح عممية تعد  

 الحياة في لممشاركة ركف أىـ الترشح يعتبر حيث فييا، الزمة ك جكىرية مرحمة ىي ك مباشرة،
 عمييا ينطكم التي ك دستكريا، المقررة محتكىا في الديمقراطية األعماؿ مف ىك ك السياسية،

 اإلنساف بحقكؽ كثيقة صمة لو ك تمييا، التي االنتخابية العممية مف أىمية أكثر السياسي النظاـ
 حيث أخػرل، جية مف المرشحكف ك جيػة مػف السياسػة األحػزاب طرفاىػا يشكػؿ التي ك التقميدية،
 لكؿ يحؽ »أنو المثاؿ سبيؿ عمى السياسية ك المدنية الحقكؽ ميثاؽ مف 25 المادة نصت
 لو تتاح أف ك ينتخب، أف في ك العامة، الشؤكف تسيير في يشارؾ أف تفرقة دكف الحؽ مكاطف
 1«اآلخريف مع المساكاة قدـ عمى بمده في  العامة الخدمة إلى يصؿ أف الفرصة

 ك قيػادة لمنصب  نفسو ترشيح مف مكاطف كؿ تقتضي الديمقراطية المبادئ كانت إذا ك  
 األضرار ك المخاطػر مػف كثيػر عمى تنطكم تنظيـ دكف 2عامة الحرية ىذه ترؾ فإف التمثيؿ،

 اإلعتبارات بعض ىناؾ لذا ذلؾ، في رغبة نفسو في يجد مف كؿ ترشيح محاكلة عف تترتب التي
 ىذه مع يتعارض ال بما الترشح حرية أم الحرية، ىذه تنظيـ اإلجتماعية ك السياسية ك القانكنية
 السياسية حقكقو ممارسة في مكاطف كؿ حؽ عمى تنص الدكؿ دساتير أغمب نجد لذا المبادئ،

. اإلنتخابية القكانيف إلى تنظيميا ك العممية ىذه تحيؿ ك الترشح، حؽ منيا ك
 
 

                                                           
 ص،-ص ،2000 ،1ط مصر، الثقافية لالستثمارات الدكلية الدار ،النزيية و الحرة االنتخابات ،جيؿ بكدريف سي، جام- 1

93-94. 

 العمـك ك الحقكؽ كمية منشكرة غير ماجستير رسالة الجزائر، في النيابية االنتخابات الخاصة الضماناتنعركرة،  محمد- 2
 .2009/2010 بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية
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. الترشح الحق مفيوم: األول المطمب
 ك  بالحقػكؽ عالقتيػا ك اإلقتػراع ك الترشح حؽ بيف المتكامؿ ك الكثيؽ اإلرتباط إف  

 أنو إعتبار شؤكنيا، لتسيير الدكلة في فرد لكؿ الحؽ ىذا إقرار ألىمية نظرا ك العامة، الحريات
 مف الديمقراطية كجكد مدل عمى مؤشرا ك السمطة عمى التداكؿ تحقيؽ في الرئيسي العنصر
 بيا يتمتع التي الحقكؽ  كباقي ليس انو ك دستكريا مقررة ضمانات كرس القانكف أف بما عدمو،ك
 الشركط فيو تتكافر مكاطف كؿ »أنو عمى الجزائرم الدستكر مف 50 المادة نصت لقد ك اإلنساف
. 1«ينتخب ك ينتخب أف القانكنية

. الترشح حؽ لمممارسة المرتبطة المبادئ إلى ثـ الترشح حؽ تعريؼ إلى نتطرؽ سكؼ لذا
. الترشح حق تعريف: األول الفرع

 تكلي بغرض اإلنتخابية  العممية في  لممشاركة الصريحة لرغبتو الناخب إبداء ىك الترشح  
 لممساىمة الصريحة اإلرادة عف كذلؾ اإلفصاح ك رئاسية أك نيابية أك كطنية أك محمية مناصب

 المشرع إعتنى اليامة، الدستكرية الحقكؽ مف الترشح حؽ كاف لما ك 2السياسية الحياة في
 غاية إلى 1963 الدستكر مف بداية الجزائرية الدساتير خالؿ عميو بالنص الجزائرم الدستكرم
 لتبني نتيجة سياسي، تنظيـ أم مف محتكر ليس ك حر الترشح أصبح الذم ك 1989 دستكر
 شركط فيو تكافرت متى مكاطف ألم الترشح حرية مبدأ فيو طبؽ الذم ك الحزبية التعددية مبدأ

. القانكنية
. الترشح حق بممارسة المرتبطة المبادئ: الثاني الفرع

 كفمتيا التي السياسية الحقكؽ مقدمة في السياسية الكظائؼ لشغؿ الترشح حؽ إف  
 في خاصة السمطة في العامة الكظائؼ تكلي في ىامة كسيمة باعتباره العالـ، دكؿ عبر الدساتير
 أنيا إال األفراد ترشح حرية بمبدأ تقر األنظمة ك الدكؿ أغمب كانت إف ك الديمقراطية، الدكؿ
: ىما أساسييف بمبدأيف المبدأ ىذا تقيد
. الترشح إعالف إلزامية مبدأ ثـ الترشح عمكمية مبدأ 

                                                           
 .1996 نكفمبر 28 الصادر في 1996الجزائرم لسنة  دستكر مف 50 المادة- 1

 كمية باتنة، جامعة القانكنية، العمـك في الماجستير درجة لنيؿ مقدمة مذكرة ،لالنتخابات القانونية الحماية الحاج، كرازدم- 2
 .50 ص ،2004-2003 الحقكؽ،
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. الترشح عمومية مبدأ: أوال
 مكضع ككضعو إرسائو عمى الدكلة حرصت التي الدستكرية المبادئ أىـ أحد يعد  

 المترشحيف مف عدد أكبر أماـ الترشح باب فتح يتـ بمكجبو الذم المبدأ ىك ك التطبيؽ،
 الترشح حؽ ليخمك الجميع أماـ الباب نفتح أف يعني ال ىذا ك اإلنتخابية، العممية في كالمتنافسيف

 التي الشركط ببعض  المشرع نظمو ذاتو العاـ اإلقتراع أف ذلؾ ،1تنظيمية قانكنية شركط مف
 عدة إلى السبب يعكد ك إطالقو، عمى المبدأ ىذا تطبيؽ الصعب مف لذا مضمكنو، مع تتفؽ

 المراد المقاعد بعدد دائما مرتبطا المترشحيف عدد تحديد أف نجد ك عممية، ك قانكنية إعتبارات
. شغميا
. الترشح إعالن إلزامية مبدأ: ثانيا
 بتقديـ نفسو ترشيح في يرغب مف يمـز المشرع أف الترشح إعالف إلزامية بمبدأ يقصد  

 بضركرة يقتضي كما اإلنتخابي، قانكف يحددىا بفترة االقتراع عممية إجراء قبؿ بذلؾ طمب
 نتائج مف كاف حيث القانكف، يحددىا زمنية مدة خالؿ اإلدارية الجية قبؿ مف الترشيح إعالف
 بفرنسا العمكمي النائب أنتخب أف الفرنسية، اإلنتخابية القكانيف قبؿ مف المبدأ ىذا تطبيؽ عدـ
 السبعينية الحرب عقب 1871 سنة الفرنسية الكطنية الجمعية لعضكية voisin فكزاف: السيد
 أحد في معتقؿ كاف حيث إنتخابيو، عف شيئا يدرم أك نفسو، يرشح أف دكف ألمانيا ك فرنسا بيف

 المعاصرة الدكؿ التشريعات كؿ ك المتعاقبة، الفرنسية التشريعات أدرجت ليذا ك بركما، السجكف
 الترشيح في رغبتو فيو يعمف ذلؾ المرشح تقديـ بضركرة نص عمى المبدأ ىذا إدراج ضركرة عمى
 عمكمية مبدأ المبدأيف، بيذيف العمؿ عدـ أف الكاقع ك قانكنا محددة بفترة االقتراع تاريخ قبؿ

 2.االنتخابية العممية بنزاىة مساس تمثؿ الترشح إعالف إلزامية مبدأ ك الترشح
. الترشح حق شروط: الثاني المطمب

 كضعت حيث اإلنتخابات، بمختمؼ الترشح عممية بتنظيـ الدكؿ قكانيف أغمب إىتمت  
 الدستكرم، النص إحتراـ نطاؽ في الترشح في يرغب الذم الفرد في تتكفر أف يجب شركط عدة
 في تتكافر أف البد عامة مكضكعية الشركط مف مجمكعة كضع الجزائرم المشرع أف نجد حيث

                                                           
 العمـك ك الحقػكؽ منشكرة، كميػة غير دكتكراة رسالة ،الجزائر في اإلنتخابية لمعممية المميدة اإلجـراءات بنيني، أحمد مذكرة- 1

 ،2006 باتنة لخضر الحاج ،جامعة السياسية

 .177 ص السابؽ، ،المرجع بنيني احمد مذكرة- 2
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 بالمرشح خاصة إضافية أخرل شركط ك ،1اإلنتخابات لمختمؼ الترشح في يرغب مف كؿ
. اإلنتخابية المعركة يخكض أف قبؿ إستيفائيا مف البد إجرائية شركط ك الجميكرية، لرئاسية
: الترشح لحق الموضوعية الشروط: األول الفرع

 عمؿ لذا السياسية لممناصب المترشح في تكافرىا عمى المشرع نص التي الشركط كتعنى  
 كمدل الجنسية كشرط المرشح بسف أساس تتعمؽ الضمانات مف بمجكعة إحاطاتيا عمى المشرع
 منيا اإلعفاء أك العسكرية لخدمة كأداءه العممي المؤىؿ كشرط السياسية ك المنية بحقكقو تمتعو

. اإلنتخابية القكائـ في التسجيؿ شرط أخير ك
. الترشح لحق العامة الشروط: أوال
 ترشيح في يرغب مكاطف أم في تكافرىا يستمـز التي العامة المكضكعية الشركط ىي ك  

 لتبنيو العممية، بيذه إىتماـ أكلى األخرل التشريعات غرار عمى الجزائرم المشرع نجد حيث نفسو
. الحؽ ليذا فعالة ممارسة كفالة أجؿ مف ذلؾ ك العاـ، الترشح لمبدأ المعاصر الديمقراطي فكر
 في تتمثؿ التي ك الشركط، بيذه تعمؿ المقارنة األنظمة أك التشريعات جؿ أف حيث  

. العسكرم الخدمة أداء الجنسية، ك السف ك السياسية، ك المدنية بالحقكؽ التمتع
 المترشح بمكغ تتطمب اإلنتخابية القكانيف ك األنظمة ك العالـ دساتير جؿ إف: السـن شـرط -1

 ك العقؿ ك لمحكمة مؤشر بمثابة ليا بالنسبة السف يعد إذ المسؤكلية، ىذه ك يتناسب ،2معينا سنا
 سف ىك ك لمدكلة، العاـ الصالح ك العامة، بالشؤكف صمة ليا التي األمكر إدراؾ ك التبصر،

 المرشح عمر يقؿ أال يشترط فرنسا ففي المدني، الرشد سف عف يختمؼ الذم السياسي الرشد
 يـك كاممة سنة 23 عف الجميكرية رئيس إلنتخابات الترشح ك الكطنية، الجمعية لعضكية

 .سنة 35 فيك الشيكخ المجمس سف عف أما ،3اإلنتخاب الئحة مف 44 لممادة طبقا اإلنتخابات

 الجميكرية رئيس لمنصب الترشح سف قرر أنو نجد الجزائرم المشرع يخص فيما        أما
 المقرر السف أما الدستكر، مف 73/3 مادة لنص طبقا ذلؾ ك ،4اإلقتراع يـك كاممة سنة 40بػ

                                                           
 .1996 نكفمبر 28 في الصادر 1996 دستكر-1

 .55ص 1998 النشر، بمد نشر بدكف دار ، بدكف (مقارنة دراسة)، البرلمان انتخاب منازعات ىند، محمد حسف- 2
3
- JEAN GICQUEL, Droit constitutionnel et institution  poulitique 16

éme 
montchestion 

paris2002. P509. 
 .24،ص السابؽ المرجع ، ديداف مكلكد -4
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 المجمس لعضكية لترشح المطمكب السف بخصكص أما سنة 35 ىك األمة لمجمس لترشح
 المشرع عدؿ فقد لممحميات لترشح المطمكب السف عف أما سنة، 25 ىك الكطني الشعبي
 يـك األقؿ عمى كاممة سنة 23 ىك المطمكب السف أصبحت ك المادة ىذه نص إلنتخابي
. اإلقتراع

 .الجنسية شرط -2

 ك المختمفػة، السياسية لإلنتخابات لمترشح الضركرية الشركط مف الجنسية شرط يعتبر    
 متمتعا يككف أف المترشح في تشترط العالـ دكؿ جؿ ك دكلتو، ك الفرد بيف إنتماء رابطة يعتبر

 أصمية جنسية لمناخب كانت ما إذا تميز أف دكف ك اإلقتراع، بممارسة لو يسمح لكي بجنسيتيا
 عمى تشترط التي الدستكر مف 73 المادة في يتحدد ك الجزائرم المشرع بخالؼ مكتسبة، أك

 يمارس أـ المنطقي غير مف إذ األصمية، لمجنسية حامال يككف أف الجميكرية لرئاسية المرشح
 الكامؿ الكالء ك الحقيقي اإلنتماء ضماف ألجؿ ذلؾ ك دكلتو، غير دكلة في الحؽ ىذا األجنبي
 1.لمكطف
 المرشح لزكج حتى الجزائرية، الجنسية اشترط الجزائرم المشرع أف كذلؾ كنالحظ    

 بالنسبة الشرط ىذا عمى ينص لـ ك الدستكر، مف 73 المادة بمكجب الجميكرية رئيس لمنصب
. األخرل االنتخابية لالستحقاقات

 مع دستكريا عمييا المنصكص المساكاة ك الديمقراطية لمبادئ تحقيقا ذلؾ مف كاليدؼ    
 عف يعبر الذم ىك الناخب أف ذلؾ الحؽ، بيذا التمتع مف بالجزائر المقيميف األجانب إستبعاد
 2 .العامة شؤكنيا تقرير في يساىـ ك األمة إرادة

 .السياسية و المدنية بالحقوق التمتع شرط -3

 الترشح يريد ضركرم،لمف الشرط ىذا تعتبر الدكؿ لمختمؼ االنتخابية القكانيف جميع إف    
 جميع في عميو المتفؽ األساسي المبدأ ىك ك السياسية، ك المدنية حقكقو بجميع متمتعا يككف أف

 الشخص يككف كأف ، التسجيؿ مكانع مف مانع أم بو يمحؽ ال بأف يقصد ك اإلنتخابية، األنظمة
 السياسية، ك العقمية ك األدبية باألىمية متمتعا يككف أف اإلنتخابية بالقائمة إسمو لقيد المتقدـ

                                                           
 .619ص ،1997اإلسكندرية المعرؼ ،منشأةالدستوري القانون و السياسية النظم اهلل، عبد بسيكني الغني عبد- 1

 .19ص ، سابؽ مرجع نعركرة، محمد-2
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 ،1السيرة حسف ك الشرؼ ك األمانػة مػف أدنػى بحد الشخص تمتع األدبية باألىمية يقصد حيث
 بالقكانيف، كالتقيد  إحتراـ عدـ سمككاتيـ ك تصرفاتيـ خالؿ مف  يثبت الذيف األشخاص أف ذلؾ

 في كالمشاركة االنتخاب حؽ مف حرمانيـ أك االنتخابية، القكائـ في التسجيؿ مف حرمانيـ
. اإلخالص ك باألمانة يتحمى أف البد لذا التصكيت،

ذا      كما الترشح عممية لتنظيـ ضركرم السياسية ك المدنية بالحقكؽ التمتع شرط كاف كا 
 عقمي بتخمؼ مصابا أك معكقا أك مجنكنا كاف مف ذلؾ مف يحـر أف أكلى باب فمف أعاله، ذكر

 الشخص شفي ك المرض بزكاؿ يزكؿ ك مؤقت المانع كاف إذا ك الترشح، مف دائمة بصفة
 األشخاص السياسية الحقكؽ تقؼ أنيا نجد مصر في فمثال السياسية، حقكقو يسترد أف المحرـك

 في الترشح مف حرمانيـ إلى يؤدم ىذا ك عقمية بأمراض المصابكف عمييـ، المحجكز
 2.االنتخابات

 تقضي 12/01 العضكم قانكف مف 05 المادة نص في الجزائرم المشرع أف كنالحظ    
 كذا ك االنتخابية، القكائـ في القيد حؽ مف بجناية عمييـ المحكـك األشخاص حرماف عمى

 مف 14 ك مكر 9 ك 09 لمكاد كفقا الجنحة في الحبس عقكبة بشأنيـ صدرت الذيف األشخاص
 الترشح ك اإلنتخػابي حػؽ مف الشخػص حرمػاف صالحية لمقاضي تمنح حيث العقكبات، قانكف

 كأمف الجرائـ ىذه تمثؿ ك السياسية، ك المدنية الحقكؽ ممارسة مف الحرماف األخر بالمعنى أك
 ،ك الخ...األمانة خيانة أك اإلحتياؿ، ك النصب أك المسركقة أشياء إخفاء ك السرقة أك الدكلة،
 ممارسة مف األشخاص حرماف الجزائرم المشرع قرر الشرؼ ك باألمانة الجرائـ ىذه لتعمؽ نظر
 مف ك الكطف لمصالح مضاد التحريرية الثكرة أثناء سمككا سمؾ مف كذلؾ ك اإلنتخاب، في حقيـ
 3.عميو المحجكز ك المحجكز ك إعتباره، يرد لـ ك إفالسو أشير

 .العممية الكفاءة شرط -4

 الترشح، حرية مبدأ عمى الكاردة القيكد كأحد الدكلية األنظمة بعض في الشرط ىذا يعتبر    
 يككف أف صراحة رفضت دساتير ىناؾ أف ك اشتراطيا، عمى النص مف دساتيرىا خمت لذا

 أف إلى راجع ىذا ك 1947 لسنة الياباني كالدستكر العممية الكفاءة بسبب المرشحيف بيف تمييز
                                                           

 االنتخابات بنظاـ المتعمؽ.12/03 رقـ العضكم القانكف مف 03 المادة- 1

 .244 ص سابؽ، مرجع  العبدلي، سعد- 2

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ.12/01 العضكم القانكف 05 المادة- 3
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 ليس مرشحا فييا الناخب يختار أف معيا يستحيؿ التقدـ مف مرحمة إلى كصمت المجتمعات ىذه
 قد نجدىا التشريعات البعض أما عالية، عممية كفاءة ذم مرشح مكاجية في عممية كفاءة لديو

.  القراءة ك الكتابة إجادة أدناه المرشح في ضركرم ىك ك صراحة الشرط ىذا إشترطت
 ضمف الشرط، ىذا الشعب مجمس لعضكية يتقدمكف مف القانكف يشترط مثال مصر ففي    
 مباشرة يستطيع ال ك ،1الكتابة ال ك القراءة يعرؼ ال أميا المرشح العضك يككف أف المعقكؿ غير
 ىذا أىمية يدرؾ أف الجزائرم المشرع عمى يتعيف ىنا كمف إليو، أسندت التي المسؤكلية مياـ

. قانكني نص بمكجب صراحة عميو ينص أف ك ، الشرط
 .فييا اإلعفاء أو العسكرية الخدمة أداء شرط -5

 العضكم قانكف مف 78 المادة نص بمكجب الشرط ىذا صراحة الجزائرم المشرع أقر لقد    
 منيا، إعفائو أك العسكرية لمخدمة أدائو يثبت أف عميو ك المرشح في الصفة ىذه  ،12/01 رقـ

 التراب سالمة ييدد عدك أم مف الكطف عف لمدفاع مقدس كاجب بمثابة األخيرة ىذه تعتبر حيث
 شرؼ يستحؽ ال العسكرية الخدمة أداء مف فالمتيرب سيادتيا، عمى خطر يشكؿ أك الكطني
 أداء إشتراط خالؿ مف الترشح مف المكاطنيف مف الفئة ىذه تستبعد أف يجب لذا ،2األمة تمثيؿ
 كقد ،3المرشحيف حؽ في مجحفا الشرط ىذا يككف ال حتى منيا اإلعفاء أك العسكرية الخدمة
 عف أعفي أك العسكرية الخدمة أدل قد يككف أف المحمية الشعبية لممجالس الترشح في اشترط
 الدستكر  مف 58 المادة في كرد الدستكرم نص إلى الشرط ىذا يستند ك لمقانكف طبقا أدائيا

 4.لمقانكف كفقا إجبارم التجنيد ك مقدس كاجب الكطف عف الدفاع أف ك المصرم،

 :االنتخابية بالقوائم القيد شرط -6

 قاطع دليؿ ذلؾ بإعتبار اإلنتخابي الجداكؿ في مدرجا المرشح إسـ يككف أف بو كيقصد    
 أما لمترشح، أساسيا شرطا يعتبر مصر في حيث الناخب، بصفة بيا المقيد إكتساب عمى

. لمترشح الالزمة الشركط كأحد بإعتبار بو يأخذ الفرنسي لممشرع بالنسبة
                                                           

 .247ص سابؽ مرجع العبدلي، سعد- 1

 المكتب ،الفرنسي بالقانون مقارنة دراسة التشريعية االنتخابات في االنتخابية الطعون حسف، محمد الحكيـ عبد إكراـ- 2
 .118ص 2007 االسكندرية الحديث الجامعي

 .40 - 39 ص سابؽ، مرجع نعركرة محمد- 3

 .635 ص السابؽ، المرجع الكاسعي، محمد محمد منصكر- 4
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 ك بدكنو الترشح يمكف ال حيث الشرط، ىذا بإلزامية أقر قد الجزائرم المشرع نجد كذلؾ    
 لتمتع ضركرية ك الزمة مكضكعية شركط تتمثؿ مجتمعة الذكر السابقة الشركط ىذه كانت إذا

 حددىا التي ك الفئات بعض في تتكافر ال أف يجب أخرل شركط ىناؾ فإف الترشح، بحؽ
. الحصر سبيؿ عمى ذكرىا ك القانكف
. الترشح لحق الخاصة الشروط: ثانيا
 حيف في لمترشح، القابمية عدـ طائمة تحت الترشح مف الفئات بعض عمى المشرع منع    
 طائمة تحت ذلؾ ك الترشح حؽ بيف ك بينيما الجمع يمكف ال أخرل حاالت بكجكد اقر انو

 1.اإلنتخابية العممية بنزاىة أساسا تتعمؽ إلعتبارات الترشح مع التنافي حاالت
 .لمترشح القابمية عدم حاالت -1

: اإلقتراع أنكاع مف نكع كؿ بيف الحاالت ىذه بشأف تمييز يمكف   
 :البمدية الشعبية المجالس إنتخابات -

 دائرة في العمؿ عف التكقؼ بعد سنة لمدة ك كظائفيـ ممارسة خالؿ لإلنتخاب قابميف غير يعتبر
: ىـ ك 2كظائفيـ فييا مارسكا أف  ليـ سبؽ أك يمارسكف حيث اإلختصاص

 الكالة* 

 .الدكائر رؤساء* 

 .لمكاليات العامكف الكتاب* 

 .لمكاليات التنفيذية المجالس أعضاء* 

 القضاة* 

 .الشعبي الكطني الجيش أفراد* 

 .األمف أسالؾ مكظفك* 

 .البمدية األمكاؿ محاسبك* 

 .لمبمديات العامكف األمناء* 

: الوالئية المجالس إنتخابات- 
                                                           

 .18ص ،2011 ،الجزائر، التكزيع ك النشر ك اليدل دار البمدية، قانكف شرح عشي الديف عالء- 1

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ.12/01 رقـ  العضكم القانكف 81 المادة- 2
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 دائرة في العمؿ عف التكقؼ بعد سنة لمدة ك كظائفيـ ممارسة خالؿ لإلنتخاب قابميف غير يعتبر
: كىـ 1كظائفيـ فييا مارسكا أف ليـ سبؽ أك يمارسكف حيث اإلختصاص

 الكالة* 

 الدكائر رؤساء* 

 لمكاليات العامكف الكتاب* 

 التنفيذية المجالس أعضاء* 

  القضاة* 

 الشعبي الكطني الجيش أفراد* 

 .األمف أسالؾ مكظفك* 

 .البمدية األمكاؿ محاسبك* 

 .لمبمديات العامكف األمناء* 

 :الوطني الشعبي المجمس إنتخابات -

 بعدد سنة مضي بعد إال فييا، يمارسكف التي اإلنتخاب دائرة في لإلنتخاب قابميف غير يعد
: كىـ 2الدائرة ىذه في مياميـ إنتياء
 الكالة* 

 الدكائر رؤساء* 

 لمكاليات العامكف الكتاب* 

 التنفيذية المجالس أعضاء* 

  القضاة* 

 الشعبي الكطني الجيش أفراد* 

 .األمف أسالؾ مكظفك* 

 .البمدية األمكاؿ محاسبك* 

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف 83 المادة-1

 . االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف 89 المادة- 2
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 .لمبمديات العامكف األمناء* 

: الترشح مع التنافي حاالت -2
 فكزىـ بمجرد صفتيـ عف يتنازلكا أف عمييـ يتعيف الذيف األشخاص الحاالت بيذه كيعني   

 الشعبي المجمس في النيابة ك داخمو التمثيؿ صفة فقدكا إال ك الكطني الشعبي المجمس بعضكية
 العمكمية،ك الييئات ك اإلدارة في النائب يمارسيا التي األعماؿ ك الكظائؼ مع تتنافى الكطني
 األفراد ك القضاة ك المحاسبيف ك التسييػر بالصرؼ،كمسؤكلػي اآلمريف كأعماؿ كظائؼ مع كذلؾ

 أعكاف ك الميني أك التقني ك الثانكم ك األساسي التعميـ أساتذة ك بيـ الشبيييف ك العسكرييف
 1 .األمف
 ك العالي التعميـ أساتذة كظائؼ بممارسة اآلمر يتعمؽ ك التنافي حالة عمى إستثناءا المشرع كأقر
 غير شخصية باعماؿ يقكمف الذيف النكاب عمى التنافي اليطبؽ كذلؾ ك العاـ، القطاع أطباء
. شرفي أك إنساني أك ثقافي أك عممي لغرض مؤجرة

 يتخمى أف الكطني الشعبي المجمس في العضكية قبؿ الذم النائب عمى يتعيف األحكاؿ كؿ في ك
. سابقا يشغمو كاف الذم العمؿ أك النشاط عمى التشريعية لإلنتخابات المكالي شير خالؿ
. الترشح لحق الشكمية الشروط :الثاني الفرع

 بيدؼ اإلجراءات مف مجمكعة إتباع ضركرة تشترط اإلنتخابية التشريعات معظـ إف  
 ميمة الغالب في القكانييف ىذه كتككؿ المرشح، في المكضكعية الشركط تكافر مدل مف التحقؽ
 الجزائر في الكضع بخصكص التنفيذية،أما السمطة أجيزة إلى الشركط ىذه صحة مف التحقؽ

 الدستكرم المجمس ك كالتشريعية المحميػة لإلنتخابػات بالنسبػة اإلدارة إلػى أككػمت الميمة ىذه نجد
. الرئاسية لإلنتخابات بالنسبة

. المحمية و التشريعية لإلنتخابات بالترشح الخاصة إجراءات:أوال
 بالترشح التصريح بتقديـ التشريعية ك المحمية لإلنتخابات الترشح إجراءات تتمثؿ ك  

يداع . الترشح ممفات بدراسة المختصة الجية ثـ كآجالو الترشح القكائـ كا 
 

                                                           
 .47 ، ص2010 الجزائر، التكزيع، ك النشر ك لمطباعة اليدل دار ، الجزائري التشريع في البمدية، عادؿ بكعمراف-1
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. بالترشح التصريح-1
 في الترشح إستمارة بسحب التشريعية ك المحمية لإلنتخابات الترشح إجراءات تبدأ  

 ذلؾ ك القنصمية أك الدبمكماسية الممثميات مف أك الكالية، مصالح مف قانكنا المحددة المكاعيد
 عمى بالترشح التصريح إستمارة تسميـ يتكقؼ بالخارج، ك الجزائرية لمجالية لممرشحيف بالنسبة
 مرشحيف قائمة تككيف نية عف فييا يعمف رسالة قانكنا المخكؿ الترشح المعتزميف ممثؿ تقديـ

 1 .الحالة حسب المختصة المصالح إلى الكطني الشعبي المجمس أعضاء إلنتخاب
 حالة أما ، بالحزب الخاص الختـ كضع يشترط سياسي حزب إلى تنتمي القائمة كانت إذا إما

 المترشحيف مف عدد القائمة تتضمف الشخصية،كأف التكقيعات إكتتاب مع ترفؽ الحرة القكائـ
: التالية البيانات عمى التصريح ىذا يحتكم ك شغميا المطمكبة المقاعد عدد يساكم

. كجدت إف الكنية ك كالمقب اإلسـ -
. الجنس -
. مكانو ك الميالد تاريخ -
. الشخصي العنكاف ك المينة -
. مستخمؼ أك أصمى مرشح لكؿ العممية المؤىالت -

 رعاية تحت التي لمقكائـ بالسبة اإلحزاب أك الحزب تسمية القائمة، في منيـ كاحد كؿ ترتيب
 الذم البرنامج ك بالمنافسة المعنية اإلنتخابية األحرار، الدائرة لممترشحيف القائمة عنكاف حزب،
. اإليداع تكقيت ك تاريخ يبف كصؿ لممصرح كسمـ شرحو، سيتـ

 :        آجالو و الترشح قوائم إيداع-2
 أجؿ في ذلؾ ك الكالية مصالح لدل المحمية باإلنتخابات الخاص بالترشح التصريح يكدع  
 بعد لمترتيب تغير أك إلغاء أك إضافة بأم القياـ يمكف ال ك اإلقتراع قبؿ يكما( 50 )يتعدل ال

 أخر أجؿ يمنح الحالة ىذه في ك قانكني مانع حصكؿ أك الكفاة حالة في إال القكائـ اإليداع
. اإلقتراع لتاريخ السابؽ الشير األجؿ ىذا يتجاكز أال عمى جديد ترشيح لتقديـ

                                                           
 .19ص سابؽ مرجع نعركة، محمد-1
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 اإلقتراع تاريخ قبؿ يكما( 45 )قبؿ إيداعيا المشرع فإشترط التشريعية لإلنتخابات بالنسبة أما
 1 .القانكف قررىا التي الضكابط مف مجمكعة كفؽ الكالية مصالح كلدل

 
 
:  الترشح ممفات بدراسة المختصة الجية-3
 تنشأ المحمية، لإلنتخابات لمترشح بالنسبة الكالي إلى الترشح ممفات دراسة ميمة أسندت  

 ك البمدية لإلنتخابات بالترشيحات الخاصة خمية األكلى تسمى الكالية، مستكل عمى خميتيف
 اإلطارات مف المجاف أعضاء كيختار الكالية، لإلنتخابات بالترشيحات خاصة خمية الثانية

 سجؿ المجنة تصرؼ تحت كتكضع مياميا، لمممارسة الالزمة الكسائؿ بكؿ تزكد ك األكفاء،
 تكفر مراقبة المجاف ىذه تتكلى ك الالزمة المعمكمات كؿ فيو تسجؿ الكالي قبؿ مف عميو مكقع
 ممفات بشأف القرارات تتخذ ك الترشح قكائـ كذا ك لمترشح المطمكبة القانكنية الشركط صحة
 يككف مترشحيف قائمة اك ترشيح إلم رفض كؿ ك مسؤكليتو، تحت ك الكالي قبؿ مف الترشح
 ك الجية نفس عمى التشريعية إلنتخابات بالترشح الخاصة ممفات دراسة تتـ معمؿ،ككذلؾ بقرار
 الخارج في المقميف لممترشحيف بالنسبة القنصمية اك الدبمكماسية المصالح في أك الكالية ىي
 إبتداء أياـ( 10 )أجؿ في المحمية أك التشريعية لإلنتخابات بالنسبة لمترشح الرفض قرار ،يبمغ
 2 .الترشح ممؼ إيداع تاريخ مف
 األمة مجمس لإلنتخابات الترشح صحة مدل فحص في المختصة الجية بخصكص أما  

 لـ إف ترشح أم معمؿ بقرار ترفض أف في صالحيات كؿ ليا ك الكالئية اإلنتخابية المجنة فيي
 يكميف أجؿ في لممعني الرفض قرار يبمغ أف ك ، قانكنا عمييا المنصكص الشركط فيو تتكفر
 .                                                         بالترشح التصريح إيداع تاريخ مف إبتداء كامميف

 الرئاسية لإلنتخابات بالترشح الخاصة إجراءات: ثانيا

                                                           
 06العدد" القضائي االجتياد مجمة "التحضيرية، المراحل االنتخابية العممية مراقبة في المحمية اإلدارة دور شركف، حسينة-1

  .2010 افريؿ ، بسكرة

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف73 المادة- 2



 االنتخابية لمعممية التحضيرية باإلجراءات المرتبطة اإلدارية الرقابة:األول الفصل

 35 

 حيث خاصة، بإجراءات الجميكرية رئيس لمنصب الترشح اإلنتخابي المشرع أحاط لقد
 ك الترشػح في المطمكبة الشركط تتكافر مدل فحص ميمة الدستكرم المجمس إلى عيد

. قانكنا عمييا المنصكص
 بالترشح التصريح- 2

 ترشح في يرغب لمف المحمية الجماعات ك  الداخمية كزارة إلى رسالة تكجيو يتـ حيث
 عمى الحصكؿ لو يمكف ثـ ،ك1 ترشح ممؼ تككيف في رغبتو فييا يعمف حيث المنصب، ليذا

 القرار أحكاـ بو تقتضى لما طبقا التكقيعات، بإكتتاب الخاصة الرسمية الفردية المطبكعات
 مصالح في التكقيعات إلكتتاب الفردية المطبكعة بسحب الخاصة الشميكات يحدد الذم الكزارم

. 2الجميكرية رئاسة إلنتخابات المترشحيف
 أجالو و الترشح ممف إيداع-2

 المرسـك لنشر المكالية يكما( 45 )ظرؼ في الجميكرية لرئاسة بالترشح التصريح يقدـ 
 في أياـ( 08 )إلى األجؿ ىذا تخفيض يتـ أنو غير الناخبة، الييئة إستدعاء المتضمف الرئاسي

 إطار في لمتخفيض قابال الناخبة الييئة إستدعاء المتضمف الرئاسي المرسـك كاف إذا ما حالة
. 3الدستكر مف 88 المادة تطبيؽ

 أماـ عائقا تككف التي ،ك القصيرة اآلجاؿ ىذه منح الجزائرم المشرع أف نالحظ ك
 عائقا تشكؿ أنيا ك التكقيعات ك الكثائؽ كؿ يجمع أف لمترشح يمكف ال خاصة ك ، المترشح

. 4المترشح حرية مبدأ تجسيد أماـ
 الترشح ممفات بدراسة المختصة الجية-3

 مف يتككف الذم الدستكرم،ك المجمس إلى أسندت قد الترشح ممفات فحص إجراءات إف
 ممفات لدراسة الدستكرم المجمس أعضاء بيف مف مقرريف عدة أك مقررا، الدستكر المجمس رئيس

 ممفات في يفصؿ قانكنا، المحددة القانكنية الشركط عمى تتكافر مدل ما مطابقتيا ك المرشحيف،
 في بنشره يقـك أف بعد المعينيف إلى قراره يبمغ أف ،عمى إيداعو تاريخ مف أياـ 10 خالؿ الترشح

                                                           
 . االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 137 المادة-  1

  .االنتخابات بنظاـ  المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف 136المادة  - 2  

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف  133 المادة- 3

 53 ، ص4،2007الجزائر، ط الجامعية المطبكعات ديكاف الجزائر، في الجميورية رئيس انتخاب نظام إدريس، بككرا - 4
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 القانكنية الشركط عمى اليتكفر أنو ثبت متى الترشح ممؼ رفض سمطة لو ك ،1الرسمية الجريدة
 المجمس رفض الصدد ىذا في الدستكرم المجمس تطبيقات مف ك ، المنصب ليذا لمترشح

 طائمة تحت ذلؾ ك 1995 لسنة الرئاسية اإلنتخابات بمناسبة مالؾ رضا السيد ممؼ الدستكرم
 مف األقؿ عمى كالية( 25 )في إمضاء ألؼ( 75 )ب المحددة ك اإلمضاءات شرط تكفر عدـ

 الذم ك مالؾ رضا السيد مف المقدـ العذر الدستكرم المجمس يقبؿ لـ ك الكطف، كاليات مجمكع
 اإلنتخابات ظؿ في ك تكقيعات، تحمؿ التي ك تيارات كالية مف القادمة الطائرة تأخر مفاده

 أعمف قد كاف ممفات 06 قبؿ ك ممفات(11 )الدستكرم المجمس رفض 2014 لسنة الرئاسية
. قرار بمكجب عنيا

 الترشح قوائم عمى الواردة القانونية القيود: الثالث المطمب
 المتعمقة القيكد حكؿ تدكر أساسا أنيا إال آخر إلى قانكني نظاـ مف القيكد ىذه تختمؼ  

 بتخصص المتعمؽ القيد ك إنتخابية قائمة كؿ في تجاكزه يجكز ال المرشحيف مف معيف بعدد
.  الناخبيف طرؼ مف الترشح قكائـ بتزكية المتعمؽ شرط ثـ لممرأة مقاعد
  الواحدة القائمة في بالمرشحين المتعمقة القيود: األول الفرع
 المترشحيف مف بعدد كاحدة قائمة أساس عمى تجرم الجزائر في اإلنتخابات ك 1967 سنة منذ

  مع لكف اإلنتخابات، في يفكز أغمبية أم األصكات أكثرية عمى يتحصؿ فمف مضاعؼ،
 التعددية ظيكر كمع النسبي، التمثيؿ بطريقة أخذ الذم 1997 لسنة اإلنتخابات قانكف صدكر
 األحزاب إختيار عممية في تدخؿ أم الجزائرم لممشرع يكف لـ سابقا حيث ،2الجزائر في المتبعة

 مف معيف عدد تجاكز عدـ عمييا فرض  الذم ك لإلنتخابات، مرشحييا تقديـ في السياسية
 عدد ك انتخابية دائرة كؿ في الجغرافي التكازف ذلؾ في مراعيا الكاحدة، القائمة في المترشحيف

 تكضيحو سنحاكؿ ما ىذا ك اآلخر إلى إقتراع مف يختمؼ المشرع تقدير ك جية، مف السكاف
: التالي النحك عمى

                                       : البمدي الشعبي المجمس إلنتخابات الترشح قوائم:أوال 

                                                           
 . 07/97لألمر المتمـ ك المعدؿ 01-04 رقـ العضكم القانكف مف 25  المادة - 1

 .42 ك41 ص ،2005 ، الجزائر ، الجامعية المطبكعات ديكاف ،الجزائر في السياسية األحزاب نظام ، زغدكد عمى-  2
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 يسجؿ ك بمدية، إنتخابية دائرة أساس عمى تتـ البمدية الشعبية المجالس إنتخابات إف 
 عدد ك شغميػا، المطمػكب المقاعد عدد حسب قكائـ في بالترتيب إنتخابية دائرة كؿ في المرشحكف
 عدد تغير حسب المرشحيف عدد يتغير أنو المعمـك مف ك العدد، نصؼ عف يقؿ ال المستخمفيف

  بمدية كؿ في السكاف
.  نسمة 10.000 عف سكانيا عدد يقؿ التي البمديات في عضكا 13
 . نسمة 20.00 ك 10.000 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في عضك 15
. نسمة 50.000ك 20.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في عضك 19
  نسمة 200.000 ك 100.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في عضك 23
  1 .يفكتو أك نسمة 200.001 سكانيا عدد يساكم التي البمديات في عضكا 34

 ما مرتب ىك كما السكاف عدد حسب أنكاع ستة إلى تنقسـ القكائـ أف تقدـ ما خالؿ مف نالحظ
 العددم التدرج حسب مرتب ىك كما السكاف عدد حسب أنكاع ستة إلى تنقسـ القكائـ أف تقدـ

 أعضاء عدد يتجاكز ال أكثرىا بمدية 1541 الجزائر في البمدات عدد يبمغ حيث لمسكاف،
  نسمة آالؼ عشرة يتجاكز ال سكانيا ألف أعضاء 07 الشعبية مجالسيا

   الوالئي الشعبي المجمس إلنتخابات الترشح قوائم  -ثانيا
 المجمس إلنتخابات الترشح قكائـ تككف الجغرافي، التكازف ك السكانية الكثافة لممعايير كفقا

 مف عدد عمى تتمثؿ قكائـ في إنتخابية دائرة كؿ في بالترتيب المرشحكف يسجؿ الكالئي الشعبي
 المقاعد عدد نصؼ عف يقؿ ال الذم المستخمفيف عدد إضافة مع شغميا، المطمكب المقاعد

 أخرل إلى كالية مف تختمؼ ك السكاف تعداد حسب عمى أساسا يتـ التي ك شغميا، المطمكب
      2 .السكاف كثافة حسب

 . نسمة 250.000 عف سكانيا عدد يقؿ التي الكاليات في عضكا 35-  
 . نسمة 650.000 ك250.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي الكاليات في عضكا 39-
.  نسمة 950.000 ك 650.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي  الكاليات في عضكا 43-

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف79  المادة -  1

 .44 ،ص43 ص السابؽ، زعدكد، المرجع عمى -  2
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 . نسمة 1.50.000 .ك950.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي الكاليات في عضكا 47-
. نسمة 1.250.000 ك 1.150.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي الكاليات في عضكا 51-
. نسمة1250.000 سكانيا عدد يفكؽ التي الكاليات في عضكا 55-
.  1 األقؿ عمى كاحد بعضك ممثمة إنتخابية دائرة كؿ تككف أف يجب أنو إال
 
 

: الوطني الشعبي المجمس إلنتخابات الترشح قوائم: ثالثا
 مع بالكالية، اإلنتخابات ليذه بالنسبة اإلنتخابية الدائرة حدكد اإلنتخابي المشرع حدد

 إحتراـ ك السكاف كثافة لمعايير كفقا أكثر أك إنتخابيتيف، دائرتيف إلى الكالية تقسيـ إمكانية
 قكائـ في ك انتخابية دائرة كؿ في بالترتيب المرشحكف يسجؿ أف يجب ك الجغرافي التكاصؿ
  مراعاة مع إضافييف مرشحيف ثالثة إضافة مع شغميا المطمكب المقاعد مف عدد عمى تشمؿ

 350.000.2 عف سكانيا عدد يقؿ التي لمكاليات بالنسبة(04)أربعة عف المقاعد عدد يقؿ ال أف

 : األمة مجمس إلنتخابات الترشح قوائم : رابعا
 فيما األمة مجمس إنتخابات يخص لـ المشرع أف نرل حيث الكضع، يختمؼ الحالة ىذه في

 عضكيف ينتخب حيث األخرل، اإلنتخابات مع فعؿ كما خاصة، بأحكاـ الترشح قكائـ يتعمؽ
 كؿ عف سنكات ثالث كؿ كاحػػد عضك إنتخاب يتجػػػػدد ك كالػية، لكؿ المخصصاف لممعقديف

 أف نعرؼ كما ك مستقمة، قكائػػػـ ك حزبية قكائػػػػػـ أساس عمى الترشح قكائـ تقػػػدـ ،حيث كالية
 التمثيؿ بطريقة ليس ك ، المباشرة غير األغمبية أساسا عمى تتـ األمة مجمس في اإلنتخابات

 . 3 النسبي
  المنتخبة لممجالس المرأة بترشح المتعمق القيد :الثاني الفرع

                                                           
  .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ العضكم القانكف مف 82 المادة-  1

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 84  المادة-  2

 .47 ص السابؽ ، المرجع زعذكد، عمى-  3
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 لصنع بيا النيكض ك بحقكقيا المرأة بكعي يرتبط السياسية الحياة في المرأة مشاركة إف
 دكرىا لتعزيز شرط ىك إنما ك فحسب الديمقراطية العدالة مطالب مف مطمب يعد ال الذم القرار
 المرأة شتراؾإ إف ك السياسية، الحياة في مباشرة بطريقة ليساىـ ك المجتمع في فعاؿ كعضك

 بتدرج المرأة إقتحاـ عمى يدؿ إنما ىذا دؿ إف اإلنتخابية، ك القائمة في ليا مقاعد بتخصيص
 رسمي بطريؽ كاف سكاء 1السياسي القرار كضع الرجؿ أخييا بجانب السياسية المعركة لخكض

 مف مجمكعة إلى عائدا جدا ضعيفة بنسبة  مشاركتيا كانت إف ك األحزاب طريؽ عف أك
 لمبحث سنكية جمعيات عدة مف المحاكالت بعض رغـ ،2التقاليد ك العادات ك المكركثة األسباب

. إنتخابية عممية كؿ بمناسبة كاسع  بشكؿ المشاركة عمى
نطالقا  منو مكرر 31 المادة حسب ك 2008 نكفمبر في األخير الدستكرم التعديؿ مف كا 

 في تمثيميا حظكظ بتكسيع لممرأة السياسية الحقكؽ ترقية عمى الدكلة تعمؿ " تنص التي
 يحدد  كالذم12/01/2012 في المؤرخ12/03رقـ العضكم القانكف ، كمف"المنتخبة المجالس
  نص ك مػكاد، 8 القانكف تضمف قد ك المنتخبة المجالس فػي المػرأة تمثيؿ حظكظ تكسيع كيفيات

 حرة ترشيحات قائمة كؿ في يقؿ أال عمى النساء عدد جكد ك إلزامية الثالثة، ك الثانية مادتو في
 المتنافس مقاعد عدد بحسب محددة النسب عف سياسية أحزاب عدة أك حزب مف مقدمة أك

.  3عمييا
: الوطني الشعبي المجمس إنتخاب:أكال
. مقاعد أربعة( 04 )المقاعد عدد يككف عندما%" 20-
. مقاعد خمسة( 05 )يفكؽ أك يساكم المقاعد عدد يككف عندما 30%-
. معقد عشرة اربعة( 14 )يفكؽ أك يساكم المقاعد عدد يككف عندما 36%-
. معقدا ثالثكف ك إثناف( 32 )يفكؽ أك يساكم المقاعد عدد يككف عندما 40%-

                                                           
 لبناف ،1ط الحقكقية، الحمبي منشكرات اإلسالمية، الشريعة ك الدكلي القانكف في التميز عدـ مبدأ عمؾ، فنجاف مناؿ -  1

 .43، ص2009

 الدكلي الممتقى في ألقيت مداخمة الجزائر، في السياسي اإلصالح عممية عمى لممرأة السياسية المشاركة أثر ،بنيني أحمد -  2
 .2002 مارس بسكرة، جامعة المغاربية، الدكؿ في الدستكرية اإلصالحيات حكؿ العاشر

 في المرأة تمثيؿ حظكظ تكسيع لكيفيات ، المحدد12/01/2012 في  المؤرخ03-12 العضكم القانكف مف 02 المادة -  3
 .14/01/2012 في ،المؤرخ01الشعبية،عدد الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في المنشكرة المنتخبة، المجالس
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. الخارج في الكطنية الجالية لمقاعد بالنسبة%50-
: الوالئية الشعبية المجالس إنتخاب:ثانيا
.  معقدا47 ك43 ك39 ك 35المقاعد عدد يككف عندما30%-

 :البمدية الشعبية المجالس إنتخاب:ثالثا
 عف سكانيا عدد يزيد التي بالبمديات ك الداكئر بمقرات المكجكدة الشعبية المجالس في 30-

. نسمة2000
 األصكات بحسب القكائـ بيف المقاعد تكزيع كجكب عمى منو الثالثة المادة نص كفي
 نفس مف الثانية المادة في المحددة النسب قائمة، كتخصص كؿ طرؼ مف عمييا المتحصؿ
 1 .الفائزة القكائـ في أسمائيف ترتيب حسب لممترشحات كجكبا 12/03رقـ القانكف

:     الترشح قوائم بتركية المتعمق القيد: الثالث الفرع
 أف إعتبار عمى يقـك ك القانكنية، األنظمة معظـ في مكرس ك ضركريا الشرط ىذا أف

 أك التكقيعات مف عدد عمى حصؿ إذا اإلنتخابات، إال إلى نفسو يرشح أف يمكنو ال الحزب
 عمى المعنية، اإلنتخابية الدائرة ناخبي مف األقؿ عمى % 5 بتكقيع مدعما أم المطمكبة، التزكية

 عمى يكقع أف ناخب أم يمكف كال ناخبا، 1000 عف يزيد كأال ناخبا 50 عف العدد ىذا يقؿ ال
ال قائمة مف أكثر . لمعقكبات تعرض كا 

 ك عمكمي، ضابط لدل اإلدارة تقدميا إستمارات في الناخبيف تكقيعات تجمع أف يجب ك
 رسمية ثيقة ك أم أك الكطنية التعريؼ بطاقة رقـ ك ف العنكا ك المقب ك اإلسـ عمى تحتكم أف

 مف اإلستمارات ىذه ترفع اإلنتخابية، القائمة عمى التسجيؿ رقـ كذا ك المكقع ىكية تثبت أخرل
      2.إقميميا المختصة اإلنتخابية اإلدارية المجنة رئيس إلى إعتمادىا أجؿ
 كفؽ بتزكيتيا الخاصة األحكاـ جاءت فقد التشريعية، لإلنتخابات المرشحيف لقائمة بالنسبة أما

 نشير أف المحمية، عمى لإلنتخابات الترشح قكائـ لتزكية المتطمبة الشكميات ك الشركط نفس

                                                           
 في المرأة تمثيؿ حظكظ تكسيع لكيفيات المحدد 12/01/2012 في المؤرخ 03-12 العضكم القانكف مف 03 المادة - 1

 .المنتخبة المجالس

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمقة 01-12 مف العضكم القانكف مف 72 المادة-  2
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 لمتصديؽ العاـ القنصؿ يتدخؿ أف يجب بالخارج المقيميف بالجزائرم الخاص لإلقتراع بالنسبة
  .الناخبيف طرؼ مف جمعيا تـ التي التكقيعات عمى

. اإلنتخابية الحممة عمى اإلدارية الرقابة: الثالث المبحث
 ك فعالػة، كسيمة باعتبارىا اإلنتخابية لمعممية المككنة مراحؿ أىـ مف اإلنتخابية الحممة تعتبر 

 تطالعتيـ ك مشاكميػـ لحػؿ ك ليػـ األفضػؿ ىك بأنو إقناعيـ ك الناخبيف مف المرشح تقرب لككنيا
 لذا ، بالنيابة بمسانيـ يتحدث أنو ك الحككمية المجالس في ممثميـ أنو ك المستقبمية آماليـ ك

 في المرشحيف بيف المساكاة تحقيؽ تكفؿ التي الضمانات ك اآلليات مف العديد التشريعات تضع
 لمدعاية التقميدية الكسائؿ إستخداـ في المرشحيف التساكم في ذلؾ ك اإلنتخابية، عممية

 المسمكعة، اإلعالـ سائؿ ك إلى الكصكؿ في المرشحيف التساكم حيث مف كذلؾ ك اإلنتخابية
 الرقابة يتطمب ىذا كؿ ك الحكارات ك اإلنتخابية الدعاية تكزيع ك كالنشر المرئية المكتكبة، أك

 . 1 عمييا
  اإلنتخابية الحممة مفيوم: األول المطمب
 آخر كىي قانكنيا، ك رسميا المحدد اإلنتخابات مكعد تسبؽ التي الفترة اإلنتخابية الحممة تعتبر
 تأثير قصد المتاحة، التقنيات ك الكسائؿ ك األساليب إستخداـ أجؿ مف لممرشح تعطى فرصة
قناعيـ الناخبيف سمكؾ عمى  لذا اإلنتخابية، المعركة بيذه الفكز ك ،2أصكاتيـ إلى الكصكؿ إلى كا 

 أخيرا ك كأنكاعيا اإلنتخابية الحممة خصائص ثـ أكال اإلنتخابية الحممة تعريؼ منا يقتضي
.   اإلنتخابية الحممة تحكـ التي مبادئ
  خصائصيا و اإلنتخابية الحممة تعريف: األول الفرع

 بالحممة المتعمقة خصائص ثـ اإلنتخابية الحممة تعريؼ إلى نتطرؽ سكؼ فيو ك
 .اإلنتخابية

: اإلنتخابية الحممة تعريف: أوال
 مف كؿ لمحممة تعريفا إعطاء اإلعالـ ك السياسة ك القانكف ك المغة عمماء حاكؿ لقد 
 الحصر، ال المثاؿ سبيؿ عمى التعريفات ىذه جاءت قد ك بو ييتـ الذم الجانب مف أك زاكيتو

                                                           
    . 389 ص السابؽ، ،المرجع الكاسعى محمد محمد منصكر-  1

  .7، ص2004 الجزائر التكزيع ك لمنشر الخمدكنية دار ،أساليبيا وسائميا مفيوميا اإلنتخابية الحمالت صغير، بف زكريا- 2 
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 تكجيو ك الناس في التأثير عمى العمؿ بيدؼ تبذؿ التي جيكد أنيا عمى "عرفيا مف فمنيـ
 ". معينة زمنية فترة خالؿ مف ذلؾ ك معينة جية ك نحك سمككيـ

 إلعطاء األحرار المرشحكف أك السياسية األحزاب تؤدييا التي األفعاؿ مجمكعة ىي" أك
 يمثؿ مكحد عاـ رأل لتككيف ذلؾ ك إنتخابي برنامج خالؿ مف الناخبيف لييئة حسنة صكرة
 ". السمطة إلى الكصكؿ بيدؼ سياسيا إتجاىا

 أف دكف معينا مكقفا ليتبعكا لممكاطنيف الحرة اإلرادة عمى الضغكط مف مجمكعة ىي أك
 ." 1اإلرادة تمؾ سمب إلى ذلؾ يؤدم

 مجمكعة" بػ يعرفيا الذم ذاؾ ىك الحممة عف تعبيرا التعاريؼ أكثر أف نرل أننا غير
 إلى معينة رسالة إليصاؿ األساليب ك سائؿ ك بمختمؼ السياسية األحزاب يؤدييا أعماؿ

 . 2 "المرشح لصالح التصكيت عممية عمى التأثير الجميكر 
: اإلنتخابية الحممة خصائص:ثانيا

 عمى اإلعالمية الحمالت مف غيرىا عف الخصائص مف بجممة االنتخابية الحممة تتميز
. خصائصيا أىـ ك سياسية حممة أنيا أساس

 :      سياسية أىداف ذات (1

 عف اإلنتخابات في الفكز حكؿ ىدفيا يدكر ك سياسي، نشاط ىي اإلنتخابية الحممة
 األىداؼ أف نجد لذلؾ القكانيف، الدساتير تقتضيو ما حسب المطمكبة الفكز نسبة تحقيؽ طريؽ
 ك الجماىيػر نفكس في تأثير الناخبيف،ك أصكات مف كبيرة نسبة عمى الحصكؿ إلى تتجو فييا
 عامة قاعدة ليست األىداؼ ىذه أف إال معينة، برامج أك معينة ألفكار إستمالتو ك اآلراء نشر
 في حدث كما اإلنتخابات مقاطعة لمدعكل اإلنتخابية الحممة يستخدـ مف ىناؾ أف حيث

. 3 اإلنتخابية الحمالت مف أخر نكع ىذا ك ،1999 لسنة إنتخابات

                                                           
 السياسية  التنمية آفاؽ ك كاقع ) حكؿ الدراسي اليـك بمناسبة ألقيت مداخمة ،اإلنتخابية العممية عمى الرقابة مزياني، فريدة-  1
  .77 ، ص2007 ، ديسمبر باتنة ،جامعة( الجزائر في

 مصر التكزيع، ك لمنشر الفجر دار ،اإلنتخابات في الفوز إلى طريقك اإلنتخابية الحمالت إدارة حجاب، منير محمد-  2
 .16 ص ،2007

 .17-16 ص السابؽ، ، المرجع صغير زكريا - 3
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: اإلتصال سائل و كافة إستخدام- 2
 اإلتصاؿ ك الجماىرم اإلتصاؿ سائؿ ك عمى تعتمد أف البد اإلنتخابية حممة أم لنجاح

 في فعاؿ بدكر يقـك المقدمة الدكؿ في الجماىرم اإلتصاؿ سائؿ ك  نجد حيث معا، الشخصى
 مف الشخص اإلتصاؿ أف الدكلية المجنة تقرير في جاء كما،  البرلمانية ك  الرئاسية اإلنتخابات

.  يسانده ك اآلخر يدعـ كالىما ك عامة، بصفة النامية الدكؿ في اإلتصاؿ أشكاؿ أقكل
: التغطية كثافة ذات- 3

 مع محددة، زمنية لمدة اإلنتخابية الحممة عممية في المستمرة ك المكثفة الجيكد عف عبارة
. المرجك اليدؼ إلى الكصكؿ الكسائؿ ك األساليب كافة إستخداـ

:  منظمة إدارة ذات- 4
 إلى المؤدم العمؿ طريؽ يرسـ كي الدعائى، أك سياسي عمؿ في تخطيط جكد ك مف اليدؼ إف

 األفكار، تنسيؽ ك لتنظيـ التخطيط يمـز الدعائي النشاط لمضمكف البيانات جمع كأف اليدؼ،
مكانية  بالجميكر، المثاؿ سبيؿ عمى البيانات ىذه تتعمؽ كأف ، سممية دعائية إستراتيجية  رسـ كا 

 ك التعميمي ك الثقافػي المستػكل ك فيػو، السائدة األفكار نكع ك تقسيماتو، ك المختمفة فئاتو ك
. 1السيككلكجي ك الحضارل

 اإلنتخابية الحمالت أنواع: الثاني الفرع
 األنكاع أف إال أنكاع، عدة إلى مختمفة إعتبارات ك معايير لعدة كفقا اإلنتخابية الحمالت تنقسـ
: إلى تنقسـ بالتالي ك اإلتصاؿ سائؿ ك أساس عمى إستنادا إنتشارا األكثر
: المباشر اإلتصال حمالت : أوال
 عمى تعمؿ التي المباشر اإلتصاؿ برنامج خالؿ مف اإلنتخابية الدائرة في يتكاصؿ النكع ىذا
 المتميزة العالقات ك الثقة أكاصر عمى بناء ك الناخبيف، ك المرشحيف بيف دية ك عالقات خمؽ
 أحاديث مف إتصاؿ أشكاؿ كافة فيو يستخدـ ك اإلنتخابية، دائرتو في المكاطنيف ك المرشح مف

 الكالئـ، ك اإلحتفػالت ك المؤتمػرات ك النػدكات، ك المقابػالت ك المباشرة، المقاءات ك الشخصية،

                                                           
  .18 - 17 - 16 ص سابؽ المرجع نفس صغير، بف زكريا-  1
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 بناء ك المشركعػات إنشاء ك لممحتاجيف، التبرعات مثؿ لمناخبيف، مباشرة خدمات تقديـ يمكف ك
.  1مدارس
: اإلعالنية الحمالت: ثانيا
 ىي  ك الناخبيػف، إلػى لمكصػكؿ العامة اإلتصالية سائؿ ك الحمالت مف النكع ىذا في تستخدـ ك

 أف ننسى كال الممصقات ك النشرات ك اإلعالمية المطبكعات تنفيذ ك تصميـ ك إعداد عف عبارة
 ك البيانات ك اإلخبػار، تنفيػذ ك إعػداد ك الحمالت، ىذه مثؿ في الممصقات تمعبو الذم الدكر

 كال ، التمفزيكف ك اإلذاعػة ك الصحافة ك الجماىيرم اإلتصاؿ كسائؿ ك الصحفية،  التصريحات
 ك فعاؿ دكر ليا التي ك المناظرة أمريكا في تستخدـ التي ك إعالنية دعاية أحسف أف ننسى
. 2مباشرة الناخبيف عمى تأثير
 اإللكترونية الحمالت: ثالثا
 إنشاء خالؿ مف لممرشح اإلنتخابية العممية دعـ في اإلتصاالت ك المعمكمات تقنية تكظيؼ يتـ

 رسالة إيصاؿ في كبير دكر التقنية ىذه تمعب ك لممترشح اإلنتخابية لمدعائية إلكتركنية مكاقع
 نجد إذا بينيا فيما اإلتصاؿ سيمة صغيرة قرية أصبح الذم ك العالـ تطكر مع لمناخبيف مرشح
. مجيكد أم بذؿ بدكف ناخبيف كؿ إلى الكصكؿ سيمة التقنية ىذه

 . اإلنتخابية الحممة تحكم التي المبادئ: الثالث الفرع
 تترجـ المبادئ ىذه ،ك األساسية المبادئ مف مجمكعة تكافر مف البد اإلنتخابية الحممة لنجاح
 ك ثانيػا اإلدارة حيػاد مبدأ ثـ أكال المساكاة مبدأ إحتراـ بيف تدكر ، قانكنية نصكص شكؿ في

.  ميعادىا ك اإلنتخابية الحممة في المستخدمة الكسائؿ كشرعية صحة شرط احتراـ كجكب
:    المساواة مبدأ أوال

 إرادة عف تعبيرىا صدؽ ك اإلنتخابات نزاىة ضماف ك األمة، لتمثيؿ المرشحيف إلختيار أحسف
 ك الدعايػة، سائػؿ ك إستخداـ في المرشحيف بيف الفرص تكافؤ ك المساكاة تتحقؽ كأف الشعب،
 ، البعض دكف المرشحيف مف البعض بيا يختص الذم التمييز أك المحاباة أساليب عف إبتعاد

                                                           
 .23 ص السابؽ ، المرجع حجاب، منير محمد - 1

 .23 ص السابؽ ، المرجع حجاب، منير محمد -   2
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 كمنح ، 1الممصقات عرض ك إعالنات مف الدعاية كسائؿ جميع مع المساكاة مبدأ يطبؽ حيث
 النصكص إحتراـ يضمف بما اإلعالنات لمصؽ المخصصة لألمكاف المتساكية المساحات
 لذا إجتماعي، أك شخصى سبب ألم المكاطنيف بيف التميز عدـ بضركرة تقضي التي الدستكرية

 في بيا  المسمكح الدعاية ككسائؿ بإجػراءات المتعمقػة القكاعػد عمى المساكاة مبدأ يييمف أف البد
 لكؿ الدعاية سائؿ ك إستعماؿ في الفرص تكافؤ مبدأ يتحقؽ أف ك لإلنتخابات المنظـ القانكف
. 2اإلنتخابات في مرشح
. اإلدارة حياد مبدأ: ثانيا

 فييا بما برمتيا اإلنتخابية العممية عمى اإلشراؼ اإلدارية لمسمطة األساسية المياـ مف
 الحياد بكاجبيا قياميا أثناء عاتقيا عمى يقع ك نجاحيا سبؿ تكفير ك اإلنتخابية، لمحممة التنظيـ

 اإللتزاـ عمييا ك ،3أحرار أك مرشحيف أحزاب كانكا سكاء اإلنتخابات في المتنافسة األطراؼ بيف
. البصرية ك السمعية اإلعالـ سائؿ ك إتجاه التاـ بالحياد

 عدـ يقتضي حيث المبدأ، ليذا الدستكر مف 23 المادة في الجزائرم المشرع نص لقد ك
 لمراقبة المستقمة الكطنية المجنة بدكر كذلؾ المشرع أقر لقد ك القانكف، يضمنو اإلدارة تحيز

 أغمب نجد حيث االنتخابية، الحممة خالؿ الحياد مف ممكف قدر أكبر ضماف في اإلنتخابات
 نشاط أم ممارسة مف اإلدارييف األعكاف تمنع الدكلة في العمكمية بالكظيفة الخاصة تشريعات

. 4 آخر سياسي تيار أك حزب لصالح اإلنتخابية الحممة أثناء
.  اإلنتخابية الحممة في المستعممة الوسائل مشروعية: ثالثا

 لما اإلنتخابية الدعاية عممية في بو يستياف ال دكر الحديثة اإلعالـ سائؿ ك دكر إف
 ك  جية مف الناخبة الييئة أكساط في أفكارىـ ك برامجيـ عرض في كثير مف لممرشحيف تقدمو
 خالؿ مف كاآلراء البرامج ىذه عمى الجيد التعرؼ في األخيرة ىذه تساعدىـ أخرل جية مف

                                                           
 .24 ص السابؽ ، المرجع حجاب، منير  محمد-  1

 العدد الككيت، الحقكؽ مجمة ،سالمتيا في أثره و االنتخابية الحممة لتمويل القانوني التنظيم زغمكؿ، سعد خالد - 2
 .81ص ،2004الثالث،

 23 ص الكطني، الشعب المجمس ، النائب مجمة ، اإلدارة حياد و الجزائرية اإلنتخابية المنظومة فكاير، الديف نكر-  3

    الحقكؽ، في الدكتكراه درجة لنيؿ رسالة ،(مقارنة دراسة) المحمية لالنتخابات القانوني التنظيم، عمى محمد فرغمى محمد-  4
 .72 ص كنشر، تاريخ بدكف الحقكؽ، كمية المنصكرة جامعة
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 فيما البرامج، مضمكف عف ككافية كافية فكرة مف تقدمو كما المرشحيف بيف التمفزيكنية المناظرات
 ىذه أف إال الصكرة، تكضحو المكتكبة ك السمعية الكسائؿ طريؽ عف فيمو الناخب يعجز

 ككنيا المشرعة غير الكسائؿ إستعماؿ يحظر حيف في ك ،1كثيرة نفقات إلى تحتاج الكسائؿ
 اإلشاعات إطالؽ إف ك النائب، إرادة تزيؼ عمى تعمؿ إنيا ك الخداع، ك المكر عمى تعتمد
 الحممة نزاىة ك مكضكعيػة عمى التأثير شأنيا مف يككف المتنافسيف، المرشحيف عف كاذبة

 . 2 اإلنتخابية
. اإلنتخابية الحممة ميعاد : رابعا

 حدد ك السياسية األحزاب ك  لمرشحيف اإلنتخابية الحممة الجزائرم المشرع نظـ لقد
 إجراء يـك حتى اإلقتراع إلى الناخبيف دعكة تاريخ منذ تبدأ األخيرة ىذه أف حيث ميعادىا،

. كالمترشح لمناخب كافية تككف المدة ىذه أف حيث اإلنتخابات،
 استكفكا الذيف لممرشحيف اإلنتخابات لحممة ميعادا الجزائرم المشرع أقر السياؽ ىذا في ك
اإلقتراح،  تاريخ مف أياـ 03 قبؿ تنتيي اإلقتراح، ك يـك مف يكما 25 قبؿ الترشح إيداع إجراءات

 تفتح الثاني لمدكر المترشحيف بيا يقـك التي اإلنتخابية الحممة فإف ثاف دكر جكد ك حالة في ك
. اإلقتراع تاريخ في يكميف قبؿ تنتيي ك اإلقتراع تاريخ مف يـك 12 قبؿ
 مدة حددت حيث اإلنتخاب بإختالؼ المدة، ىذه تحديد في ميز الفرنسي قانكف نجد حيف في

 اإلنتخاب قانكف مف 164 المادة لنص طبقا يكما( 20)ب الكطنية لمجمعية اإلنتخابية الحممة
 الشيكخ بمجمس الخاصة اإلنتخابية الحممة أما ليمةاإلقتراع، منتصؼ جكبا ك تنتيي ك الفرنسي
 بالنسبة أما ،306 لممادة طبقا الناخبيف دعكة قرار صدكر تاريخ مف انطالقيا المشرع أجاز

.  3بيكميف المرشحيف أسماء إعالف مع اإلنتخابية الحممة تبدأ الجميكرية رئيس إلنتخابات
 جعميا المقررة،فقد المدة حيث مف االنتخابية لمحممة تنظيمو في الجزائرم المشرع أما

 مبدأ تحقيؽ إلى ييدؼ كاف كربما الفرنسي المشرع عكس اإلنتخابية، اإلستحقاقات لجميع مكحدة
. اإلنتخابات لمختمؼ المرشحيف جميع بيف المساكاة

                                                           
. 79-78 ص  سابؽ مرجع مزياني، فريدة د-  1

 
  .286ص1999 بيركت الحقكقية الحمبي منشكرات ، السياسية األنظمة الكىاب، عبد رفعت محمد -1

 . اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ  العضكم القانكف مف 188 المادة- 3
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 . اإلنتخابية الحممة سائل و تنظيم ضوابط: الثاني المطمب
 برامج لتغطية الضركرية الكسائؿ مف مجمكعة بكاسطة تدار اإلنتخابية الحممة إف
 تختمؼ ك اإلنتخابيػة، الدائػرة أك البػالد أنحػاء في المرشح بيا يقـك التي  الجكالت ك المرشحيف،

 ك الجمػػاىيػػػر لقػاء أف إال اإلنتخابات، نػػكع بإختالؼ أىميتيا في اإلنتخابيػة الحممػة سائؿ ك
 نسى كال ثقتيـ، لكسب المثمى سيمة ك أحس ىك يبقى معيـ الحديث ك ييـ الشخصي اإلتصاؿ
 المشرع يتدخؿ كىنا إلخ...كالفتات التمفزيكف، ك كاإلذاعة كممصقات صحؼ مف األخرل الكسائؿ
 العممية نزاىة ك جدية لضماف اإلنتخابية، الحممة لتنظيـ إجراءات ك ضكابط ليضع الجزائرم
 1 .اإلنتخابية

  التقميدية لوسائل القانوني التنظيم: األول الفرع

 قبؿ مف باستخداميا المسمكح ك اإلنتخابية الحممة في المستخدمة التقميدية الكسائؿ إف
 ثـ العمكمية المظاىرات ك اإلنتخابية اإلجتماعات عقد عف عبارة ىي األحزاب ك المترشحيف
. المناشير تكزيع ك الممصقات

 العمومية المظاىرات و اإلنتخابية اإلجتماعات عقد: أوال
 التي اإلنتخابية الحمالت في تستخدـ التي اإلجتماعات كسيمة الجزائرم المشرع نظـ لقد
 كذلؾ الناخبيف، أماـ مباشرة كآرائيـ برامجيـ شرح مف ليتمكنكا بالمكطنيف المرشحيف يعقدكىا
  2 .العمكمية المظاىرات ك اإلجتماعات قانكف ألحكاـ طبقا
 إلشخاص مؤقت تجمع عف عبارة" العمكمي اإلجتماع أف عمى منو 02 المادة عرفت ك  

 بو االلتحاؽ الناس لعمـك يسيؿ مغمؽ مكاف في ك العمكمي الطريؽ خارج ينظـ عميو متفؽ
 3" .المشتركة المصالح عف الدفاع ك األفكار تبادؿ قصد

                                                           
  .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف204 المادة-  1

  .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 192المادة-  2

 ك اإلجتماعات قانػكف المتضمف 89/28 لمقانكف المتمـ ك المعدؿ 02/12/1991 في المؤرخ 91/19 القانكف مف 02المادة- 3
 .77-23 ص ،04/12/1991 بتاريخ ،62ر،عدد ، العمكمية،ج المظاىرات



 االنتخابية لمعممية التحضيرية باإلجراءات المرتبطة اإلدارية الرقابة:األول الفصل

 48 

 عقد قبؿ إتخذتيا لممعينيف إجراءات ضع ك الذكر سالؼ القانكف أف نرل عمكما ك
 مقر لبمديات بالنسبة قانكنا يمثمو مف أك الكالي إلى يقدـ تصريح تقديـ ضركرة ك اإلجتماع
: التالية المعمكمات مف مجمكعة التصريح يتضمف ك الكاليات

 . الشخصية عناكينيـ ك ألقابيـ ك المنظميف أسماء -

 . إصدارىا مكاف ك تاريخ ىكيتيـ بطاقات أرقاـ ك -

 . اإلجتماع اليدؼ تحديد -

 . مدتو ك ساعة ك اإلجتماع مكاف ك تاريخ ذكر مع حضكرىـ المنتظر األشخاص عدد -

 عمى محافظة ك المختصة، السمطات مف طمب كؿ عند يقدـ إستالـ صؿ ك تسميـ يتعيف ك -
 ألقى ك ،1رفضو أك الترخيص منح في التقديرية سمطة لمكالي العاـ األمف ك العاـ النظاـ

 أف شأنيا مف االجتماعات ىذه عف يترتب تصرؼ كؿ عف المنظميف عاتؽ عمى بمسؤكلية
 غير أنيا الذكر السابقة المادة عمى المالحظ ،ك العاـ النظاـ أك العاـ باألمف المساس إلى تؤدم

 اإلدارم باإلشراؼ المخكلة اإلدارية الجية كألـز ليؤكدىا التدخؿ المشرع عمى يتعيف ك كاضحة
 عممية تخضع ك كالمشاركيف، المنشطيف كحماية القاعات لجميع األمنية الحماية تكفير عمى
 بناء اإلنعقاد مكاف ك كالتكقيت التاريخ حيث مف اإلنتخابية الحممة فترة خالؿ القاعات ىذه تكزيع
 ".قانكنا ممثمو أك الكالي "العممية ىذه عمى  المشرفة اإلدارة بيف ك المرشحيف بيف إتفاؽ عمى

 التنظيـ عممية حيث مف الفرنسي المشرع خطى عمى مشى الجزائرم المشرع أف المالحظ ك -
 لمنصكص شأنيا في تحيؿ الفرنسي المشرع أف إال عمييا، المشرفة الجية ك اإلجتماعات

  2لإلنتخابات القانكنية

 عمى بناء األمف مديرية ىي باإلجتماع الترخيص بإصدار المختصة الجية فإف مصر في أما -
 .األقؿ عمى ساعة 24 بػ المحدد المكعد قبؿ لإلجتماع المنظميف قبؿ مف يقدـ طمب

  المناشير توزيع و الالفتات و الممصقات تعميق: ثانيا

                                                           
    .العمكمية المظاىر ك اإلجتماعات قانكف المتضمف 91/19 القانكف  مف06المادة  -  1

 إشيار لكيفيات ، المحدد15/03/1997 في المؤرخ 97/72رقـ تنفيذم الشعبية، مرسـك الديمقراطية الجزائرية الجميكرية–  2
 .15/03/1991 الصادرفي14الرسمية، العدد الجريدة الترشيحات،
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 في يتحدد كمكانيا ، الترشيح بإشيار الخاصة الممصقات ك الصكر ك الالفتات تعميؽ إف
 عف بعيدة تككف أف يشترط ك كرقابتو، الكالي إشراؼ تحت البمدية إدارة طرؼ مف معيف مكقع
 الدبمكماسية المراكز مصالح فتتكلى الخارج في اإلنتخابية ئرالمدك بالنسبة ك التصكيت، مراكز

 إحتراـ عمى المشرع مف حرصا مستكاىا،ك عمى لإللصاؽ المخصصة المكاقع تعييف كالقنصمية
 ليذا يخصص حيث العممية ىذه تحكـ  الضكابط مف مجمكعة قرر نجده اإلشيارية اإلجراءات
  1مساءا السابعة الساعة إلى نيارا السابعة الساعة تبدأمف زمنية مساحة اإلشيار

  عنيا يقؿ أك نسمة 20.000 يساكم سكانيا عدد تككف التي البمديات في أماكف 10 -

  .نسمة 40.000 ك 20.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في مكاف 16 -

  .نسمة 100.000ك40.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في مكاف 24 -

  .نسمة 180.000 ك 100.001 بيف سكانيا عدد يتراكح التي البمديات في مكاف 30 -

 .نسمة 180.000 عف سكانيا عدد يزيد التي البمديات في نسمة 10.000 لكؿ كاحد مكاف -

 المتعمقة لإلجراءات تحديده في الفرنسي المشرع مع متفؽ الجزائرم المشرع أف نالحظ ك -
 إختمؼ أنو إال ،2عمييا المشرفة الجية ك اإلعالنات، ك لمممصقات المخصصة األماكف بتحديد
 الفرنسي، المشرع مع بالمقارنة نسبيا قصيرة تعتبر التي ك لذلؾ المحددة الفترة حيث مف معو

 ك دػتحدم ةػبعممي البمدية يسػرئ صػيتخ أف" عمى الفرنسي اإلنتخاب قانكف مف 52 فالمادة
 في التدخؿ صالحية كلمكالي أشير، بثالثة اقتراع يـك قبؿ بإشيار المتعمقة األماكف تخصيص

 ."3البمدية رئيس قبؿ تياكنا ك تقصيرا الحظ إذا إال األماكف، ىذه تحديد

 اإلنتخابية لمحممة اإلعالمية التغطية تنظيم: الثاني الفرع
 بالجماىير اليكمي إلرتباطيا العاـ الرأم تككيف في ميما دكر تمعب اإلعالـ كسائؿ إف

 لذا المكتكبة ك المرئية الصحافة العاـ الرأم عمى تأثير ليا التي الكسائؿ بيف كمف دائـ بشكؿ

                                                           
 14 عدد ر ج الترشيحات إشيار لكيفيات المحدد15/03/1997 في ،المؤرخ97/72رقـ التنفيذم المرسـك مف 7 المادة-   1

 .19 ص ،15/03/1997 بتاريخ

 .62 ص السابؽ المرجع الحاج كرازدم -  2

 .63، ص السابؽ المرجع الحاج، كرازدم -  3
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 الخاصة القكاعد تحديد ثـ اإلنتخابية الحممة في اإلعالـ سائؿ ك أىمية نبيف أف نحاكؿ سكؼ
. 1 الصحؼ ك التمفزيكف ك اإلذاعة في المرشحيف لمبرامج اإلعالمية التغطية بتنظيـ

 
 

  اإلنتخابية الحممة في اإلعالم سائل و أىمية: أوال

 عف كشؼ ك تأثير مف ليا لما اإلنتخابية الحمالت في فعاؿ دكر اإلعالـ سائؿ ك تمعب 
مكانة  ليا الراديك كسيمة نرل حيث اآلخر، ك المرشح بيف التفاكت درجات ك المرشحيف برامج
 الكممة ةػػػػبكاسط األثير كاجػػػػأـ عبر كؿػػػػالعؽ تخاطب أنيا أساس عمى اإلعالـ أجيزة بيف ةحيكم

 أما فيو، التأثير ك العاـ الرأم لتككيف إستخداميا يجيد لمف سالح ىي ك فائقة، بسرعة ك
 المشاىديف، إىتماـ إليو يجذب ك معا كاحد أف في الصكرة ك الكممة بيف يجمع أنو إذا التمفزيكف

 في كاسع نطاؽ عمى مقبكؿ المساكاة قدـ عمى اإلعالـ سائؿ ك إلى الكصكؿ مبدأ إف
 اإلنتخابات في متنافس لكؿ يتاح أف المنطقي كلؾ ، الصيغ تتبايف قد ك ، المستقرة الديمقراطية

 في المتاحة اإلعالـ كسائؿ أفضؿ أف نالحظ ك رسالتو يكصؿ ك برامجو عف يعمف حتى فرصة
 تمكف التي المناظرات ىي المناسبات ىذه لمثؿ نمكذج أفضؿ أعطت التي ك اإلنتخابية الحممة

 2المطركحة السياسية المشاكؿ بمختمؼ اإلحاطة مف المكاطف
   اإلنتخابية الحممة في اإلعالم سائل و تحكم التي ضوابط: ثانيا

 حؽ مف يككف أف نزاىتيا، ك جديتيا ك اإلنتخابات لجدكل جكىرية ضمانة أىـ إف
 تخصص حيث ، بعدالة المرئية ك المسمكعة اإلعالـ سائؿ ك أماـ معيـ يتعامؿ أف المرشحيف

 أك إذاعية بأحاديث ليدلكا المرشحيف أماـ المجاؿ يفسح أف ك ،بالتساكم إعالمية مساحات ليـ
 ك سائؿ ك أخطر بإعتبارىا بينيـ، فيما بالتساكم ك محددة أكقات في برامجيـ تقدـ ك تمفزيكنية

 3.اإلنتخابية الحممة في المستخدمة أقكل

                                                           
 .583ص السابؽ ، المرجع الكاسعي، محمد محمد منصكر-  1

 .19 ص  ،2005بيركت، لمدراسات المبناني المركز مكافحتو ، سبيل و االنتخابي التزوير تقنيات ، اهلل عطا طكنى -  2

.21طوني عطا هللا ،المرجع السابق ، ص -  3  
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 الحؽ يجسده اإلعالـ في الحؽ بأف ينص 90/07 رقـ اإلعالـ قانكف نجد الجزائر في
 ك ةػشامؿ بكيفية اآلراء ك األخرل الكقائع عمى كمكضكعية شاممة بكيفية اإلطالع في المكطف

 الدكلي، ك مػالكطف فػػػػالصعيدم عمى عػالمجتـ ـػتو التي كاآلراء األخرل الكقائع عمى مكضكعية
 لممادة طبقا كالرأم التفكير في األساسية الحريات بممارسة ك اإلعالـ في المشاركة حؽ ك

 لتحدث ساعات 03 قدرة زمني كقت مرشح لكؿ يخصص حيث ، 1الدستكر مف 39،36،40
 طبقا محددة زمنية فترات عمى يتـ ك الناخبيف، لجميكر اإلنتخابي برنامجو ليرشح بالمباشر
 .لمقانكف

 المخصصة اإلرساؿ مدة حددت قد 167 المادة نجد الفرنسي المشرع بخصكص ك
 يحصؿ األخرل األحزاب ك األغمبية حزب بيف بالتساكم تقسـ ساعات بثالث السياسية لإلحزاب

 . 2نصؼ ك ساعة عمى منيا كؿ
 كؿ ببرنامج دقيؽ ك مفصؿ بشكؿ لمتعريؼ مساحات فتخصص الصحؼ كسيمة أما

 سائؿ ك مراقبة ميمة إعطاء في تتفؽ اإلنتخابية األنظمة أغمب أف نجد ك حدل، عمى مرشح
 بث مراقبة ك تكزيع ك اإلشراؼ تتكلى إدارم، طابع ذات محايدة لجية اإلنتخابية لمحممة اإلعالـ
 إلى الميمة ىذه كؿ ك قد الجزائرم المشرع نجد ك المساكاة، مبدأ ليتحقؽ المرشح، كؿ برنامج
. اإلنتخابات لمراقبة المستقمة الكطنية المجنة
  االنتخابية الحممة نفقات و إليرادات القانونية ضوابط: الثالث الفرع

 يعطي أف المرشح عمى يقتضي إذ البالد إنحاء عير المرشحيف تنقالت ك المنشكرات ك
 باإلنتخابات الفكز درجة دػػػػتحدم في كبير دكر األخير ىذا يمعب إذ حساب ألؼ المالي لمجانب

 إذ القانكنية النظـ مف العديد  تكاجو التي الميمة مشاكؿ أحد لإلنتخابات التمكيؿ مشكؿ يعتبر ك
 اإليرادات مجمكع فيو يبيف مرشح كؿ حممة يخص حساب فتح اإلنتخابية التشريعات تشرط

 اإلنتخابية، الحممة فترة خالؿ فعال إنفاقيا تتـ التي النفقات مجمكع ك طبيعتو، ك المتحصمة
 يقـك ،أف نائب إنتخاب أك الجميكرية رئاسة لإلنتخابات مرشح كؿ الجزائرم شرع ألـز حيث

                                                           
 العمكمييتيف المؤسستيف انتاج الشركط المحدد07/08/1995في في المؤرخ 99/304 رقـ التقذم مرسـك 03 المادة-  1

  الرئاسيػة إلنتخابات االنتخابية بالحممة المتعمقة ،المباشر.التحدث حصص البصرم السمعي االذاعي البث ك لمتمفزيكف
 .28 ص 1995 اكت 08 بتاريخ 58 عدد ر ج بثيا ك برمجاتيا ك

 .366 ،ص 1،1997، ط النشر مكاف ،بدكف النشر دار بدكف ،العربي العالم في التشريعية المؤسسة، الرشيدم أحمد- 2
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 كمف ،1طبيعتيا ك مصدرىا حسب تمت التي النفقات ك إيرادات مجمكع أم حممة حساب بأعداد
 ىذه خالؿ المالي العنصر عمى فعمية رقابة لتجسيد الكافية ضمانات مدل ما سؤاؿ نطرح ىنا

 الحممة نفقات عمى الرقابة ثـ اإلنتخابية الحممة إيرادات عمى رقابة إلى كسنتطرؽ الفترة
 .اإلنتخابية

:    اإلنتخابية الحممة إيرادات: أوال
 المكارد المجمكعة خالؿ مف اإلنتخابية الحممة تمكيؿ بأف الجزائرم المشرع نص لقد

 أساس عمى تقدـ الدكؿ مف محتممة مساعدة ك السياسية، األحزاب مساىمة عف صادرة
 مف مساىمة أك عينية أك نقدية ىبات أم تمقي يمنع ك المرشح مداخيؿ إلى إضافة اإلنصاؼ،

. 2أجنبية جنسية مف معنكم أك طبيعي سخص أك شمكميا، كاف ميما أجنبية دكلة أم
 قيمة يحدد ك اإلنتخابية الحممة سقؼ يحدد نص يحدد لـ الجزائرم المشرع أف نالحظ ك

 سالمجؿ لقكاعد المحدد الداخمي النظاـ في أما مرشحيف، طرؼ مف تحصيميا تتـ التي اإليرادات
 ضماف تجاكزىا لممرشحيف يجكز كال التبرعات، أك اإليرادات مف معينا حدا حدد االدستكرم
 عمى الفرنسي الدكلة مجمس قضاء إستقر ك الفترة، ىذه خالؿ المرشحيف بيف المساكاة لتجسيد

 سابقا التاريخ ىذا يككف بأف قضى بؿ اإلنتخابات، ميعاد تحديد بعد تبرعات تمقي يجكز ال أنو
 طالما تمكيالتيا ك الحممة لحساب 3الكطنية، المجنة لدل اإلنتخابية الحممة حساب إيداع عمى
 ك الجزائرم القانكف في نجدىا ال اإلجراءات ىذه مثؿ إف سياسي، حزب مصدرىا المبالغ ىذه أف
  .بيا تشريعية عناية تستكجب ميمة مسائؿ شؾ دكف مف
  : اإلنتخابية الحممة نفقات ثانيا

 لمنع ذلؾ تحكميا التي ضكابط إف ك اإلنتخابية، الحممة نفقات عمى الرقابة تجسيد يقتضي
 التي ك اإلنتخابية الحمالت في لألمكاؿ المفرط اإلستعماؿ عف يترتب الذم اإلنتخابي، الفساد
 كقتا يحدد لـ الجزائرم المشرع نجد خاصة بصفة اإلنتخابات مصداقية ك نزاىة عمى تؤثر

 السنة في تصرؼ أقراف الذم الفرنسي المشرع بخالؼ فيو، اإلنتخابية النفقات صرؼ يتـ محددا
                                                           

،  1993 مصر، كاإلستراتجية ، السياسية الدراسات مركز ،المصري السياسي النظام في الشريعة السمعة ىبي، ك عزه-  1
 .47 ص

 .اإلنتخابات بظاـ المتعمؽ 01-12رقـ  العضكم القانكف مف 204 المادة -  2

 .الدستكرم المجمس لعمؿ المحدد الداخمي النظاـ مف 30،43 المادتيف-  3
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 مف سنة مف أكثر قبؿ تمت نفقة كؿ فإف عميو ك اإلنتخابات خاللو تتـ الذم شير تسبؽ التي
 أما يككف قد باإلنفاؽ المكمفة الجية بخصكص أما انتخابية نفقة تعد ال ،1 اإلنتخابات مكعد

 المرشحكف بيا يقـك التي لمنفقات بالنسبة كأما ، اختالفيـ عمى أنصارىـ أك أنفسيـ مرشحيف
 تركيج التي تيدؼ ، إنتخابية ألعراض اإلنفاؽ بيذا يقكمكف أنيـ طالما صعكبة أم تثير ال فإنيا

 مف الحد عمى يساعد اإلنتخابية لمحممة لنفقات األقصى الحد أف ك لإلنتخابو، لمرشح الدعاية
 تتجاكز ال أف حدد قد الجزائرم المشرع أما المرشحيف، بيف المساكاة تحقيؽ ك النفقات، ساؽ
 الدكر في دينار مميكف60.000.000 الرئاسية اإلنتخابات لمرشح اإلنتخابية الحممة نفقات
  تتجاكز ال أف يجب لمتشريعات بالنسبة أما. التالي الدكر في لالرتفاع قابؿ المبمغ ىذا ك األكؿ،

. 2 مترشح كؿ عف دج80.000.000
 لقكاعد  تخضع فيي اإلنتخابية الحممة لنفقات الجغرافي اإلستيراد عممية بخصكص بالنسبة أما

: التالية
  %10 قدره جغرافي تسديد الحقيقية النفقات حدكد في الحؽ الرئاسية لإلنتخابات مترشح لكؿ- 1
 األقصى الحد ضمف ك الحقيقية النفقات مف %20 الرئاسية لإلنتخابات المرشح يسترد- 2

 األصكات مف مف %20 تساكم أك تقؿ أك %10 تفكؽ نسبة عمى تحصؿ إذا بو المرخص
. 3 عمييا المعبر

 األصكات مف % 20 مف أكثر عمى تحصؿ إذا النفقات مف %30 نسبة المرشح يسترد -3
 .عمييا المعبر

 25 ب حددت فقد التشريعية لإلنتخابات المترشحيف لنفقات الجزافي لإلسترداد بالنسبة ما -4
.  عمييا المعبر األصكات مف 20 نسبة عمى حصمت التي المترشحيف لقائمة بالنسبة

 4 .لمنتائج الدستكرم المجمس إعالف بعد إال تسديد يجكز ال عامة بصفة ك
:  اإلنتخابية بالحممة الخاصة اإلنتخابية الجرائم: الثالث المطمب

                                                           
1
 النيضة دار ، مقارنة ،دراسة اإلنتخابية الحمالت تمويل عمى القضائية الرقابةخمفي، اهلل عبد - 

 .89،90،ص،ص2001العربية،القاىرة

 .  االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 205 المادة-  2

 .  االنتخابات بظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 206 المادة-  3

4
 .101ص السابؽ، المرجع حنفي، اهلل عبد - 
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  أطراؼ طرؼ مف إرتكابو يتـ عما الجنائية المسؤكلية أحكاـ بتحديد الجزائرم المشرع عنى لقد
 التقيد ك القكانيف إحتراـ عمى أكد اإلدارة،ك ،كالمرشح النائب، كىي الثالثة، اإلنتخابية كالعممية

 ىذا ك ليا، المقررة الجنائية كالعقكبات بيا الماسة األفعاؿ بتجريـ المتعمقة األحكاـ أكرد ك بيا،
 ىذه سير لحسف الالزمة الضمانات كتكفير المرشحيف بيف المساكاة مبدأ تطبيؽ إلى تجسيد
. ليا المقررة كالعقكبات الجرائـ ىذه مف المجمكعة إلى نتطرؽ سكؼ ،ك المرحمة
 اإلنتخابية الحممة وسائل و بميعاد المخمة الجرائم: األول الفرع

 صحة الجرائـ ثـ اإلنتخابية لمحممة المحددة الزمنية بمكاعيد المخمة الجرائـ بيف نميز أف يمكف ك
. اإلنتخابية الحممة رسائؿ إستعماؿ

 : اإلنتخابية لمحممة المحددة المكانية و الزمنية بالمواعيد المخمة الجرائم: أوال
 كافة تتضمف التي األنتخابية،ك لمحممة المحددة الزمنية بالمكاعيد المخمة الجرائـ بيا يقصد 

 كافة مف خاصة،أك بفصة معاكينيـ أك ،المرشحيف عف تصدر التي األفعاؿ ك التصرفات
 بقية  غزار عمى الجزائرم المشرع نظـ قد ك عامة، بصفة اإلنتخابية بالدعاية المتصميف
 النفقات في التحكـ ،ككذا المرشحيف بيف المساكاة تحقيؽ بيدؼ اإلنتخابية الحممة مدة التشريعات
 المرشح يقـك أف أشكاؿ مف شكؿ بأم يمكف كال الدكلة، عف عبئيا لتخفيؼ العممية بيذه المتعمقة
 القانكف مف 189 المادة نص يؤكده ما ىذا ك ،1قانكنا المحددة الفترة خارج اإلنتخابية بالحممة
 بالحممة يقـك أف كاف، شكؿ بأم ك الكسيمة كانت ميما كاف أيا اليمكف"01-12رقـ العضكم

 المرشحيف ألـز القانكف ،أف أعاله المادة نص مف كيتضح ،"عمييا المنصكص الفترة خارج
 المخالفيف، عمى كسياسية مالية لمعقكبات تعرض إال ك دعائي نشاط أم ممارسة عف باإلمتناع
 اإلشيارية الممصقات إلصاؽ ك لنشر مخصصة عمكمية أماكف الجزائرم المشرع حدد ككذلؾ
 كسائؿ إستعماؿ أثناء بيا التقيد لممرشحيف البد ضكابط ككضع لممرشحيف، بالدعاية خاصة
 كمؤسسات العمكمية اإلدارات ك تالمؤسسا ك العبادة أماكف إستعماؿ كعدـ اإلنتخابية، الحممة
 ضإال تعر ك اإلنتخابية، الدعاية إلغراض إنتماؤىا أك نكعيا كاف ميما كالتككيف كالتعميـ التربية

 . قانكنا عمييا المنصكص لمعقكبات
 

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 189 المادة- 1
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 اإلنتخابية الحممة بوسائل المخمة جرائم: انيا

 المادية الكسائؿ مف العديد إستعماؿ إلى اإلنتخابية الحممة أثناء المرشح يمجأ قد
 يقـك بحيث شرعية غير تككف قد برامجيـ، ك بأشخاصيـ التعريؼ في أىدافيـ لتحقيؽ كالمعنكية
 أك معنكم لشخص التابعة الكسائؿ أك الممتمكات إستعماؿ ك التجارية اإلعالنات بإستعماؿ
 ذلؾ،ك خالؼ القانكف نص إذا إال بيا كالمساس  الدكلة لرمكز السيء استعماؿ أك 1 عمكمي،
 .الضكابط تمؾ يخالؼ  مف كؿ عاقب نجده لذا العامة، اآلداب
 اإلنتخابية الحممة تمويل بضوابط المخمة الجرائم : ثالثا

 كؿ عمى اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01رقـ العضكم القانكف مف 204 المادة تمنع
 ميما أخرل مساىمة آم أك عينية أك نقدية ىبات مباشرة غير أك مباشرة بصفة تمقى  مف مرشح
 يعاقب ك أجنبية، جنسية مف معنكم أك طبيعي شخص أم أك أجنبية، دكلة أم مف شكميا كانت
 يعاقب 01-12رقـ العضكم القانكف مف 231 المادة نص حسب  األحكاـ ىذه يخالؼ فـ كؿ

 ألفي مف بغرامة ك ت سنكا( 10 )عشر إلى سنكات( 05  )خمس إلى( 01)سنة مف بالحبس
 عمى محافظة ىك ىذه مف اليدؼ ك دج(20.000)دينار ألؼ عشريف إلى دج( 2.000 )دينار

 . 2الدكلة شؤكف في أجنبي تدخؿ أم منع ك الكطنية السيادة
 لمحممة حساب بإعداد نائب أم أك الجميكرية رئيس النتخابات المرشح المشرع ألـز بيذا ك     

 ك طبيعتيا حسب تمت التي النفقات ك عمييا المتحصؿ اإليرادات مجمكع يتضمف اإلنتخابية
 إلى(40.000)مف مالية غرامة في تشمؿ بعقكبة الحكـ ىذا يخالؼ كؿ يعاقب أك مصدرىا

 . سياسية العقكبات مع( 200.000)
 كاف ك اإلنتخابيػة الحممػة تعيؽ أف يمكف التي بكافة الجرائـ كافية يعني لـ المشرع أف كالمالحظ
. اإلنتخابات نزاىة لضماف العممية بيذه أكثر ليحيط يتدخؿ أف لمشرع با األحرل

 

 

                                                           
 . االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 196 المادة - 1

 .باالنتخابات المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 204 المادة - 2
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 األول الفصل خالصة

 تمعبيا التي الفعالية ك األىمية بكضكح لنا يتبيف األكؿ الفصؿ في تقدـ ما خالؿ مف  
 ك الكحيدة الكسيمة ىي اإلنتخابات أف بإعتبار ، اإلنتخابية العممية عمى اإلدارية الرقابة

 تـ التي نتائج تمخيص يمكف ك الديمقراطي، الحكـ ممارسة ك السمطة إلى لمكصكؿ الديمقراطية
 : يمي فيما إلييا التكصؿ

 شغؿ أصبحت ديمقراطية ك عادلة سمطة ممارسة ك لحكـ شفافة ك نزيية إنتخابات  إف
 .العممية نجاح لضماف  الكحيد مطمبو ك الشعب لدل الشاغؿ

 ك ةالتحضيرم مرحمة مف بداء اإلنتخابية العممية مراحؿ كؿ في إدارية رقابة جكد ك إف 
 قكائـ إعداد مرحمة في تتجسد التي ك اإلنتخابية، لمعممية المسبقة المراحؿ أىـ تعد التي

 اإلنتخابية العممية سيركرة جية مف نزاىتيا تؤكد بضمانات المشرع أحاطيا التي ك اإلنتخابية
 اإلدارية المجنة أعماؿ مف بدءا بأعماليا خاص رقابي لنظاـ أخضعيا ،حيث أخرل جية مف

 .البمدية

 ككؿ،إلى اإلنتخابية العممية يسبؽ مكضكعي إجراء كأىـ الترشح إجراءات تخضع
 ىذا شرعية لضماف الترشح،ك عممية إلجراءات التنظيمية ك القانكنية النصكص مف مجمكعة
 صحتيا،حيث في بالنظر الكفيمة الجيات ،كحدد تشريعية بنصكص المشرع خصيا اإلجراء
 لرقابة تخضع بحيث اإلجراءات، لنفس التشريعية ك المحمية لإلنتخابات الترشح إجراءات تخضع
 المجمس لرقابة الجميكرية لرئاسة الترشح إجراءات تخضع ،فيما حاتمالترش صحة في الكالي

  . الدستكرم

 الفعاؿ كدكرىا ، الكطنية المجنة خالؿ مف اإلنتخابية الحممة عمى رقابة جكد ك كذلؾ ك
 إلى إيصاليا ك السياسية أفكارىـ إيضاح ك برامجيـ شرح أثناء المرشحيف أعماؿ مراقبة في

 .االنتخابية الحممة أثناء شرعيتيا مدل ك المستعممة الكسائؿ كمراقبة الناخبيف،

 خاصة بإجراءات اإلنتخابات في ةالتحضيرم بالعممية الماسة الجرائـ المشرع خص كما
 .   العقكبات قانكف مع بالمكازنة اإلنتخابات قانكف بمكجب الجرائـ حدد فيما
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 بو اليستياف مراحميا جميع كعبر اإلنتخابية العممية رقابة في اإلدارة دكر أف نستشؼ ىنا كمف
.اإلنتخابية لمعممية شفافية ك نزاىة يضمف بحيث كفعاؿ
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 إنتخابات لتحقيؽ كذلؾ ، االنتخابية العممية نجاح عكامؿ أىـ مف القضائية الرقابة تعد
 شأنيا مف التي جكىرية ضمانة كأكبر الناخبيف إرادة عف كمعبرة التزكير عف كبعيدة نزيية
 أعضاء لجميع الفرض تكافؤ عمى فظة المحا يكفؿ بما اإلنتخابات، في كالعدالة المساكاة تحقيؽ
 القضائية األجيزة مراقبة خالؿ مف كذلؾ ، الدكلة في اإلنتخابية العممية في المشاركة ىيئة

 األكؿ المالذ ىك القضاء باعتبار ، الشرعية لمبدأ تطبيقا العامة السمطة كتصرفات أعماؿ
 1األفراد كحريات حقكؽ حماية في كاألخير

 دقة ك بسالمة أكثر ،كتتأثر بيا تمر التي المراحؿ بجميع تتأثر االنتخابية العممية نزاىة إف
 الشعبية اإلرادة عف لمتعبير الحقيقي الفعؿ تمثؿ التصكيت عممية ،إلف بعدىا الفرز ك التصكيت
 تساىـ كحتى القضاء تدخؿ بالضركرة يقتضي مما السابقة، المراحؿ كؿ خالؿ مف المقصكدة

 ، قانكنية شرعية عمى تقـك أف يجب المساكاة كتحقيؽ الديمقراطية تحصيف في القضائية الرقابة
 أك سياسة األحزاب رعاية تحت كانك سكاء المرشحيف جميع بيف الفرص تكافؤ لمبدأ تجسيدا
 بغض كنزيية عادلة إنتخابات لتحقيؽ كذلؾ تقع، أف الممكف مف تجاكزات أم كمنع أحرار
 ترسانة مف اإلنتخابي المشرع كرس ميما كلكف يككف، لمف كالفكز األخيرة النتائج عف النظر
 لحؿ محايدة مستقمة لجية بد ال أنو إال ،2 اإلنتخابية العممية شفافية لضماف قانكنية كآليات

 لمقاضي أعطى الجزائرم المشرع نجد ،لذا اإلنتخابية العممية ىذه أثناء قد تقع التي النزاعات
 مراقبتو خالؿ مف كذلؾ اإلنتخابية، لمعممية السميمة كممارسة لضبط صالحيات عدة اإلدارم

. النتائج عف اإلعالف غاية إلى التحضيرية العممية مف بدءا األخيرة ليذه
 
 
  
 

  اإلنتخابية العممية عمى القضاء اإلشراف : األول المبحث

                                                           
 .203السابؽ، ص المرجع الغكيؿ سميماف -  1

 البيضاء دار كالقانكف الفقو مجمة ، اإلنتخابية العممية سير عمى القضائية الرقابة، العنبي رضكاف -  2
www.majalah.new.ma 
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 خالؿ مف االنتخابية العممية في ميـ دكر لمقضاء الجزائرم اإلنتخابي المشرع عيد لقد
 لدكر ككتعزيز اإلنتخابية العممية كجدية نزاىة يضمف مما العممية، ىذه سير عمى إشرافو

 في كالفصؿ ، النتائج إعالف غاية إلى  مرحمة أكؿ مف العممية لسير كمراقبتو اإلدارم القاضي
 . القضائية الييئة ىذه كجكد بضركرة اإلنتخاب قكانيف إىتمت حيث ، المقدمة الطعكف
  والبطاقة اإلنتخابية اإلنتخابي القيد في التسجيل عممية في القضاء دور :األول المطمب

 في اإلختصاص بإنعقاد المرحمة ىذه في بيا المعمكؿ التشريعية النصكص أقرت
 لممحاكـ اإلدارية المجاف بيا تقـك التي لمقكائـ المراجعة أعماؿ بشأف تثار التي المنازعات
 النصكص تعديؿ قبؿ كذلؾ العادم القضاء إختصاص مف السابؽ في كانت ما بعد اإلدارية،
 الصادر 04/01 رقـ لإلنتخابات العضكم القانكف كبمكجب اإلنتخابات لمقانكف كالمتمة المعدلة

. 1 سابقا المقررة اإلجراءات بنفس اإلدارم لمقضاء إختصاص تقرر 2004 فيفرم 07 في
 القاضي ليذا فييا الفصؿ تناط التي المسائؿ عدد في تندرج أنيا كقتيا قدر المشرع ألف
 يجعميا مما ،عمكما المدنية لمحالة بالنسبة األمر كذلؾ ،2 العائمية كالحالة ، كاإلقامة كالمكاطف

 العكدة يكفيو أنو غير ، العادم القاضي بيا يختص التي لمشخص المدنية بالحالة إرتباطا أكثر
 القانكف بو قاـ ما ،كىك بذلؾ يقضي خاصا نصا يدرج أف الطبيعي قاضييا إلى المنازعات بتمؾ

 اإلشراؼ مبدأ تطبيؽ يتـ أف يجب لذا 07/02/2004 في المؤرخ 04/01 رقـ العضكم
 البطاقة كتسميـ ، التسجيؿ مرحمة كىي التحضيرية، المرحمة في اإلنتخابات عمى القضائي

. فيما يمي نكضحو ما سكؼ كىذا اإلنتخابية،
  اإلدارية المجنة قرارات منازعة في المختصة الجية:األول الفرع

 أسنداإلختصاص حيث اإلنتخابي القيد عممية في الطعف حؽ اإلنتخابات قكانيف أقرت
 30 في المؤرخ 98/02 رقـ القانكف بمكجب اإلدارية القضائية الجيات بكصفيا اإلدارية لممحاكـ

 الساحة في المتكاجد التي الكحيدة الجيات ىي المحاكـ ككف اإلدارية المكاد في 1998 مام
 القكائـ في بالقيد المتعمقة الطعكف في الفصمي االختصاص ليا يسند التي اإلدارية القضائية

                                                           
  .لالنتخابات العضكم القانكف المتضمف 07/02/2004 في المؤرخ 04/01 رقـ القانكف مف 05 المادة -  1

 .101 ص السابؽ، ، المرجع الباز دادك - 2
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 بالطعف المعنية األشخاص ليؤالء يسمح ،كلـ العممية ليذه بالنسبة درجة كآخر كأكؿ 1االنتخابية
 الجداكؿ في المقدريف الناخبيف أسماء اإلدارم القضاء يراقب حيث عنيا الصادرة األحكاـ في

 الشركط تكافر كمف إنتخابية، بطاقة القيد ذلؾ عف كيترتب التصكيت ليـ يحؽ الذيف االنتخابية
 حددىا التي  كالشركط الناخب في السياسية الحقكؽ مباشرة تنظيـ قانكف يتطمبيا التي القانكنية
 القضائية الجية ىذه كتتكلي ،2المحمية بالمجالس عضك يرشح ممف المحمية اإلدارة  قانكف

 الصادر القيد رفض أك القيد القرارات الصحة عدـ عمي المنصبة الطعكف في  الفصؿ اإلدارية
 أك القيد شركط الطاعف الشخص إستفاء مدل تقدر أف األخيرة ىذه عمي ك اإلدارية المجنة عف

 قرارات رقابة عمى يقتصر فيك دكرىا ،أما لمقانكف إستنادا اإلنتخابية القكائـ  في القيد إغفاؿ
 أكتقضي قرار بإلغاء تقضي أف فميا األخرل، اإلدارية أعماؿ إلى يمتد كال فحسب اإلدارية المجة

.  بمشركعية
 كالتي القضائيتيف الجيتيف إلى يعكد اإلختصاص نجد الفرنسي المشرع مع كمقارنة

 إختصاص يشمؿ حيث االنتخابي القيد العممية عمى المترتبة الطعكف مف بنكع منيا كؿ تختص
 اإلدارم القضاء إختصاص أما أصمية، بصكرة بالقيد المتصمة بالمنازعات النظر العادم القضاء
 الشكميات األخيرة ىذه تراع لـ اذ اإلدارية المجنة أعماؿ سالمة مدل عمى الرقابة في فيتمثؿ

 .قانكنا المقررة كالمكاعيد

  دعوى رفع من المصمحة و الحق أصحاب: أوال
 األطراؼ " عبارة إلى االنتخابات القانكف مف 22 المادة في الجزائرم المشرح حدد

 العبارة كىذه اإلدارية المجنة قرارات في الطعف حؽ ليـ التي أشخاص إلى منو إشارة في "المعنية
 إلى كتحتاج القضائي الطعف رفع الحؽ ليا التي األشخاص لنا تبيف لـ إنيا حيث الدقة تنقصيا
 القائمة في قيده إغفاؿ مف شكا مكاطف لكؿ المعنية لألطراؼ يمكف أنو تفيـ قد  تفسيرات
 بغير مف مقيد الشخص شطب كطمب االنتخابية القكائـ إحدل في مقيد ناخب أم أك االنتخابية

 في مصمحة أصحاب بكصفيـ اإلنتخابية، الدائرة نفس في تسجيمو أغفؿ شخص أك الحؽ كجو

                                                           

  1-Khelloufie Rachid , Réflexion sur l'impact de la constitution de 1996 sur la justice 

administrative IDaRA, Volum 12 néméro 23, Algerie .2002.P67. 
 .235 ،ص سابؽ مرجع بسيكني، الغني عبد-2
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 منازعة كأراد صراحة الطمب برفض يقضى المجنة مف القرار ،كصدر القائمة مف الشطب أك قيد
   .1 المجنة عف الصادر القرار

 المجنة إغفاؿ عمى اإلعتراض اإلنتخابية الدائرة القكائـ أحد في مقيد شخص لكؿ يمكف
 لشخص جاز بالرفض المجنة إجابة كانت فإذا االنتخابية، ة الدائر نفس في شخص قيد اإلدارية

 المختص اإلدارم القضاء أماـ المجنة قرار في الطعف تسجيمو أغفؿ الذم كالشخص المعترض
 السياسية لألحزاب قانكنا المعتمديف لمممثميف قضائيا الطعف المشرع أجاز ككذالؾ إقميميا،

 كالحصكؿ االنتخابية القكائـ عمى إطالعيـ بعد األحرار، كالمرشحيف االنتخابات في المشاركة
 يشكبيا قد ما كتصميح كمراقبتيا االنتخابية القكائـ عمى إطالع اليدؼ ككاف منيا، نسخة عمى
.  األخطاء مف
  فييا والفصل الدعوى رفع ميعاد: ثانيا

 اإلنتخابات القانكف بمكجب فييا الفصؿ كأجاؿ الدعكل رفع ميعاد اإلنتخابي المشرع حدد
 إبتداء كاممة أياـ ،خمسة اإلدارية المجنة قرارات في الطعف ميعاد منو 22 مادة في 12/01 رقـ
 فإف لمجنة الضمني الرفض عمى تدؿ كالي تبميغ عدـ حالة كفي الرفض بقرار التبميغ تاريخ مف

 . اإلعتراض تاريخ مف إبتداء كاممة أياـ ثمانية أجاؿ في يرفع الطعف

ف  مف إبتداء كاممة أياـ خمسة خالؿ ذلؾ، في مصمحة ليـ الذيف مف الطعكف تسجيؿ كا 
 الفصؿ تتكلى التي المختصة اإلدارية القضائية جية لدل التصريح بمجرد كذلؾ التبميغ تاريخ
 كيفيـ الطاعف، شخص إلى البمدم الشعبي المجمس رئيس طرؼ مف التبميغ كيتـ الطعكف في
 صادؼ إذا انو كما اآلجاؿ، إحتساب في يدخالف ال الميمة إنتياء كيـك تبميغ يـك أف ذلؾ مف
 يميو، الذم اليـك مف إال يبدأ ال اآلجاؿ سرياف فإف رسمية عطمة يـك التبميغ لتاريخ المكالي اليـك

  أجؿ في بحكـ فيو تبت كالتي إقميميا، المختصة اإلدارية القضائية جية إلى الطعف كيرفع
 قبؿ المعينة األطراؼ إلى يرسؿ عاد إشعار كبناء اإلجراءات، مصاريؼ دكف أياـ خمسة (05)

 2 .اياـ03

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ لعضكم ا القانكف مف22 المادة-1

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف 19ك18 المادة-2
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 مبدأ خالؼ قد المشرع يككف ،كبيذا الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير الحكـ كيككف
 بالمشرع األحرل كاف لممكاطف،ك كالحريات الحقكؽ يضمف الذم درجتيف عمى التقاضي
 1 االنتخابية القكائـ في القيد منازعات في القضائية األحكاـ مراجعة حؽ إعطاء الجزائرم

  الناخب بطاقة تسميم عمى القضائية الرقابة الثاني الفرع
 المناقشات ك الجدؿ بشأنيا تثار التي المسائؿ أىـ مف اإلنتخاب بطاقة تكزيع يعتبر

 أنيا عمى المعارضة قبؿ مف اإلدارة إتياـ إلى أحيانا تصؿ ،حتى إنتخابية عممية كؿ بمناسبة
 ليا مشيكد الثالث العالـ دكؿ أف البطاقات، كخصكصا تكزيع عممية عف مباشر مسؤكلة
 2 .النجاح سبؿ لو كيكفر لسمطة مرشح يخدـ بما البطاقات بيده بتالعب
 القضاء مستكل عمى ذلؾ كاف سكاء اإلنتخاب قاضي نجد كفرنسا المقارنة األنظمة ففي 
 مراعاتيا كمدل اإلنتخابية بطاقة تسميـ عممية عمى رقابة يمارس الدستكرم المجمس أك اإلدارم
 عممية في لمقانكف المخالفة كانت فإذا اإلنتخابية، العممية عمى تأثيرىا كمدل القانكف، األحكاـ
 تكزيعيا عدـ في التأخير يككف كأف مباشرا تأثيرا فيو تؤثر ك اإلنتخابات إفساد إلى تؤدم تكزيع
 بطريؽ البطاقات ىذه مف الغير تمكيف أك التصكيت في حقيـ ممارسة مف الناخبيف منع ىك
.  الغير مف بدال التصكيت ليـ يسمح مما مشركع غير

 البطاقات إعداد ميمة التنفيذية لسمطة إسناده خالؿ مف الجزائرم المشرع حاكؿ لقد
 كصحة بنزاىة إال تتحقؽ ال التي الديمقراطية أسس إرساء خاصة أىمية مف ليا بما اإلانتخابية

 المحمية لإلنتخابات تحضير مرحمة خالؿ لمصحافة الداخمية الكزير أكد حيث االنتخابية، عممية
 لتفادل أنو نعتقد ،لذالؾ مرة مف أكثر يصكتكف جزائرم ألؼ450 ىناؾ أف 2002 لسنة

 لـ التي البطاقات إرساؿ تتـ أف لمقضاء، ك اإلشراؼ ميمة تعقد أف اإلنتخابية بالبطاقة التالعب
 المحضريف طريؽ عف أك باالستالـ إشعار مع المضمكف البريد بكاسطة أصحابيا يتسمميا

 .3المعني إقامة محؿ إلى المجنة مقر مف إستالميا تسييؿ عمى يعمؿ مما القضائييف

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف20 المادة-1

 .372-371 ص السابؽ المرجع عمي، السيد السعيد-2

 .209ص سابؽ، ،مرجع بنيني احمد-3
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 كاف لذا ، القضاء دكر غياب اإلنتخابات بطاقة تسميـ عممية في الجزائر في يالحظ        كما
 بممارسة اإلدارم القاضي يمكف اإلنتخابات القكانيف في صريح نص كضع بالمشرع األحرل
.  العممية ىذه عمى رقابتو

  الترشح عممية عمى اإلشراف الثاني المطمب
 الشركط فيو تكفرت مكاطف لكؿ الجزائرم الدستكر كفمو قد الترشح في الحؽ كاف إذا
 المكمفة الجية قبؿ مف الترشح رفض  فإف حرة، قائمة ضمف أك حزبي إطار في سكاء القانكنية
 كتخضع القضاء أماـ مخاصمة يمكف المرشح في القانكنية الشركط تكفر مدل عمى بالرقابة
 الترشيحات رفض عمى القضائية الرقابة أف ،إال المشركعية لرقابة الترشيحات رفض قرارات
 إنتخابات ترشحيات بشأف الصادرة قرارات عمى تنص لالنتخابات العضكم لمقانكف طبقا

 اإلجراءات ليذه دراسة كلذا سنتطرؽ الرئاسية اإلنتخابات دكف فقط كالكطنية النيابية المجالس
 كفي كالمحمية التشريعية لالنتخابات بالنسبة الترشح منازعة إجراءات األكؿ الفرع في ،كنتناكؿ

 .الرئاسية لالنتخابات بالنسبة الترشح منازعة إجراءات الثاني الفرع

  المحمية و التشريعية لالنتخابات بالنسبة الترشح منازعة إجراءات األول الفرع
نتخابات الكطني الشعبي المجمس إنتخابات تخضع  المحمية الشعبية المجالس كا 

 إخطار كضركرة لمكالي الترشيحات صحة عمى الرقابة ميمة أسندت ،حيث خاصة إلجراءات
 حاكؿ بالترشح، كقد التصريح إيداع تاريخ مف إبتداء كاممة أياـ 10خالؿ الرفض بقرار المعني
 ب الناخبة ىيئة دعكة مرسـك صدكر بعد الترشح قكائـ إليداع القانكنية المدة تحديد المشرع

 لإلنتخابات بالنسبة يكما 45ك 1المحمية لإلنتخابات بالنسبة االقتراع مف كاممة يكما50
 . 2التشريعية

  الترشح رفض قرار في لطعن المؤىمة األشخاص: أوال
 " أنػو عمػى اإلنتخابػات بنظاـ المتعمؽ 12/01 العضكم القانكف مف77 المادة تنص

 خالؿ ، كمف "كاضحا قانكنيا تعميال معمؿ بقرار مرشحيف قائمة أك ترشح أم رفض يككف
: كىـ الترشح رفض قرار في بالطعف ليا المخكؿ األشخاص تتحدد المادة نص مضمكف

                                                           
 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف 73المادة- 1

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف 93 المادة- 2
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 لكؿ يحؽ أم األشخاص، ترشح بو المقصكد ككاف الترشح رفض أم: المتضرر المرشح- 
 رفض كتـ لمترشح كالمكضكعية الشكمية الشركط فيو تتكفر حرة قائمة أك حزبي إطار في مرشح
 صحة في قضائيا الطعف ليـ ،يجكز الكالي طرؼ مف المحمية أك التشريعية لإلنتخابات ترشحو
. 1المختص القضاء اإلدارم أماـ كذلؾ ترشحو برفض كالقاضي الكالي مف الصادر  قرار
 الترشح الشركط فييـ تتكفر مرشحيف قائمة رفض عبارة كردت كذالؾ: المرشحين قائمة- 

 الغير الكالي كرفض قرار صحة في الطعف األخيرة ليذه يحؽ حيث كالمكضكعية الشكمية
(. سميما قانكنيا تعميؿ معمؿ ) المؤسسة

  الترشح رفض قرار في فصل في المختصة القضائية الجية:ثانيا
 إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة أماـ الترشيحات رفض قرارات ضد الطعكف ترفع

  تكدع عريضة بمكجب الطعف كيككف المعنية لألطراؼ القرار تبميغ تاريخ مف أياـ 03 خالؿ
 سجؿ في القضية بجرد الضبط أميف يقـك حيث المختصة اإلدارية المحكمة ضبط كتابة لدل

عطائيا خاص  في إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة تحكـ حيث ،2القضايا جدكؿ في رقميا كا 
 أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير الحكـ كيككف الدعكل رفع تاريخ مف اياـ05 خالؿ طعف

لى المعنية أطراؼ إلى تمقائيا صدكره فكر الحكـ ىذا الطعف، كيبمغ .  تنفيذه قصد الكالي كا 
 إجراءاتيا تتـ حيث الترشح، المنازعات في فصؿ في السرعة منيجية الجزائرم المشرع تبنى لقد

.  الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ غير نيائي كبحكـ مصاريؼ كبدكف قصيرة ميمة في ببساطة
 األمة لممجمس لإلنتخابات بالنسبة الترشح منازعة إجراءات :الثاني الفرع

 المنتخبيف أعضاء نصؼ كيجدد سنكات 6 لمدة المنتخبيف األمة مجمس أعضاء ينتخب 
 كاحد دكر في األسماء المتعدد اإلقتراع نمكذج حسب األغمبية بطريقة كينتخب سنكات ثالثة كؿ
.  كالكالئي البمدم شعبي مجمس أعضاء ىـ اإلانتخابية ىيئة طرؼ مف الكالية مستكل عمى
 بمكجب العممية ىذه الجزائرم المشرع كنضـ قاىر، مانع حالة في ماعدا إجباريا التصكيت يككف

 عنكاف تحت الرابع الفصؿ في 113 المادة كحسب باإلنتخابات المتعمؽ 12/01 رقـ القانكف
 الكالئية االنتخابية لمجنة كأسندت المنتخبيف، األمة مجمس أعضاء بإنتخاب المتعمقة األحكاـ

                                                           
 .447 ،ص2005الجزائر، 32 الجامعية، المطبكعات ديكاف ، اإلدارية لممنازعات العامة المبادئ شييكب، مسعكد-  1

 .448السابؽ، المرجع شييكب، مسعكد - 2
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 في تبميغ كيتـ معمؿ بقرار ترشح أم الرفض صالحية كليا الترشيحات، صحة في الفصؿ ميمة
مكانية بالترشح التصريح إيداع تاريخ مف إبتداء باألمر لممعني يكميف خالؿ  قراراتيا في الطعف كا 
. 1اإلدارم القضاء أماـ
  الترشح رفض لقرار فصل في المختصة القضائية الجية :أوال
 إلنتخابات الترشح رفض قرارات ضد المرفكعة القضائية الطعكف مجاؿ المشرع نضـ كلقد 

 المعمقة 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 96  المادة في المحدد اإلجراءات بنفس األمة مجمس
 إلنتخابات الترشح رفض قرارات الصحة النظر في المختصة المحكمة أف أم باإلنتخابات

 اإلدارية المحكمة ىي لإلنتخابات العضكم القانكف مف96المادة النص حسب األمة مجمس
 ترشح رفض قرارات فصؿ في تختص التي القضائية الجية نفس أم 2إقميما، المختصة
 القضائية االزدكاجية المشرع تبني كمع المحمية كاالنتخابات الكطني الشعبي المجمس لالنتخابات

 الصكاب مف كاف إدارية قرارات شكؿ في تصدر اإلنتخابية الكالئية المجنة أعماؿ كككف جية مف
 الترشح بشأف المجنة ىذه عف الصادر قرارات ضد المرفكعة الطعكف في الفصؿ مجاؿ أف

 .  اإلدارم القضاء ىك األمة مجمس إلنتخابات
  فييا الفصل وأجال الدعوى رفع ميعاد: ثانيا

 رفع اإلنتخابي بالنظاـ المتعمؽ12/01 رقـ العضكم القانكف مف96 المادة تقتضي
 أماـ األمة لمجمس لعضكية الترشيحات اإلنتخابية الكالئية المجنة رفض قرارات  ضد الدعكل
 كفي الرفض بقرار التبميغ تاريخ مف إبتداء أياـ ثالثة خالؿ إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة

 المحكمة فيو تفصؿ أجاال المشرع حدد أعاله ذكر السابقة المادة النفس مف الرابعة  الفقرة
 في األمة مجمس إلنتخابات الترشح رفض قرارات بشأف أماميا المرفكع اإلعتراض في اإلدارية
 صدكره فكر تمقائيا بالحكـ األطراؼ تبميغ كيتـ الطعف تسجيؿ تاريخ مف كاممة أياـ خمسة خالؿ
لى  مف شكؿ ألم قابؿ غير اإلدارية المحكمة عف الصادر الحكـ يككف ك تنفيذه قصد الكالي كا 

 3 .الطعف أشكاؿ

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 113المادة-1

 االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 96 المادة-2

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ  العضكم القانكف مف04 ؼ 96المادة-3
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 تنظر التي اإلدارية المحكمة األحكاـ كنزاىة مصداقية تضمف كيؼ التساؤؿ يمكف كىنا  
 ؟ فقط كاحد درجة عمى القاضي مبدأ إقرار مع الكالئية المجنة قرارات صحة في

  الرئاسية النتخابات بالنسبة الترشح منازعة إجراءات :الثالث الفرع
 في كىذا الدستكرم المجمس لدل بالترشح التصريح إيداع آجاؿ اإلنتخابي المشرع نظـ

جراءات برعاية اإليداع يختص أف أراد المشرع أف تقيد آمرة أحكاـ  المجمس الحرية تقيد خاصة كا 
. االنتخابية العممية لمتطمبات إستجابة اإليداع فترة كتحدد الدستكرم

 صحة في يفصؿ شؾ بال فانو إنتخابات القاضي بمثابة الدستكرم المجمس أف كبما
 ميما التقدير في األخطاء ألقؿ يسمح ال الذم األمر السياسي، التكتر مف جك في الترشحيات

 1. المجمس لعمؿ العادم بالسير عالقة ليا التي الصعكبات كانت
 مف الدستكرم لممجمس العامة األمانة لدل الرئاسية إلنتخابات الترشح طمبات تكدع حيث

 الرئاسي المرسـك لنشر مكالية أكثر عمى يكما 45 ظرؼ في القانكني ممثمو أك المرشح قبؿ
 ثمانية إلى األجؿ ىذا تخفيض إمكانية مع الرسمية، بالجريدة اإلنتخابية ىيئة إستدعاء المتضمف

 العضكم القانكف مف133 المادة مف األخيرة الفقرة احكاـ تطبيؽ حالة في أياـ
 المجمس يفصؿ نفسو القانكف مف138 المادة كتنص اإلنتخابات، بنظاـ المتعمؽ12/01رقـ

 كاممة اياـ10 أقصاء أجؿ في بقرار الجميكرية رئيس لمنصب الترشيحات صحة في الدستكرم
 صدكره كفكر تمقائيا المعني إلى الدستكرم المجمس قرار ،يبمغ2 بالترشح التصريح ايدع تاريخ مف
 بداعي الجميكرية رئيس إلنتخاب الترشح رفض قرارات تعميؿ إلى الدستكرم المجمس سعى كلقد
 قرارات تعميؿ ضركرة عف النص سككت أف  يكضح ما كىك الدستكر، مف سند كدكف العدالة مف

 الدستكرم المجمس مف المسمؾ كىذا الحكـ، غياب في تصرؼ مف يمنعو لـ الترشح مف الرفض
 مف محرـك كاف إذا ترشحو عمى الدستكرم المجمس يعترض مف أف شؾ بال كىك أخر ىدؼ لو

 مجمس مف تعميؿ مف يريد ما عمى يحصؿ أف فمو ترشح في حقو أسقط  الذم القرار منازعة
 فكر تمقائيا المعني إلى بتبميغو الدستكرم المجمس يمتـز الذم الترشح الرفض لقرار  الدستكرم
 قراراتو، عمى اإلعتراض إمكانية إعطائو كعدـ الدستكرم المحمي بقرار المنازعة فغياب ، صدكره
 رقـ القرار بمكجب كذلؾ الجميكرية إلنتخابات رئيس الترشيحات صحتو في بمكجبو يفصؿ الذم

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف138 المادة-1
2
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 تكتسي الدستكرم المجمس قرارات " بأف لمكجبو يقضي الذم 06/08/1995 في المؤرخ 01
 نجد األخرل لممرجعية كبالنسبة " السمطات كؿ كتمـز الفكرم النفاذ كذات النيائية، الصبغة
 كؿ بمكجبو ألغى الذم 22/06/2000 في المؤرخ الدستكرم المجمس لقكاعد المحدد النظاـ
 تقضي التي منة 49 المادة بنص الرئاسية الترشيحات بشأف المجمس قرارات في لطعف إمكانية

 كغير اإلدارية كالقضائية العمكمية السمطات لكافة ممزمة الدستكرم المجمس كقرارات أراء" بأف
 يؤكد الذم 2004 فيفرم 05 في المؤرخ 01 رقـ لرأم بالنسبة األمر ككذلؾ " طعف ألم قابمة

 . كافة الدستكرم المجمس قرارات تحصيف
  التصويت عممية سير وأثناء اإلنتخابية الحممة عمى القضائي اإلشراف : الثاني المبحث 

 تحت بكضعيا كمرىكف متكقؼ مراحميا كافة عبر اإلنتخابية العممية سالمة ضماف إف
ختصاصات صالحيات كمنح القضائية، السمطة إشراؼ  أم منع مف لتتمكف السمطة ليذه كا 

 الجياز بإعتبار التدخؿ، ىذا مصدر كاف ميما اإلنتخابات في تحدث قد تجاكزات أك مخالفات
. الدكلة سمطات ضمف كمحايدة مستقمة جية القضائي

 التشريعية الييئة تككيف سالمة إلى تؤدم أف شأنيا مف القضائي اإلشراؼ عممية أف كبما
 رئاسة يتكلكف القضاة رجاؿ نجد حيث الناخبيف، إرادة عف كالمعبر الصحيح تمثيميا طريؽ عف

عالف الفرز بعممية كتقـك اإلنتخاب، عممية تنظـ كالتي المجنة اإلدارية  كال النيائية، النتائج كا 
 أم كمنع ،1الميمة ىذه كأداء لتغطية القضاء رجاؿ كفاية عدـ مف يقاؿ ما ذلؾ دكف يحكؿ
 مرحمة أف كبما التصكيت في المساكاة مبدأ كخرؽ  المرشحيف أحد بو يقـك قد غش أك تدليس
 إلشيار كسائؿ مف يستعمؿ كما ، لإلقتراع المميدة اإلجراءات أىـ أحد اإلنتخابية الحممة
 العممية كتنظيـ األمكر ىذه لمنح القضاء كتدخؿ كجكد يستمـز لذا ببرامجيـ، كالتعريؼ ترشحيـ

 ىي كالتي التصكيت مرحمة تأتي ثـ ،2 عدالة إنتخابات نزاىة يضمف مما كجو أحسف عمى
 ىذه في اإلنتخابية العممية في اإلدارة عبث دكف تخكؿ التي الكحيدة كالضمانة الحاسمة المرحمة
. التزكير عممية دكف يحكؿ كالذم  القضائي بإشراؼ إال ىذا يتحقؽ كلف المرحمة،

                                                           
 ، (فييا الطعون وتحقيق العامة واإلستفتاءات النيابية اإلنتخابات عمى القضائية السمطة اشراف) ، عبيد كامؿ محمد -  1

  .309 ص ،1992 كالثاني األكؿ العدد العربية، مصر بجميكرية المحاميف نقابة ، المحاماة مجمة

 ،جكيمية الجمفة ، 5 العدد اإلنسانية، كالعمـك الحكؽ مجمة " الفساد مكافحة في اإلنتخابي اإلدارة دور بكجمعة، محمد -  2
 .98ص ،.210
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شراؼ دكر نتناكؿ سكؼ لذا  عممية سير كمرحمة اإلنتخابية الحممة عممية عمى القضاء كا 
. التصكيت
  اإلنتخابية الحممة أثناء القضاء ميمة: األول المطمب

 اإلنتخابية، العممية في كالحاسمة الميمة المراحؿ أىـ مف اإلنتخابية الحممة أف باعتبار  
 كمكعد المرشحيف تسجيؿ عممية مف لفترة الزمف بيف تقع حيث تمعبو الذم الفعاؿ كالدكر
. اإلقتراع

 القضاء مراقبة كأف لممارستيا، كتنظيمي القانكني اإلطار اإلنتخاب قكانيف كضعت كقد
 ، عنيا يترتب كما اإلنتخابات مف اإلنتياء بعد ما إلى تمتد بؿ  اإلنتخابية الحممة عند تقؼ ال

 الكطنية المجنة كىك قضاة مف متككف رقابي جياز أحدث الجزائرم المشرع نجد اإلطار ىذا كفي
ضفاء اإلنتخابات عمى لإلشراؼ  ظؿ في جاءت التي آليات أحد كىك 1 عمييا القضائي الطابع كا 
. الجزائر شيدتيا التي السياسية اإلصالحات ظؿ كفي ، كاإلقميمية الدكلية المتغيرات
 كمياميا صالحياتيا ك االنتخابات لمراقبة الكطنية المجنة عمى التعريؼ نحاكؿ سكؼ لذا

. الحممة ىذه خالؿ ترتكب قد التي كالتجاكزات المخالفات عمى نقؼ ثـ
 اإلنتخابات لمراقبة الوطنية المجنة : األول الفرع

 إختيار حرية ضماف عمى الدكلة عمؿ ىك ديمقراطي نظاـ لقياـ يشترط ما أىـ إف
 الدكلة بكضع إال ذلؾ تحقيؽ يمكف ال أنو إال كحرة، نزيية إنتخابات طريؽ عف لممثميو الشعب
 . اإلنتخابية العممية ىذه نجاح تكفؿ كضمانات اآلليات مف مجمكعة

 الباب ضمف اإلنتخابات عمى لإلشراؼ الكطنية المجنة عمى الجزائرم اإلنتخابي المشرع نص لقد
 لجنة إحداث عمى تنص التي 168 المادة ضمف كالمراقبة اإلشراؼ بآليات المتعمؽ السادس
 كيتـ الجميكرية رئيس يعينيـ قضاة مف حصيريا تتشكؿ التي اإلنتخابات عمى لإلشراؼ كطنية
 كالجيات الدكلة كمجمس العميا المحكمة قضاة مف المجنة تتشكؿ اقتراع كؿ بمناسبة كضعيا
 تعيينيـ بمجرد اإلنتخابات عمى لإلشراؼ الكطنية المجنة أعضاء يتكلى ،2 األخرل القضائية

. قانكنا ليـ المخكلة بصالحيات كقياـ الميمة ليذه
                                                           

 .238 ،ص2007، عماف ، كالتكزيع لمنشر الثقافة دار ، الدستوري والقانون السياسية النظم ، الطيراكم عمى ىاني- 1

  .لإلنتخابات الكطنية لمجنة الداخمي النظاـ مف 8 ،7 ،6 المكاد - 2
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 اإلنتخابات لمراقبة الوطنية المجنة وصالحيات ميام : أوال
 في اإلنتخابات عمى إشرافيا ميمة اإلنتخابات عمى لإلشراؼ الكطنية المجنة تمارس

 العممية ميمة غاية إلى الترشح إيداع تاريخ مف بو المعمكؿ كالتشريع الدستكر إحتراـ إطار
 بمصداقية تمس التي التجاكزات كؿ في بالنظر القياـ صالحية المشرع منحيا كما ، اإلنتخابية
 المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف ألحكاـ خرؽ كؿ في كالنظر ، اإلنتخابية العممية كشفافية

 1 .اإلنتخابية لمعممية الحسف بسير تخؿ التي القضايا في النظر ككذا باإلنتخابات
 عامة بصيغة جاءت اإلنتخابات عمى لإلشراؼ الكطنية المجنة صالحيات أف المالحظ

 كسير لتنظيـ المحدد المرسـك في أك اإلنتخابات نظاـ المتضمف العضكم القانكف في سكاء
ضافة الداخمي، نظاميا في أك الكطنية المجنة  لإلشراؼ الكطنية المجنة إلى المككمة المياـ إلى كا 
 فقد باإلنتخابات المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 170 لممادة كفقا اإلنتخابات، عمى
 العممية سير أثناء تمارسيا ، ليا الداخمي النظاـ بمكجب إضافية صالحيات المشرع منحيا

 مطابقة عمى الكقكؼ بغرض التصكيت مكاتب مستكل عمى ميدانية بالزيارات كقياـ ، اإلنتخابية
 في التنظيمية الترتيبات عمى اإلشراؼ لإلنتخابات، العضكم القانكف أحكاـ مع اإلنتخابية العممية
 أثناء  ميمتيا أكثر كتبرز. األخيرة العممية بيذه يعمؽ ما ككؿ اإلنتخابية، العممية مراحؿ مختمؼ

 األماكف تكزع متساكية، لفترات المرشحيف بيف الحصص بتكزيع يقـك حيث اإلنتخابية، الحمالت
 أثناء مخالفات أك تجاكزات أم بخصكص الطعكف كتستمـ ،2لمقانكف طبقا لإلشيار المخصصة

 بيف العمكمية اإلعالـ الكسائؿ إستعماؿ لمجاؿ المنصؼ تكزيع كذلؾ اإلنتخابية، الحممة
لى سياسي حزب كؿ إلى مالحظاتيا كترسؿ المرشحيف،  أك تجاكزات عنو تصدر مرشح كؿ كا 
 مدعمة المختصة الييئة إخطار اإلقتصاء كعند مفيدا، تراه إجراء بكؿ كتقرر مخالفات،
 .3لمداكالتيا

  اإلنتخابية بالحممة المتعمقة الطعون: الثاني الفرع
 بيذه المرشحيف جميع يمتـز بحيث ، مجاليا تنظيـ قيكد إلى  اإلنتخابية الحممة تحتاج

ال القيكد  حيث التجاكزات، ىذه لمثؿ المخصصة القكانيف تفرضيا التي لمعقكبات تعرضكا كا 
                                                           

  .اإلنتخابات نظاـ المتضمف 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 17 المادة- 1

 .2009، االردف ،1 ط ، الجامعة مكتبة ، الدستوري القانون و السياسية النظم ، كـر غازم- 2

 . اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 180 ك178 المادة- 3
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 الدعاية إتاحة حالة في مثال كذلؾ منافسييـ ضد شككل برفع ممثميو أك المرشح يقـك عندما
 كالندكات، اإلجتماعات لعقد اإلمكانيات كؿ تكفر لو حيث الحككمة، ألنصار اإلنتخابية
ستغالؿ  لتعريؼ اإلنتخابية العممية في تستخدـ التي كسائؿ مف كغيرىا اإلعالـ، كسائؿ كا 
 المتنافسيف باقية عمى يحـر بينما ثقتو، ككسب الناخب الجميكر مف كالتقرب كبرامجو بالمرشح

لصاؽ كندكات إجتماعات عقد بمنع فتقـك  ترفع التجاكزات ىذه بمثؿ يقـك مف فكؿ ،1إشياراتيـ كا 
 بالفصؿ اإلدارية المحكمة بدكرىا تقـك كالتي المختصة المجنة أماـ إعتراضات أك شككل ضده
 عمى كتتخذ اإلحتجاجات إستقباؿ عمى الكطنية المجنة كتعمؿ كالشكاكل، الطعكف ىذه مثؿ في

 اإلنتخابية الحممة أثناء المرشحيف مف الطعكف نسخ تستقبؿ حيث المناسبة، القرارات إثرىا
 2004 منو حدثت التي المخالفات أك التجاكزات بيف كمف بالطعكف، المعينة كالجيات

. المتكحشة الممصقات ظاىرة -
  .مرشح لصالح صريحة دعاية يكميا تقدـ بغرداية المحمية اإلذاعة -

 . الكطف برمكز تمس غناء لشرطة إستعماؿ -

 . المرشح لدعـ قدكميا أعمنت دراسية لشخصية زيارة أكردت المساء جريدة -

 بكؿ تعمؿ الجية كىذه كمحايدة مصمحة أم ليا ليست جية إلى الميمة إسناد مف بد ال كليػػذا
 ىناؾ أف إال قضائية اإلنتخابات لمراقبة الكطنية المجنة تشكيمة أف رغـ ،2 القضاء ىي إستقاللية

 ىذه في مياميا مف تكسيع بالمشرع األحرل فكاف اإلنتخابية، الحممة أثناء مياميا في نقص
. المرحمة
  التصويت عممية سير أثناء القضاء دور: الثاني المطمب

 كتجسد تترجـ كالتي الديمقراطية، بناء في أساسيا ركنا التصكيت في المشاركة مرحمة تعد
ف القرار، صنع في اإلشتراؾ معنى  يؤدم أف شأنيا مف المرحمة ىذه في قضائية ىيئة كجكد كا 
 عف يعبر الذم الشرعي التغيير أك  الصحيح تمثيميا عف التشريعية الييئة تككيف سالمة إلى
 أطراؼ جميع حقكؽ عمى حفاظ أجؿ مف ك الناخبيف ىيئة دكر يبرز كىنا الجماىير، إرادة

                                                           
، غازم - 1  .182 ص سابؽ، مرجع كـر

 ، منشكرة ،غير ماجستر رسالة ، اإلدارة حياد ومبدأ 1997 من انطالقا لإلنتخابات الوطنية المجان دور ، سكفالي ريـ - 2   
   71 ،ص70 ص ، 2005 ، الجزائر ،جامعة عكنكف بف الحقكؽ كمية
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تاحة تعطيميا كعدـ اإلنتخابية، العممية  بحياد مياميـ أداء التصكيت مكاتب إلعضاء الفرصة كا 
 عممية مشركعية في منازعة ثـ التصكيت بمكاتب المتعمقة المنازعة إلى نتطرؽ كسكؼ  كنزاىة

. التصكيت
  التصويت مكاتب ألعضاء التنظيمي اإلطار : األول الفرع

 مكتب أعضاء يعيف "أنو عمى 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 36 المادة تنص
 إقميـ في المقيمة الناخبيف بيف مف الكالي مف بقرار كيسخركف اإلضافيكف كاألعضاء التصكيت
 كذلؾ اإلنتخابية العممية نزاىة ضماف في التصكيت لمكتب األساسية ميمة كتكمف الكالية،

 المشرع حرص لذا أكبعدىا، أثناءىا أك التصكيت عممية قبؿ سكاء المالئمة الظركؼ بتحضير
 مكتب أعضاء تشكيمو إلى نتطرؽ سكؼ ك المكاتب نزاىة لضماف قانكنية ضكابط كضع عمى

. 1التصكيت مكتب أعضاء مياـ ثـ التصكيت
  التصويت مكتب أعضاء تشكيمة :  أوال 

 ثابتا التصكيت مكتب يككف " أنو عمى 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 35 المادة تنص
 :ىـ أعضاء خمسة مف كيتككف متنقال يككف أف كيمكف
 رئيس -

 رئيس نائب -

 كاتب -

  إثنيف مساعديف -

 مف أكثر أك عضك إستخالؼ بغرض منو بقرار الكالي كيسخرىما يعينيما كعضكيف 
شترطت ، اإلقتراع يـك غيابيـ حالة في كذلؾ التصكيت مكتب في األساسيف األعضاء  المادة كا 

 كيككف قرار، بمكجب التصكيت مكتب أعضاء الكالي يعيف أنو 12/01 رقـ القانكف مف 36
 الكالية اقميـ في المقيميف الناخبيف بيف مف اإلضافييف األعضاء ككذا ، التصكيت مكتب أعضاء
 الدرجة غاية إلى أصيارىـ ك المباشريف أكليائيـ ك أحزابيـ إلى كالمنتميف المترشحيف ،بإستثناء

 المعنية كالبمديات كالدائرة الكالية بمقر القائمة ىذه كتنشر المنتخبيف، أعضاء إلى إضافة الثانية

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ01-12رقـ العضكم القانكف مف 36المادة-  1
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 األحزاب ممثمي إلى القكائـ ىذه تسمـ كأف المرشحيف، قائمة قفؿ مف يكما عشر خمسة بعد
 مكاتب في تعمؽ ك إستالـ كصؿ مقابؿ األحرار ككذا اإلنتخابات في المشاركة السياسية
 1.اإلقتراع يـك التصكيت

 تجرل التي كالفرعية العامة المجاف عدد يحدد الذم ىك الداخمية كزير نجد مصر في أما 
 يقؿ ال األعضاء مف كعدد رئيس مف كتتشكؿ مقرىا، كيعيف كاإلستفتاء اإلنتخابات عمميتي فييا
 قرار كأمنائيا كالفرعية، العامة المجاف رؤساء بتعيف كيصدر لجنة لكؿ أميف كيعيف إثنيف، عف
 ىيئات تحت اإلقتراع يتـ أف عمى الدستكر كأكد يتبعكنيا، التي الجيات مكافقة بعد الداخمية كزير

 2العربية مصر جميكرية دستكر مف 88 لممادة طبقا قضائية

 لإلقتراع لجانيا أعضاء األخيرة ىذه أف نجد مصر بنظيرتيا الجزائر في التشكيمة ىذه كمقارنة
 إلضفاء أىميتو رغـ القضائي العنصر غياب منذ الجزائر في أما بحتة، قضائية مصر في

.  اإلنتخابية العممية في كالشفافية النزاىة
 

  التصويت مكتب أعضاء ميام : ثانيا
 كسالمة نزاىة لضماف المياـ مف جممة التصكيت مكتب ألعضاء الجزائرم المشرع عقد 

. اإلقتراع بعد أك أثناء أك قبؿ سكاء كذلؾ المالئمة الظركؼ بتكفير كذلؾ اإلنتخابية، العممية
 اإلقتراع قبل التصويت مكتب أعضاء ميام- 1
: كالتالي اإلجراءات مف جممة في التصكيت مكتب أعضاء مياـ اإلنتخابي المشرع حدد 

 كمحاضر ، التصكيت لعممية الالزمة اإلدارية الكثائؽ تكفير مف التأكد الرئيس عمى يجب -
 قكائـ ممثمي قائمة مف نسخة ككذا التصكيت، نقاط عد أكراؽ التكقيعات، قائمة كاؼ، بعدد الفرز

 . المرشحيف

                                                           

271 ص سابؽ، مرجع لي، العبد سعد-  1
  

2
 .271ص ،2002مصر، الجامعييف، دار ،القانونية و الدستورية ضماناتيا و النيابية االنتخابات كامؿ، عفيفي - 
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 حالة كفي اإلنتخابية، القكائـ في المسجميف عدد مع القانكنية المظاريؼ مطابقة مف التحقؽ -
 بمظاريؼ إستخالفيا التصكيت أعضاء مكتب رئيس يتكلى ما لسبب المظاريؼ ىذه إنعداـ
  .المحضر في إستخالؼ ىذا إلى كيشير البمدية، بختـ مدمكغة كاحد نمكذج مف أخرل

 خصيصا معدة فقط كاحدة فتحة لو الذم الشفاؼ، الصندكؽ يقفؿ أف اإلقتراع بدء قبؿ يجب -
 كاآلخر الرئيس عند أحدىما يككف مختمفيف 1 بقفميف التصكيت كرقة المتضمف الظرؼ إلدخاؿ

 .سنا األكبر المساعد عند

 طرد الصفة بيذه كيمكنو التصكيت، المكتب داخؿ األمف سمطة التصكيت مكتب ك لرئيس -
 .بذلؾ محضر يحرر الحالة ىذه كفي التصكيت، لعمميات العادم بالسير يخؿ شخص أم

  التصويت أثناء التصويت مكتب أعضاء ميام-2

 . بو الخاصة المياـ التصكيت مكتب أعضاء مف عضك لكؿ يككف الحالة ىذه كفي 
 إتخاذ عميو فيتعيف التصكيت، مكتب داخؿ األمف بسمطة يتمتع :التصويت مكتب رئيس-

 بسير يخؿ شخص أم طرد فيمكنو اإلنتخابية، العممية لسير حسف لضماف الالزمة التدابير
. العاـ النظاـ لحفظ العمكمية القكة بأعكاف يستعيف  كقد التصكيت، لعممية العادم
 في بأنو يقضي الذم المصرم التشريع كمنيا المسألة، ىذه بخصكص تشدد التشريعات كبعض
 العممية كسالمة سير حسف يعرقؿ األمف رجاؿ كجكد أف المجنة رئيس رأل إذا ما حالة

ف الخركج، األمف رجاؿ مف كبطمب اإلقتراع عممية يكقؼ أف فمو اإلنتخابية،  يمكنو يمتثمكا لـ كا 
. 2 اإلقتراع عممية بكقؼ العامة المجنة رئيس إخطار

 بطاقات بدمغ الخصكص عمى كيكمؼ ميامو، أداء في الرئيس يساعد: الرئيس نائب- 
 كضع عمى يسير كما " بالككالة صكت "أك " انتخب " عبارة يحمؿ ندم ختـ بكضع الناخبيف
. التكقيعات قائمة عمى بصمتو الناخب

 بتعداد أيضا يكمؼ كما التكقيعات قائمة في كالبحث الناخب ىكية مف التحقؽ ميمتو: الكاتب-
. التصكيت مركز مسؤكؿ إلى كقت أم في تبميغو مف يتمكف حتى المصكتيف

                                                           
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف 44 المادة- 1

 االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف مف46 المادة- 2
 .134 ص2002القاىرة، : النيضة ، دار وضماناتيا اإلقتراع عممية في واجتيادات تأمالت ،سارم شفيؽ جكرجي-2
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 أم تفادم عمى كالسير التصكيت مكتب مدخؿ بمراقبة منيا كاحد كؿ يكمؼ: المساعدان-
 حؽ ممارسة أم ميامو في الرئيس نائب مساعدة أيضا يمكنيما كما المكتب، داخؿ تجمع

 كنسخة ظرفا، التصكيت فييا يجرم التي القاعة دخكلو عند بنفسو الناخب كيتناكؿ التصكيت،
 كيراقب ،1الظرؼ في كرقتو يضع حيث المعزؿ إلى كيتكجو التصكيت، قكائـ أك قائمة كؿ مف

. الغرض ليذا رسمية كثيقة أم بتقديـ يمتـز الذم الناخب صفة التصكيت مكتب أعضاء
. اإلقتراع نياية بعد التصويت مكتب أعضاء ميام- 3

 إختتاـ بمجرد أنو حيث اإلقتراع، عممية مف إنتياء بعد التصكيت مكتب أعضاء مسؤكلية تزداد
 أكراؽ كحراسة حفظ عمييـ يتعيف كما التكقيعات، قائمة في التكقيع عمييـ يتعيف العممية ىذه

 2بذلؾ المختصة السمطات إلى تسميميا بغية المحاضر كتحرير بفرز القياـ غاية إلى اإلنتخابات
 . قانكني مؤىؿ ممثؿ كؿ إلى األصكات فرز محاضر كبتسميـ

 
 

  التصويت مكتب أعضاء قائمة إلى الموجية الطعون: الثاني الفرع
 إمكانية لو أعطى الكقت نفس كفي ، التصكيت مكتب تشكيؿ صالحية لمكالي المشرع منح لقد

 اإلعتراض يقدـ أف يجب مقبكؿ إعتراض حالة في ك التصكيت مكتب أعضاء قائمة تعديؿ
. 3 القائمة ليذه األكؿ كالتسميـ النشر بتاريخ المكالية الخمسة األياـ خالؿ معمال كيككف كتابيا
  التصويت مكاتب تشكيمة عمى اإلعتراض أسباب  :أوال
 إحتجاجيا تعمؿ أف التصكيت مكاتب أعضاء قكائـ عمى باإلعتراض المعنية لألطراؼ يحؽ

: التالي األسباب بإحدل
. ناخبا ليس أنو -
 .لإلنتخابات مترشح أنو -

                                                           
 

 .234 ص2009 عنابة ، التكزيع ك لمنشر العمـك دار اإلدارية، المنازعات ، الكسيط بعمي الصغير محمد-  2

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12 رقـ العضكم القانكف مف 36/03المادة - 3
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  .الكالية بإقميـ مقيما ناخبا ليس أنو -

 .منتخب صفة لو -

  .الثانية الدرجة مف صيرلو أك المترشحيف ألحد قريب أنو -

 1.لإلنتخابات مترشح سياسي حزب إلى ينتمي أنو -

  فييا والفصل التصويت مكاتب تشكيمة عمى األعتراض ميعاد : ثانيا
 الكالي إلى التصكيت مكاتب تشكيمو بشأف  قانكنيا تعميال كمعمال كتابيا اإلعتراض يقدـ 

. القائمة ليذه األكؿ كالتسميـ النشر لتاريخ المكالية الخمسة األياـ خالؿ
 2اإليداع تاريخ مف إبتداء كاممة أياـ( 03 )خالؿ أمامو المرفكعة اإلعتراضات في الكالي يفصؿ

 كالمقصكد المعنية، األطراؼ إلى رفض قرار لتبميغ المشرع أقرىا التي اآلجاؿ نفس كىي ،
 حؽ ليـ الذيف األحرار المرشحيف ككذا المشاركة، السياسية األحزاب ممثمي المعنية باألطراؼ
 . التصكيت مكاتب قكائـ عمى اإلعتراض

  المكاتب أعضاء بقائمة المتعمقة المنازعة في القضائي الطعن : ثالثا
 مف  اإلدارم طعنيا رفض حالة في المعنية األطراؼ الجزائرم اإلنتخابي المشرع مكف  
 المحكمة أماـ طعف محؿ التصكيت مكاتب تشكيمية بشأف الرفض قرار في قضائي طعف رفع

 أف عمى الرفض، قرار تبميغ تاريخ مف كاممة أياـ ثالثة خالؿ كذلؾ إقميميا كالمختصة اإلدارية
 رفع تاريخ مف إبتداء كاممة أياـ خمسة خالؿ إلييا المرفكع الطعف في القضائية الجيات تفصؿ
لى المعنية األطراؼ إلى صدكره فكر القرار كتبميغ القضائي الطعف  كيككف تنفيذه قصد الكالي كا 
 تشكيمة يخص فيما الكالي عف الصادر قرار صحة في القضائية الجيات عف الصادر القرار

 3 .الطعف أشكاؿ مف شكؿ ألم قابؿ كغير نيائي التصكيت مكاتب أعضاء
" حكـ" أخرل مرة ذكر ثـ اإلدارية المحكمة" قرار "كممة ذكر الجزائرم المشرع أف نالحظ 

. أحكاما تصدر اإلدارية المحكمة ألف " حكـ "ىي األصح كالعبارة طرحو في مستقر غير فيك

                                                           

.135 ،ص سابؽ مرجع ، شركف حسنة-  1
  

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 36/04المادة -2 

. االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ العضكم القانكف  مف05 /36 المادة- 3
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  التصويت عممية صحة في القضاء دور: الثالث الفرع
 عممية في الطعف مصمحة لو مف كؿ أماـ الباب بفتح التصكيت عممية نزاىة معيار إف 

نتياؾ تجاكزات ىناؾ ككمما ، التصكيت  شأف مف أف ذلؾ اإلنتخابية لمعممية المنظمة لقكاعد كا 
 كذلؾ1 العممية ىذه شابت التي األخطاء كتصكيت اإلختالالت تصحيح ليعيد القضاء تدخؿ

 إلى نتطرؽ لذا سكؼ الناخبيف، إرادة كسالمة اإلنتخابية العممية كنزاىة نجاح عمى محافظة
 اإلنتخابات في التصكيت مشركعية كدعكل المحمية، اإلنتخابات في التصكيت مشركعية دعكل

. الرئاسية اإلنتخابات في التصكيت مشركعية دعكل كأخير التشريعية
  المحمية لإلنتخابات بالنسبة التصويت مشروعية دعوى : أوال
 في الحؽ ناخب لكؿ 12/01 رقـ اإلنتخابات قانكف أحكاـ بمكجب اإلنتخابي المشرع مكف 

. التصكيت عممية صحة في بالفصؿ المختصة الجيات أماـ التصكيت مشركعية حكؿ المنازعة
  اإلداري الطعن-1 

 كؿ أم اإلعتراض في الحؽ لو مف أف أعاله المذككر القانكف نفس مف  165 المادة تكضح    
 يدكف  بو، صكت الذم التصكيت مكب في إحتجاجو بإيداع التصكيت عممية صحة عمى ناخب
 إلى كيرسؿ صكتو عف الناخب فيو عبر الذم التصكيت مكتب محضر في اإلحتجاج ىذا

 أقصاه أجؿ في قراراتيا كتصدر ليا المقدمة اإلحتجاجات في تبت لتي اإلنتخابية، الكالئية المجنة
 . 2اإلحتجاج استالميا تاريخ مف إبتداء أياـ عشرة

 الطعف مجاؿ في وجوبي الكالئية اإلنتخابية المجنة أماـ يقدـ الذم اإلعتراض ىذا أف المالحظ
 قانكف في عمييا المنصكص كاآلجاؿ األشكاؿ بنفس كذلؾ التصكيت عممية مشركعية في

 خصكصية إلى راجع كىذا سريعة، ك بسيطة كالفصؿ اإلعتراض إجراءات أف ك اإلنتخابات
. الناخبيف باألصكات التالعب كعدـ المرحمة كحساسية جية مف المجاؿ ىذا في الدعكل

    القضائي الطعن- 2
 تصدر أنيا باعتبارىا لإلنتخابات الكالئية المجنة قرارات في الطعف اإلنتخابي المشرع مكف 

 كامميف يكميف أجؿ في إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة أماـ فييا الطعف كيجكز إدارية قرارات
                                                           

 
2
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف  165 المادة-  
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 الطعف في المختصة اإلدارية القضائية الجية كتفصؿ لمنتائج، الكالئية المجنة إعالف تاريخ مف
 فكر تمقائيا القرار تبميغ كيتـ ، الدعكل رفع تاريخ مف إبتداء كاممة أياـ خمسة أقصاه أجؿ في

لى المعنية األطراؼ إلى صدكره  القضائية الجية عف الصادر قرار كيككف تنفيذه، قصد الكالي كا 
 الفصؿ حالة كفي التبميغ تاريخ مف ابتداء كاممة أياـ 10 الدكلة مجمس أماـ لمطعف قابؿ اإلدارية
 األشكاؿ نفس ضمف الطعف مكضكع اإلنتخاب يعاد التصكيت عممية صحة عدـ أك بإلغاء

 قرار تاريخ مف األكثر عمى يـك 45 ظرؼ في كذلؾ اإلنتخابات قانكف ضمف عمييا المنصكص
 . الفصؿ
  التشريعية لإلنتخابات بالنسبة التصويت مشروعية دعوى : ثانيا

 لكؿ 12/01 رقـ لإلنتخابات القانكف مف 166 المادة حسب الجزائرم المشرع مكف 
 بتقديـ التصكيت عممية صحة عمى إعتراض سياسي حزب أك التشريعية اإلنتخابات في مترشح
 ساعة 48 خالؿ الدستكرم المجمس ضبط كتابة لدل يكدعيا عادية عرضية شكؿ في طمب

. 1النتائج إلعالف المكالية
 يحؽ أنو " الدستكرم المجمس لعمؿ الداخمي النظاـ مف 38 المادة نص في جاء ككما 

 كلكؿ الكطني، الشعبي بالمجمس الخاصة اإلنتخابات في مشارؾ سياسي حزب أك مترشح لكؿ
 طعف عرضية بتقديـ التصكيت عمميات صحة عمى اإلعتراض األمة مجمس لعضكية مرشح
 . اإلنتخابات قانكف مف 166 بالمادة المحددة الميمة خالؿ الدستكرم المجمس ضبط كتابة إلى
 مالحظاتو ليقدـ اإلنتخابات صحة عمى المعترض النائب الدستكرم المجمس كيشعر 

 مغمقة جمسة خالؿ اإلعتراضات في كيبت التبميغ، تاريخ مف إبتداء أياـ أربعة خالؿ الكتابية
 أياـ، ثالثة خالؿ في يفصؿ أياـ أربعة الميمة إنقضاء كبعد اإلنتخابات، قانكف في كرد لما طبقا
ذا  اإلنتخابات بإلغاء إما معمال قرار إصدار يمكنو فإنو أساس إلى يستند الطعف أف تبيف كا 

عالف لذلؾ المعد النتائج محضر صياغة بإعادة أك فييا المتنازع  قانكنا المنتخب المترشح كا 
 . 2الكطني الشعبي المجمس رئيس إلى ككذا ، بالداخمية المكمؼ الكزير إلى القرار ،يبمغ
 الرئاسية لإلنتخابات بالنسبة التصويت مشروعية دعوى : ثالثا

                                                           
1
 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف  166 المادة-  

2
 .528 ،ص2006 ،باتنة لخضر حاج جامعة ، دكتكراه أطركحة ، الجزائر في الرئاسية اإلنتخابات نظام بشير، مالؾ بف-  
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 لإلنتخابات بالنسبة التصكيت عممية صحة في الطعف حؽ الجزائرم المشرع قيد لقد 
. عندىا كالكقكؼ إحتراميا ف بد ال كالتي ، ضكابط بمجمكعة الرئاسية

  الطعون تقديم -1
: المرحمة ىذه في تكفرىا يجب الشركط مف جممة تتكفر أف البد الطعكف لتقديـ 
 صحة ضد الطعف تقديـ قبؿ المشرع يشترط : التصويت محضر في اإلعترض إدراج إلزاميو-

 المحضر في التصكيت عممية صحة بشأف اإلعتراض صاحب يدرج أف التصكيت، عممية
 خالؿ مف إحترامو مف التثبت الدستكرم لممجمس الذم القيد ىذا التصكيت، بمكتب الخاص
 مف المشرع ستمزمو ما سيما ،1غيرىا دكف يطمبيا التي األصكات فرز محاضر عمى اإلطالع
 كؿ تسجيؿ المجمس عمؿ لقكاعد المحدد النظاـ كتطمب بالطعف، الدستكرم المجمس إخطار
ال الضبط، كتابة لدل إحتجاج  قانكني ممثمو أك لممترشح أف ىك المعترض بو يصطدـ ما أف كا 

 مف أكثر بحضكر يسمح ال القانكف أف رغـ التصكيت، عممية صحة عمى اإلحتجاج حؽ فقط
 عدد كاف إذا المرشحيف بعض حرماف إلى يؤدم ما كىك ، التصكيت مكتب في ممثميف خمسة
 التصكيت، مكتب في ممثال يككف أف عمى يقكم ال خمسة، يفكؽ التصكيت مكتب أعضاء
 .التصكيت؟ مكتب في ممثمييـ غياب في اإلحتجاج حؽ ممارسة لو فكيؼ

 غير المرشح تمكيف في الفضؿ إليو رجع ،فقد الطرح ىذا في القانكني الفراغ ىذا رغـ 
 بمكاتب المترشحيف ممثمي بيف مف عنو ممثال كتابة يفكض الفرز، بأف عممية خالؿ الممثؿ

 إلى تقديميا الالـز التأىيؿ كثيقة يبيف أف بالفرز،عمى المتعمقة اإلحتجاج إلدراج يؤىمو التصكيت
 .2 التصكيت مكتب الرئيس

  قانونا محدد غير الطعن تقديم آجال سريان بداية-
 خال ما بعد ، الطعف تكجيو أجؿ سرياف بدء مكاعيد يحدد الذم األمر التنظيـ تدارؾ لقد 

 اإلحتجاج أك إعتراضو إدراج كجكب عمى صراحة نص حيث المكاعيد، ىذه تحديد مف القانكف
 بعده يقبؿ ال الذم األقصى الحد يحدد لـ التنظيـ لكف الفرز، محضر في اإلقترع إختتاـ عند

 . االحتجاج إدراج
                                                           

 .637 ص المرجع السابؽ، بشير، مالؾ بف - 1

 .638 ص السابؽ، المرجع بشير، مالؾ بف - 2
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  بالطعن الدستوري لممجمس الفوري األخطار- 2
 األخطار التنظيـ أضاؼ فيما ، باالحتجاج البرؽ كبكاسطة فكرا الدستكرم مجمس يخطر 

 تـ الذم الشكؿ في كمكضكعة اإلحتجاج بصاحب الخاصة المعمكمات يتضمف أف عمى الفكرم
 إدراج مع يتزامف لـ إف بحيث تقديمو في الشأف صاحب يتراخى فال الفرز، محضر في إدراجو

 يجب التي المدة يحدد لـ أنو المشرع عمى كيؤخذ يعقبو، أف فيجب الفرز محضر في االحتجاج
 الساعة اإلحتجاج ميعاد يتجاكز أال شريطة الدستكرم، المجمس أماـ الطعف يتـ أف خالليا
 المجنة عمى الذم المكعد نفس ،كىك1 أجؿ كأقصى لإلقتراع المكالي اليـك مف عشر الثانية

 عندىا أعماليا تنتيي أف لمكالية التابعة لمبمديات لمفرز النتائج بجمع المكمفة الكالئية اإلنتخابية
. الدستكرم المجمس إلى مختكمة ظركؼ في الخاصة المحاضر الفكر عمى كترسؿ

 يحتاج أف دكف البرؽ بكاسطة بيا يحظر ال الذم الطعكف رفض حؽ الدستكرم لممجمس 
 القانكف مف 167 نص في البرؽ بعبارة كيقصد اإلختصاص، ىذا يعطيو صريح لنص ذلؾ في

 باألمر ليس البرؽ كسيمة أف كرغـ كالبرقية، كالتميفاكس، التيمكس ىنا 12/01 رقـ العضكم
 كسيمة أم الطعف، ظركؼ لمطاعف اإلدارة تيسر لـ إذ خصكصا ف منطقة كؿ في المحقؽ

ال الطعف صاحب كتكقيع إلحتجاجو، المؤيدة الكسائؿ كذكر كقائع عرض مع اإلخطار،  كاف كا 
 . باطال الطعف

  التصويت بمرحمة تخل التي اإلنتخابية الجرائم: الثالث المطمب 
 مف سالمتيا تحفظ التي جنائية بضمانات التصكيت مرحمة اإلنتخابي المشرع أحاط لقد 

 دكف التصكيت في حقو الناخب ممارسة كىك اليدؼ، تحقيؽ يضمف بما إخالؿ ك عبث كؿ
 مف بجممة المشرع شمميا لذا اإلنتخابية، لمعممية جكىرية المرحمة ىذه أف كبما إكراه، أك ضغط

. 2 جزائية بعقكبات مخالفتيا عمى كعاقب الضمانات
 التصويت عممية ممارسة بصحة المتعمقة الجرائم: األول الفرع

 كفة تستميؿ  خاللو مف الذم المرجع كىك اإلنتاخبية العممية جكىر التصكيت يعتبر 
 في رأيو عف خالليا مف المكاطف يعبر التي األداء ىك كالتصكيت آخر، دكف مترشح لصالح

                                                           
 .639 ص سابؽ المرجع بشير، مالؾ بف -  1

 .االنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 214 المادة- 2
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 المرحمة بيذه تخؿ أك تقع التي الجرائـ إلى نتطرؽ كسكؼ اإلنتخابات في فائز يككف مف إنتقاء
 ممارسة مف الناخب لمنع كالتيديد القكة إستعماؿ جريمة ثـ حؽ بغير التصكيت جريمة خالؿ مف
. حقو
  حق وجو بغير التصويت جريمة: أوال
 قيد عمى بناءا يرتكبيا فقد إلرتكابيا الفاعؿ إليو يمجأ الذم السمكؾ بحسب الجرائـ تتعدد 

 سميما قيدا اإلنتخابي القيد في المقيد الغير إسـ إنتحاؿ أك غش، عمى قائـ اإلنتخابي الجدكؿ في
 12/01 رقـ العضكم قانكف مف 214 المادة نصت فقد كاحد، إنتخاب في التصكيت تكرار أك ،

 إلى( دج2.000 )ألفي مف كغرامة سنكات 03 إلى أشير 03 مف بالحبس1 يعاقب أف عمى
ما عميو حكـ صدكر إثر إما التصكيت في حقو فقد مف كؿ  دج(20.000 )ألؼ عشريف  بعد كا 
 بعد القكائـ في تسجيمو عمى بناء التصكيت في عمدا كصكت إعتباره إليو يرد كلـ إفالسو إشيار
  حقو فقداف
  حقو مباشرة من الناخب لمنع والتيديد القوة إستعمال جريمة: ثانيا

 مف أكثر أك مكاطف منع إذا " العقكبات قانكف مف 102 المادة نص في المشرع نص  لقد 
 بالحبس الجناة مف كاحد كؿ فيعاقب التيديد التعدم أك التجمير بكسائؿ اإلنتخاب حؽ ممارسة

 ، سنكات خمسة إلى سنة مدة كالترشح اإلنتخاب حؽ مف كبحرمانو سنة 2 إلى أشير 06مف
 سالؼ قانكف مف 442 ،266 ،264المكاد في العقكبات قانكف في العامة القكاعد أكدتو ما كىذا
 . الذكر

 عمى حصؿ مف شخص كؿ يعاقب 12/01 رقـ ع ؽ مف 218 المادة نص أما 
 أخبار مستعمال التصكيت عف اإلمتناع عمى ناخبيف عدة أك  ناخب حمؿ أك أكحكليا األصكات
 في عمييا المنصكص بالعقكبات أخرل إحتيالية مناكرات أك افتراضية إشاعات أك خاطئة
  العقكبات قانكف مف 103 ك102 رقـ المادتيف
  التصويت عممية وتنظيم بأمن المتعقمة الجرائم : الثاني الفرع

 ، حؽ كجو بدكف التصكيت مكتب إلى دخكؿ جريمة الحالة ىذه في نميز أف كيمكف 
 .التصكيت مكتب أك مركز داخؿ السالح حمؿ جريمة

                                                           
 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف  215المادة-  1



 اإلنتخابية لمعممية المعاصرة باإلجراءات المرتبطة القضائية الرقابة: الثاني الفصل

 82 

ىانةأحد التصويت بحق اإلخالء جريمة : أوال   التصويت مكتب أعضاء وا 
 حؽ مف كبحرمانو سنتيف( 02 )إلى أشير( 06 )مف بالحبس الجزائرم المشرع يعاقب 

 بحؽ أخؿ أك المكتب أعماؿ صفك عكر مف كؿ سنكات( 05 )إلى سنة لمدة كالترشح اإلنتخاب
 التصكيت عممية حضكر قانكنا يمثمو مف أك مترشحا منع أك التصكيت حرية أك التصكيت

. 12/011 رقـ العضكم القانكف مف 219 المادة حسب
 العقكبات قانكف مف 148 ك144 المادتيف في عمييا المنصكص العقكبات عميو كتطبؽ 

 أك عنفا ضدىـ إستعمؿ أك منو أعضاء عدة أك التصكيت مكتب عضك أىاف مف كؿ عمى
 . 2ذلؾ دكف حاؿ أك اإلنتخاب عمميات تأخير كالتيديد التعدم بكسائؿ تسبب
  التصويت مكتب أو مركز داخل السالح حمل: ثالثا

( 06 )مف شخص كؿ معاقبة عمى 217 المادة ك أعاله المذككرة219 المادة نصت 
 باستثناء مخيفا بينا أك سالح يحمؿ كىك اإلقتراع قاعة يدخؿ الذم سنكات( 03 )إلى أشير

. قانكنا المسخريف العمكمية القكة أعضاء
ف   المختصة الجيات نفسيا ىي اإلنتخابية الجرائـ في بالتحقيؽ المختصة الجيات كا 

 إنتخابية ىيئة أك لجية التحقيقية الصالحيات بعض إعطاء مع األخرل أنكاع بقية في بالتحقيؽ
 قانكف في سكاء اإلنتخابية الجرائـ في بالتحقيؽ المختصة السمطات يحدد فالقانكف معينة،

. الجنائية إجراءات القكانيف في العامة األحكاـ في اك اإلنتخاب
 ما ىك ك العادم الجنائي القضاء ىك اإلختصاص أصحاب أف فيرل الثاني الرأل أما 

 قاضي يفصؿ كعندما العادم، الجنائي القاضي إلى أسندىا حيث الجزائرم المشرع بو أخذ
 نفس عمى3 االنتخاب قاضي إليو تكصؿ بما مقيد غير فيك إنتخابية جريمة في جنائي

 الجنائي القاضي ك اإلنتخابي القاضي بيف اإلستقالؿ ىذا عمى الجزائرم المشرع الفعؿ،كقدنص
. اإلنتخاب لقاضي ما نكعا تحيز مع

عالن الفرز عممتي في القضاء دور: الثالث المبحث   النتائج وا 
                                                           

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01  رقـ العضكم القانكف مف219 المادة - 1

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01  رقـ العضكم القانكف مف217 المادة- 2

 .6 ص ص 2008 مصر ، الفكر مجمة ، منشكر مقاؿ ، االنتخابية العممية، أحمد محمد حسيف مجدم-  3
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 كاف إذا كخاصة ككؿ اإلنتخابية لممشاركة بالنسبة العمميات أخطر مف الفرز عممية تعد
 تضمنتيا التي الشعبية اإلرادة عف كشؼ يتـ الفرز عممية كفي الناخبيف، بإرادة تالعب ىناؾ
 أك تالعب أم تفادم أجؿ مف القضاء، حضكر سمطات األمر يقتضي لذا البطاقات، ىذه

 كفقا الفرز إجراءات سير إلى ترمي التي القانكنية الضكابط مف عدد المشرع أقر لذا تجاكزات،
 االنتخابية، كرغـ المعركة في الفائز تحدد التي حاسمة عممية أنيا كبما المطبؽ، لمقانكف

 العممية بنزاىة تمس التي التجاكزات بعض تحدث فقد العممية بسير كمحاطة المقررة ضمانات
. 1 مشركع غير عمؿ أم كمع اإلنتخابية
 الفرز لعممية القانونية األحكام: األول المطمب

 مف العديد ثناياىا في اإلنتخابية عممية في عنيا المعبر لألصكات الفرز عممية تحتكم
 بؿ االنتخابية، العممية نزاىة تقرير تطبيقيا حسف كعمى عمييا يعتمد كالتي الميمة اإلجراءات

 صدؽ عمى إيجابي شكؿ ينعكس أف شأنيا مف المرحمة ىذه كسالمة صحة أف القكؿ يمكف
 إحاطتيا عمى تحرص اإلنتخابية كالتشريعات األنظمة معظـ نجد لذا اإلنتخابية، العممية كنزاىة

 أم إجراء بمناسبة شائعة أصبحت كالتي ، التزكير ظاىرة في الكقكع دكف تحكؿ بضمانات
 .2 انتخاب
 الفرز لعممية القانونية الضوابط: األول الفرع

 عنيا المعبر األكراؽ حساب عممية في ، الفرز لعممية القانكنية كالضكابط أحكاـ تتمثؿ
 المؤشر اإلقتراع بطاقات مف الصناديؽ إفراغ عممية كىي ، فييا المتنازع أك الممغاة كاألكراؽ
 بطاقة صحة كمعيار لمفرز القانكنية الضكابط تحديد نحاكؿ سكؼ لذا الناخبيف قبؿ مف عمييا

 .اإلقتراع بطاقة بطالف كمعيار اإلقتراع
 االقتراع بطاقة بطالن معيار: أوال

 الحاالت الحصر سبيؿ عمى المشرع حدد لقد ، التصكيت أكراؽ اإلقتراع بطاقة كيقصد
 3: التالي النحك عمى باطمة االقتراع بطاقة فييا تعتبر التي

                                                           
 .254 سابؽ، ص مرجع العبدلي، سعد- 1

 .227 ،ص225 ،ص2008، اإلسكندرية ، 1،ط الجامعي الفكر ،دار اإلنتخابية لمجرائم القانوني النظام براىيمي، الكردم- 2

  .اإلنتخابات بنظاـ التعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 52 المادة- 3
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.  ظرؼ بدكف الكرقة أك الكرقة مف المجرد الظرؼ -
 . كاحد ظرؼ في أكراؽ عدة -

 . الممزقة أك المشكىة األكراؽ أك مالحظة أية تحمؿ التي الكرقة أك الظرؼ -

 . الشكؿ ىذا االقتراع طريقة يقتضي عندما إال جزئيا أك كميا المطكية األكراؽ -

 . النظامية غير المظاريؼ أك األكراؽ -

 اإلقتراع بطاقة صحة معيار : ثانيا
 يحدد لـ المقابؿ في فإنو ، باطمة الكرقة فييا تعتبر التي الحاالت حدد قد المشرع كاف إذ
 بخالؼ المسألة، ىذه مف مكقفو يبيف لـ القضاء ،حتى صحيحة كرقة الكرقة تعتبر التي الحاالت
 بمكقؼ كمقارنة صحيحة، االقتراع بطاقة تعتبر التي الحاالت حددت التي المقارنة األنظمة
 مجمس قرر حيث صحيحة، االقتراع بطاقة تعتبر التي حاالت حدد حيث الفرنسي القضاء
 بطاقة تعتبر المترشحيف ألحد الشخصي االسـ في خطأ تتضمف التي البطاقة أف الدكلة

 المطبكعة األسماء لكف فييا بدؿ التي البطاقة منيا، جزء مزؽ التي الكرقة صحيحة،
 .1 اآلخريف أسماء شطب دكف المرشح أماـ عالمة تحمؿ كانت التي بالحبركالبطاقة

 األكراؽ بيف التفرقة خالؿ مف كىذا اإلقتراع لبطاقة كبيرة أىمية أعطى المشرع أف نستخمصو كما
 . بو أخذ الجزائرم االنتخابي المشرع أف لك كحبذا ، الباطمة كاألكراؽ البيضاء
  لمفرز المادية الجوانب: الثاني الفرع

 عممية إجراءات ثـ الفرز لجنة تككيف تحديد يتطمب لمفرز المادية الجكانب إلى نتطرؽ إف
. الفرز
 الفرز لجنة : أوال

 كجكد خاصة االنتخابية العممية سالمة ضماف في ميما دكرا الفرز لجنة تشكيؿ يمعب
 المجنة رئيس مف الفرز لجنة تتككف المصرم التشريع ففي التشكيمة، داخؿ قضائي عنصر
 لمجنة رئيس يختارىما ، الفرعية المجاف رؤساء مف كرئيس قضائية، ىيئة عنصر كىك العامة

                                                           
 .82 السابؽ، ص المرجع ، الباز داكد- 1
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 القطاع أك العاـ األعماؿ قطاع أك الدكلة في العامميف بيف مف العامة المجنة كأميف الفرز،
 .1فييا نفسو رشح إلى الدائرة في عنو مندكب أك المرشح الفرز كيحضر الخاص،
 بيف مف اختيارىما يتـ ناخبيف عضكيتيا في تضـ الفرز لجنة أف فنجد الجزائر في أما 
 في المشاركة التصكيت مكتب أعضاء لجميع كيمكف التصكيت، مكتب في المسجميف الناخبيف
 حضكر ممثمييـ أك لممرشحيف يمكف 2 الفارزيف مف الكافي العدد تكفر عدـ حالة في الفرز
 كبالتالي  إدارية لجنة الفرز لجنة أف الجزائر في الفعمي كالكاقع فييا، كالمشاركة الفرز عممية
. اإلنتخابية العممية في النزاىة ك الجدية إضفاء في أىميتو رغـ القضائي العنصر ا غياب
 الفرز عممية تحكم التي إجراءات: ثانيا

 عمى التصكيت عممية إختتاـ إعالف فبعد متتابعة، إجراءات عدة مف الفرز عممية تتككف
 المرشحيف، مندكبيف بحضكر الفرز عممية الفرز لجنة تبدأ العادية، الحالة في السابعة الساعة
 عمى حكليا الناخبيف كدكراف بطكاؼ تسمح حيث المكتب، كسط في الطاكالت تصفؼ حيث
 كممثمي الناخبيف، كمراقبة التصكيت مكتب أعضاء كرئاسة حراسة تحت ىذا ككؿ حمقة، شكؿ

 بيا تمحؽ التي التصكيت مراكز في الفرز إجراء كيمكف قانكنا، المؤىميف السياسية األحزاب
. المتنقمة التصكيت لمكاتب بالنسبة3

 حيث رـز شكؿ في المظاريؼ ترتب ثـ الجميع، مرأل كعمى بحضكر الصندكؽ يفتح حيث
 في المكجكدة كاألكراؽ السجالت، في المكقعيف بعدد بمقارنة الفرز لجنة تقـك ثـ ، عدىا يسيؿ

. 4 االنتخابات في المشارؾ لمعدد  كمطابقتو الحقيقي، العدد مف لمتأكد الصندكؽ
 عممية الفارزكف كيتكلى الفائزيف عمى كالمناداة اآلخر، تمك الكاحد األظرؼ فتح يبدأ ثـ

 كامؿ التالكة تشمؿ أف إلى الغرض ليذا معدة خاصة جداكؿ في مرشح لكؿ األصكات عد
 إلى كتسمـ كالمحاضر األكراؽ كتكقع الفارزيف طرؼ مف األصكات عد عممية تتـ ثـ ، األطراؼ

 .5 المكتب رئيس
                                                           

 .268 ،ص267 السابؽ، ص المرجع براىيمي، الكردم- 1
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: الفوز عممية عمى المترتبة اآلثار: الثالث الفرع
 محضر بتحرير يسمى اإلجراء كىذا العرض، ليذا معدؿ محضر في الفرز نتائج تسجؿ

(. ثانيا)اإلثبات في المحضر ىذا أىمية إلى ثـ( أكال)الفرز
 

 الفرز محاضر تحرير: أوال
 الباطمة عنيا المعبر األصكات عدد نكعيف ىك الذم ك الفرز محضر في يدكف
 المشرع ألـز حيث مرشح، كؿ عنيا تحصؿ التي األصكات عدد يعرؼ خالليا كمف كالصحيحة،

 كالتحفظات مالحظات كؿ فييا كتسجؿ ممحي كغير كمفيـك ، كاضح بخط محررة تككف أف
 التصكيت، عممية خالؿ قانكنية غير إجراءات لكجكد تقديرىـ حالة في ممثمييـ أك المرشحيف

 في كيشار نسخ، ثالث في محرر كيككف كأعضاءه التصكيت مكتب رئيس طرؼ مف كيكقع
 عدد عف الصندكؽ في المكجكدة المظاريؼ عدد زيادة أك نقص كجكد حالة إلى المحضر
 . 1الناخبيف بتكقيعات الخاص السجؿ في المكجكدة التكقيعات

 عمنا المكتب رئيس يصرح أك الناخبيف تأثيرات لعدد مساكيا األظرؼ عدد يككف أف كيجب
. تحريره بمجرد التصكيت قاعة في الفرز محضر تعييف كيتكلى بالنتيجة،

 مكتب رئيس قبؿ مف فكرا لألصؿ مطابقتيا عمى مصادقا الفرز محضر مف نسخة تسمـ
 فكر إستالـ كصؿ مقابؿ مرشحيف قائمة أك مشرح لكؿ قانكنا المؤىؿ الممثؿ إلى التصكيت

  .2مغادرتو كقبؿ التصكيت مكتب داخؿ تحريره
 جميع قبؿ مف األصكات جميع تتضمف لألصكات، البمدم اإلحصاء محضر ىك الثاني أما

 قانكنا المؤىميف الممثميف بحضكر نسخ ثالث مف كتككف البمدية االنتخابية المجنة أعضاء
 3االنتخابات لمراقبة البمدية المجنة رئيس إلى نسخة كتسمـ المرشحيف، كقكائـ لممرشحيف

 : اإلثبات في الفرز محضر أىمية : ثانيا
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نما اإلثبات، في مطمقة قرينة ليست المحضر بيانات إف  يتعمؽ ما إلثبات بيا يعتد كا 
جراءات كقائع مف اإلقتراع بنتائج  المحضر يتمتع إذ أحداث، مف التصكيت مرحمة خالؿ كا 
 مصر ففي فيو، الكاردة البيانات صحة عمى العكسي الدليؿ يقـك حتى البيانات الصحة بقرينة
 اإلنتخاب عممية صحة في يطعف أف المحضر عمى كقع الذم اإلنتخابات لجنة لعضك يمكف
 .1 المحضر عمى التكقيع كقت ذلؾ عمى تحفظا أبدل قد يكف لـ لك حتى

عالن تحديد لعممية المنظمة القانونية األحكام: الثاني المطمب  النتائج وا 
 الفائز تحديد في ميمة تصكيت مكتب كؿ مستكل عمى عمييا المتحصؿ النتائج إف
 عاـ إحصاء إجراء بإلزامية الجزائرم المشرع أقر حيث كافية، غير تبقى كلكف ، باإلنتخاب
 مكتب كؿ مستكل عمى بيا كيقصد إنتخابية، دائرة كؿ مستكل عمى عمييا المتحصؿ لألصكات
 مجمس طرؼ مف النيائي كاإلعالف كمراجعتيا النتائج، في بتدقيؽ اإلحصاء كيتـ تصكيت،
. الدستكرم

  الناخبين ألصوات العام اإلحصاء : األول الفرع
 الكالئية اإلنتخابية كالمجنة البمدية اإلنتخابية المجنة مف كؿ بيف اإلحصاء عممية كتتـ

 . بالخارج لممقيميف اإلنتخابية المجنة كأخير
 البمدية اإلنتخابية المجنة دور : أوال

  : 2 كاآلتي البمدية اإلنتخابية المجنة تشكؿ
 رئيسا قاض  
 اثنيف كمساعديف رئيس، كنائب 

 كأكليائيـ أحزابيـ إلى كالمنتخبيف المرشحيف ماعدا البمدية، ناخبي بيف مف الكالي يعينيـ
. الرابعة الدرجة غاية إلى كأصيارىـ
 بعدىا تقـك أف عمى بممحقاتيا مصحكبة الفرز محاضر تمقي في فينحصر دكرىا أما
 محضر في كتسجيميا ممثمييـ أك كالمرشحيف التصكيت، مكتب أعضاء بحضكر كتجميعيا
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 تصكيت مكتب كؿ في المسجمة النتائج تغير األخيرة ليذه كاليمكف ، نسخ( 3 )ثالث في رسمي
 أك المرشحيف ممثمي بمالحظات مصحكبا المحضر يككف أف كيمكف بيا، المتعمقة الكثائؽ أك

 تعمؽ الكالئية كنسخة اإلنتخابية المجنة رئيس إلى فكرا نسخة ترسؿ األمر، إقتضى إف األحزاب
 أرشيؼ في تحفظ كبعد ذلؾ لألصكات العاـ اإلحصاء عممية بيا جرت  التي البمدية بمقر

 الشعبية المجالس إلنتخاب بالنسبة الكالية، أرشيؼ في لتحفظ الكالي إلى ترسؿ كنسخة البمدية،
 المقاعد تكزيع تقرر ك البمدية مستكل عمى عنيا المعبر األصكات بإحصاء المجنة كتقـك البمدية
.  1الصدد ىذا في القانكف ألحكاـ طبقا
  الوالية اإلنتخابية المجنة دور : ثانيا

 يعينيـ مستشار برتبة رئيس  بينيـ مف قضاة ثالثة مف الكالئية االنتخابية المجنة تتككف
 .2القضائي المجمس بمقر الكالئية المجنة تجتمع العدؿ كزير
 البمدية، االنتخابية المجاف سجمتيا التي النيائية النتائج بمراجعة تقـك فيي دكرىا بخصكص أما
ذا بتجميعيا، كتقـك  طبقا المرشحيف عمى المقاعد تكزيع تقرر الكالئية باالنتخابات األمر تعمؽ كا 

 .3 القانكف ىذا ألحكاـ
 المختصة اإلدارية القضائية الجية أماـ لمطعف قابمة كىي إدارية كقراراتيا أعماليا تعبر

 عمى ساعة( 48 )كأربعيف ثمانية خالؿ مياميا تنيى أف الكالئية اإلنتخابية المجنة عمى كيتعيف
 ،4كالكالئية البمدية الشعبية المجالس إلنتخابات بالنسبة اإلقتراع إختتاـ ساعة مف إبتداء األكثر

 اإلنتخابية المجنة أشغاؿ تنيي أف يجب الكطني الشعبي المجمس أعضاء إلنتخاب بالنسبة أما
( 72 )خالؿ الدستكرم المجمس الضبط أمانة لدل مختـك ظرؼ في محاضرىا كترسؿ الكالئية
 رئيس إلنتخاب بالنسبة أما ،5 األكثر عمى اإلقتراع الختتاـ المكالية ساعة كالسبعيف اثنتيف

حصاء لمكالية، التابعة البمديات النتائج بجمع الكالئية االنتخابية المجنة تقـك الجميكرية،  العاـ كا 
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 كالسبعيف اثنتيف خالؿ أعماليا كتنتيي ، الجميكرية رئيس إلنتخاب النتائج كمعاينة ، لألصكات
 .1 األكثر عمى اإلقتراع إلختتاـ المكالية ساعة 72

 
 الخارج في لممقيمين اإلنتخابية المجنة دور : ثالثا

 بإحصاء تكمؼ القنصمية أك  الدبمكماسية اإلنتخابية الدكائر في اإلنتخابية لجاف تنشأ
 أك الدبمكماسية اإلنتخابية لدائرة التابعة التصكيت مكاتب جميع في عمييا المتحصؿ النتائج

 اإلنتخابية المجنة إلى قانكنا عمييا المنصكص شركط حسب المعدة النتائج كترسؿ القنصميف،
 المجنة ىذه أعضاء سيتعيف الجزائر، قضاء بمجمس األخيرة ىذه كتتجمع بالخارج، لممقيميف
 المكمؼ كالكزير بالداخمية المكمؼ الكزير بيف مشترؾ بقرار تعيينيا يتـ( 2 )إثنف بمكظفيف
 عمى لإلقتراع المكالية ساعة( 72 )كالسبعيف اثنتيف خالؿ أعماليا كتنتيي الخارجية، بالشؤكف
 ينص ما حسب الدستكرم المجمس إلى كترسؿ نسخ( 03 )ثالث مف محاضر في كتدكف األكثر
.  2 الشأف ىذا في القانكف عميو
 : اإلنتخابات نتائج وتحديد النيائي اإلعالن : الثاني الفرع

 تكزيعو عمى أساسا متكقؼ لإلقتراع النيائية النتائج عف الدستكرم مجمس إعالف إف
 المجمس اإلعالف آجاؿ كيختمؼ الشأف ىذا في أحكاـ مف القانكف عميو ينص لما طبقا لممقاعد

 المجمس عمى يتعيف التشريعية لالنتخابات فالنسبة االقتراع، نكع باختالؼ لمنتائج الدستكرم
 اإلنتخابية المجاف لمحاضر إستالمو تاريخ مف ساعة 72 أجؿ خالؿ النتائج يعمف أف الدستكرم
 مف أياـ 10 أقصاىا مدة في نتائجيا عف اإلعالف يتـ الرئاسية لالنتخابات بالنسبة أما الكالئية
 الجريدة في اإلعالف ىذا ينشر األحكاؿ كؿ كفي الكالئية اإلنتخابية لمحاضر تسممو تاريخ

 . الجزائرية لمجميكرية الرسمية
  اإلنتخابات نتائج في الطعن إجراءات : الثالث الفرع

 مف حؿ بحيث لإلنتخاب 04/01 العضكم القانكف بمكجب الجزائرم المشرع تبنى لقد
 بمناسبة ناخب كؿ يقدميا التي االحتجاجات في بالفصؿ المختصة الجية اإلدارية المحاكـ
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 عمى دؿ كاف المحمية، االنتخابات لمنتائج بالنسبة التصكيت عمميات مشركعية في المنازعة
 في كلمبحث ، التصكيت مرحمة عمى تخرج ال االنتخابي الطعف حدكد أف عمى يدؿ إنما شيء
 األثار أخير ثـ فيو الفصؿ إجراءات ثـ الطعف لقيكد القانكنية الشركط تحديد ىك المسألة ىذه
. الطعف ىذا عمى تترتب التي
 الطعن لقبول الشكمية الشروط : أوال

 الشكمية الشركط مف جممة تكفر مف القضاة أماـ مرفكعة قضائية دعكل كؿ في يشترط
 قضائية ىيئة ذات الكالئية االنتخابية الجاف أف كبما الدعكل، رفض أك قبكؿ عمييا يتكقؼ التي

 لو يككف أماميا المقدمة اإلحتجاجات في فصميا فإف سابقا، ذكرنا كأف سبؽ لما المتخصصة
. الميعاد شرط ثـ الصفة شرط ىما شرطيف تكافر يتطمب كعميو قضائية دعكل صيغة

  اإلنتخابات نتائج في لمطعن المؤىمين األشخاص-1
 يرفع أف اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف165 المادة تقتضي

 بإدراج المنازعة تبدأ حيث القانكني، ممثمو أك المترشح طرؼ مف اإلنتخابات نتائج في الطعف
 الكالئية اإلنتخابية المجنة إلى يحكؿ ثـ التصكيت، مكتب داخؿ الفرز محضر في اإلحتجاج

 أف ىذا خالؿ مف يبدك ك الصفة، تكفر مف التحقؽ الدستكرم المجمس عمى يقع الصفة كبيذه
 تكريس بيدؼ ناخب لكؿ حقا كجعميا الطعف حؽ ليا التي الفئات دائرة كسع اإلنتخابي المشرع
. 1 الشعبية الرقابة

 الطعن معياد- 2
 بؿ الطعف، في الناخب حؽ سقكط إنقضائو عمى يترتب معينا ميعاد المشرع يحدد لـ

 بو، صكت الذم التصكيت مكتب في التصكيت محضر ضمف يجتمع أف الناخب بإلزاـ إكتفى
. 2 اإلحتجاج تسميـ تاريخ مف ابتداء أياـ 10 أقصاه أجؿ في بالفصؿ اإلنتخابية المجنة كتقـك
 مف الطاعف حرماف إلى يؤدم مما الطعف ميمة قصر الذكر سابقة المادة مف نستشفو كما

 إحتجاجو يسجؿ أف الناخب ألـز المادة نص نفس في الجزائرم المشرع أف كنعمـ االحتجاج،
 الساعة عمى ميامو ينيي المكتب أف العمـ مع اإلنتخابات، اليـك نص أم التصكيت بمكتب
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 القانكني المحدد الكقت إنتياء بمجرد كجكد لو ليس أنو نرل إذف مساءا، الثامنة أك السابعة
 يككف أدلة كيجمع اإلنتخابات، مشركعية عدـ يكتشؼ عندما الناخب أف يعني كىذا لمتصكيت،

 لمناخب الطعف حقا أعطت التي المقارنة أنظمة عكس كىذا ،1 فاتو قد لمطعف المحدد الكقت
. فيو لمطعف الكافي الكقت لو كأعطت

  االنتخابات نتائج في الطعن في الفصل إجراءات : ثانيا
 ال الجزائرم المشرع مف جعمت االنتخابية، العممية في المحددة اإلجراءات خصكصية إف

 بالطعكف المختص القضاء فييا ينظر التي القضائية بالدعاكل المتعمقة العامة القكاعد يطبؽ
 األساس ىذا كعمى اإللغاء، بدعكل منيا تعمؽ ما سيما كال المحمية اإلنتخابية بالنتائج المتصمة
 ،2الكالئية اإلنتخابية المجنة أماـ المقدمة الطعكف عمى إلغاء دعكل إجراءات سرياف عدـ نالحظ
 اإلستئناؼ محاكـ لدل كجكبا محامي قبؿ مف عريضة تتطمب اإللغاء لدعكل إجراءات أف كذلؾ
 االنتخابية، الطعكف طبيعة مع تتفؽ ال ىذا كؿ كالمالحظ القضائية، مصاريؼ كدفع النقض، أك
 األمكر يضيع قد فييا الفصؿ في تأخير كأف العامة، بالمصمحة التصاليا حماية مف تتطمبو كما

.  العامة
 إستمرار تحاشي في بالرغبة كالسريعة البسيطة اإلجراءات ىذه أخرل زاكية مف تفسير كيمكف
ف ،3 حرج مف ذلؾ عمى يترتب كما اإلنتخابات، صحة حكؿ الشككؾ  تقيد التي المكاعيد قصر كا 

 ال ذلؾ أف غير المستعجؿ، القضاء خصائص مف األمر حقيقة في ىك اإلنتخابي المشرع بيا
 صراحة ذلؾ ينص لـ االنتخابي المشرع إلف  اإلستعجالي، القضاء أنكاع مف نكع أماـ أننا يعني
نما  تتطمب طبيعتيا اإلنتخابية العممية ككف ، إجراءاتيا كتبسيط اآلجاؿ بتقصير اكتفى كا 

. 4السرعة
  االنتخابات نتائج طعون في الفصل عمى المترتبة اآلثار : ثالثا
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 إصدار عميو كيترتب ، المختص اإلدارم لمقضاء المعركضة الطعكف في الفصؿ يعكد
 في اإلدارم القاضي سمطات تظير خاللو كمف قانكنا محددة آجاؿ خالؿ تبميغو كيتـ قرار،

 أماـ لممراجعة قابميتو إمكانية مدل أك بالرفض، أك بالقبكؿ إما الطعف، مكضكع مع التصرؼ
 . القضائية الجيات مف تصدر التي األخرل القرارات باقي غرار عمى أعمى جية

جراؤه اإلنتخابات إلغاء- 1  جديد من وا 
 تمغي أف اإلنتخابية الطعكف في الفصؿ حالة في اإلدارية لممحكمة المشرع أجاز لقد
عادة اإلنتخابات، قانكف في عمييا المنصكص الشركط نفس ضمف إجراؤه كتعيد اإلنتخاب  كا 

 المحكمة مف الفصؿ قرار تبميغ تاريخ مف األكثر عمى يـك 45 خالؿ الطعف مكضكع االنتخابات
 مف يمنع ما بحصكؿ األمر يتعمؽ عندما إال إلييا المجكء كاليتـ ،1 إقميميا المختصة اإلدارية

 صناديؽ خطؼ أك الناخبيف كشكفات في التزكير مثؿ اإلنتخاب نتائج بشرعية اإلعتراؼ
. االقتراع

 االنتخاب نتائج تعديل- 2
 القكانيف باقي أك ، االنتخابي القانكف خالؿ مف سكاء الحالة ىذه عمى المشرع ينص لـ
 في بالتعديؿ يتدخؿ أف عمى قبؿ مف إستقر الكالئية االنتخابية المجاف قضاء أف غير األخرل،
 ىذا مثؿ إجراء إلى األمر إستدعى إذ قائمة، كؿ عمييا حصمت التي المقاعد عدد تكزيع

 عدد صاحبيا 23/10/1997 في أجريت التي المحمية اإلنتخابات في ذلؾ عمى كمثاؿ التعديؿ،
 عف اإلعالف بعد القضائية المجالس لدل السياسية األحزاب أكدعتيا التي الطعكف مف كبير

 لكؿ بالنسبة المقاعد تكزيع في التصحيحات بعض إجراء دراستيا إثرىا عمى تـ حيث النتائج
 كبعد ،7242 إلى تصؿ األكلية المقاعد مف عدد عمى تحصؿ أزندم نجد فمثال ، القكائـ

 كبعد معقد 2864 عمى البداية في تحصؿ الذم أفالف كحزب مقعد، 7003 إلى نزؿ الطعكف
 الطعكف كبعد بداية في مقعد 890 عمى فتحصمت حماس أما مقعد، 3020 إلى ارتفع الطعكف
. 2مقعد 924 إلى إرتفع
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 قاـ التي التعديالت صعيد عمى مرضيا دكرا حققت قد الكالئية اإلنتخابية المجاف أف كالمالحظ
 كبير جزء أصكات تحكيؿ إلى أدت التزكير عممية كأف المقاعد، مف عدد تكزيع إعادة في بيا
 . آخر إلى حزب مف الناخبيف مف
  الطعون رفض-3

 األكؿ السببيف أحد عمى يؤسس قد الطعف رفض مكضكع ىي كالتي الحالة ىذه كفي
 الصفة، ىذه يممؾ ال شخص مف كصدكر الطعف في المطمكبة الشكميات إحتراـ عدـ عف ناتج
 حجج عمى تأسيسو لعدـ الطعف يرفض كقد إعتراضو، التصكيت مكتب لدل تسجيمو عدـ أك

 كقعت القضية التي ىذه حيثيات ،كفي الثاني السبب ىك كىذا االنتخابات نتائج إلبطاؿ كافية
 حزب مرشحيف أحد ضد طعنو السياسي حزب كىك الطاعف كجو بكعريريج، حيث برج كالية فيي

أحضر  الذم ىك ضده المطعكف أف األكؿ كجيي عمى الطعف مكضكع كأسس أخرل سياسي
 التصكيت بمكتب اإلنتخابية القائمة في أسمائيـ عف يبحث ككاف اإلقتراع، مكاتب إلى النساء

 الطعف، حيث ىذا رفض كتـ زائديف، صكتيف لكجكد بالمكتب تزكير ىناؾ أنو الثاني الكجو أما
 ماديا، إثباتيا يصعب معنكية باعتبارىا شيكد ىناؾ ليس ككف األكلى الحالة الصعكبة إثبات مف
 الحد إلى ترقى ال الحجج ىذا فإف ثـ كمف العكس، يقبؿ إعتبار مف مأخكذ فإنو الثاني الكجو أما

 .1 التأسيس لعدـ الرفض كىك الرفض، مصيرىا كاف لذلؾ قانكنا مؤسسة حججا يجعميا الذم
عالن الفرز بعممتي الخاصة االنتخابية الجرائم:الثالث المطمب   النتائج وا 

 أثناء تحدث كالتي اإلنتخاية العممية بنزاىة تمس التي لمجرائـ الفصؿ ىذا في كنتطرؽ
عالف الفرز عممية  .النتائج كا 
 الفرز بعممية المتعمقة اإلنتخابية الجرائم : األول الفرع

عالف الفرز مرحمة االنتخابي المشرع أحاط لقد  خالؿ مف جنائية، بضمانات النتائج كا 
. عمييا كالمؤثرة بيا المتصمة األفعاؿ تجريـ
 االقتراع صناديق عمى الواقعة اإلنتخابية الجرائم أوال

                                                           
 بف الجزائر ،جامعة المالية اإلدارة فرع القانكف في ماجستير "ليا مذكرة"المحمي المنتخب القانوني النظام محمد، بركات- 1

 .56 ك55 ،ص نشر تاريخ بدكف عكنكف
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 االنتخابية، الجداكؿ في المسجمكف الناخبكف عنيا عبر التي األكراؽ عمى الفرز عممية
 تعدم، كؿ مف حمايتو يجب لذا ، لالقتراع الصندكؽ كىك ليا مخصص مكاف في تضع كالتي
 قاـ مف كؿ سنكات 10 إلى سنكات 5 مف بالسجف يعاقب " عمى 222 المادة نص جاء فقد

ذا ، فرزىا يتـ لـ كالتي عنيا المعبر األصكات عمى المحتكل اإلقتراع صندكؽ بإختطاؼ  كاف كا 
 سنة، 20 إلى سنكات 10 مف السجف العقكبة تككف األشخاص مجمكعة قبؿ مف بعنؼ الخطؼ
حداث الفعؿ تحقيؽ إلى الفاعؿ إرادة تتجو أف أم الجنائي بالقصد المعنكم الركف كبتكافر  كا 
 اإلنتخاب، بطاقات عمى كالمحتكل اإلقتراع، الصندكؽ ىك الجريمة محؿ أف ذلؾ فييا، النتيجة
 جناية العمؿ ىذا المشرع إعتبر لذا لو، المخصص مكانو مف الخطؼ فعؿ ىك المادم كالركف
. أعاله المادة في جاء ما حسب بالسجف عمييا كعاقب
  الفرز ومحاضر اإلقتراع بأوراق المتعمقة اإلنتخابية الجرائم : ثانيا

 المادة في الفرز كمحاضر االنتخاب األكراؽ حماية عمى االنتخابي المشرع نص لقد
 في مكمؼ كاف مف كؿ سنكات 10 إلى سنكات 5 مف بالسجف يعاقب  "1 عمى تنص التي 216

 أك بإنقاص كقاـ فرزىا أك بحسابيا أك الناخبيف أصكات المتضمنة األكراؽ بتمقي إما االقتراع
." المسجؿ االسـ غير اسـ تالكة تعمد أك بتشكيييا أك األكراؽ أك المحضر في زيادة
 سالمة عمى سمبيا يؤثر مما النتائج تزيؼ أك تزكير حاكؿ مف كؿ عقاب في المشرع تشدد إذ

     . 2 مصداقيتيا اإلنتخابية العممية
  النتائج عن إعالن أثناء الواقعة االنتخابية الجرائم: الثاني الفرع

 إعالنيا يجب أنو حيث كثيقا إرتباطا الفرز بنتائج مرتبط اإلنتخابية النتيجة إعالف إف
 كالتالعب خالليا يقع أف يمكف الذم لالنتياؾ المنطقي التصكر فإف الفرز عممية حددتو ما كفؽ
ظيار فييا  مرحمة خالؿ فعؿ عف االمتناع أك فعؿ إرتكاب أف كىك حقيقتيا غير عمى النتيجة كا 
 يؤدم قد عيب  يشكبو فاإلعالف ، المطمكبة الحقيقة غير عمى النتيجة إظيار عنو كيترتب الفرز
 بشكؿ اإلعالف أك الجريمة، ىذه مثؿ فييا كقعت التي االنتخابية الدائرة في النتائج إلغاء إلى

 مرشح بفكز النتيجة كينتيي الفرز محضر في كالمدكنة لألصكات الصحيح الفرز لعممية مخالؼ

                                                           
 .245 ، ص سابؽ مرجع مالؾ، بف بشير - 1

 .اإلنتخابات بنظاـ المتعمؽ 01-12رقـ  العضكم القانكف مف 216 المادة -2
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 عمى تتحصؿ لـ أخرل قائمة أك آخر مرشح فكز إعالف يتـ ذلؾ رغـ بذاتيا قاعة أك معيف
 ىذه مثؿ عمى لممعاقبة خاصا نصا يضع لـ المشرع فييا ىناؾ تـ التالعب الالزمة األصكات
 .1الجريمة

 لممرشح القانوني لممثل الفرز محضر تسميم عن االمتناع جريمة : أوال
 تحريره بعد لممرشحيف القانكنيف لممثميف الفرز محاضر تسميـ كجكب عمى المشرع ألـز لقد

عالف المختصة الجية قبؿ . الفرز المرحمة ىذه عمى الشعبية الرقابة مف كنكع اإلقتراع نتيجة كا 
 عف امتنع مف كؿ سنكات( 03 )إلى سنة مف بالحبس يعاقب2 220 المادة نصت حيث

 اإلحصاء محضر أك األصكات فرز محضر مف نسخة أك البمدية اإلنتخابية القائمة تسميـ
 التكميمية بالعقكبة يحكـ أف لمقاضي يجكز ذلؾ عمى كعالكة مرشحيف، قائمة ك الكالئي أك البمدم

 . العقكبات قانكف مف 14 المادة مف 02 الفقرة في عمييا المنصكص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .256 السابؽ، ص المرجع براىيمي الكردم- 1

  اإلنتخاب بنظاـ المتعمؽ 12/01 رقـ العضكم القانكف مف 220 المادة- 2
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  الثاني الفصل خالصة
 خص ،قد التشريعات مف كغيره الجزائرم المشرع أف الفصؿ ىذا مضمكف مف نستخمص

 كبإجراءات الخاصة األحكاـ مف بمجمكعة اإلنتخابية لمعممية الالحقة أك المعاصرة مرحمة
 ، بشأنيا تثار التي التصكيت ك الفرز ك إعالف النتائج، ككذا إجراءات الفصؿ في المنازعات

ككنيا المرحمة الحاسمة التي تتطمع إلييا أنظار الجميع ،كتمثؿ ختاـ العممية اإلنتخابية ك ثمرة 
مكانية الطعف في المنازعات المتعمقة بكؿ مرحمة عمى  جيكد المبذكلة في مرحمة التحضيرية، كا 

حدل،حيث نظـ المشرع في مجاؿ الرقابة عمى عممية التصكيت مف خالؿ إقراره إلجراء الطعف 
في المنازعة المثارة في مرحمة التصكيت سكاء بالطعف في تشكميو أعضاء المكاتب التصكيت 

 في بالنظر المختصة الجيات اإلطار ىذا في المشرع ،كنظـ التصكيت مشركعية أك في
 قضائيا اـ إداريا الطعف كاف لك النظر بغض الخصكص بيذا الشأف ذكم مف المرفكعة الطعكف

. التصكيت عممية لنزاىة الفصؿ في المتبعة كاإلجراءات
عالف الفرز عممية أما  مجاليا نظـ حيث األخرل، ىي المشرع خصيا فقد النتائج كا 
جراءات  مدل في شككؾ حكليا يكثر مرحمة أخطر ككنيا بشأنيا المثارة المنازعات في الفصؿ كا 
بمكجب إخطار  صحتيا، في الفصؿ سمطة الدستكرم لممجمس المشرع أعطى حيث صحتيا،

يرفع أماـ المجمس الدستكرم ، ك أعتمد المشرع طريؽ الطعف في جميع مراحؿ العممية 
اإلنتخابية بإجراءات بإجراءات بسيطة تتناسب ك خطكرة المرحمة ك دكف مصاريؼ قضائية ، 

 طابع أعطاىا بيدؼ ضماف خصكصية الدعكل اإلنتخابية ك إلرتباطيا بالمصمحة لعامة، ك
 . بيا خاصة إجراءات كفؽ  االستعجالي

 المعاصرة المراحؿ خالؿ تثكر التي خاصة بإجراءات اإلنتخاب الجرائـ المشرع خص فيما     
.قانكنا المحددة اآلجاؿ ك األشكاؿ كفؽ اإلنتخابية لعممية
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 الخاتمة
 مف كمحطة ديمقراطية آلية ىي إنتخابات أف إستنتاج إلى نخمص الدراسة ىذه خالؿ مف
 حقيقة ضمانات كجكد سياسية، كأف ىيئة أم كمسار تاريخ في اليامة السياسية المحطات
 ىيئة كتطمعات آراء تعكس كنزيية صادقة نتائج إلى الكصكؿ تضمف اإلنتخابات كشرعية لصحة
 ضكئيا عمى كترسـ العاـ الشأف إدارة بكيفية تتعمؽ ك طمكحات، ك المجتمع كتكجيات الناخبة،
 أف ،بؿ الدستكر حسب السمطة مصدر ىك الشعب أف ككف البالد، مستقبؿ ك الكطف خيارات
 ك مؤشرا تعد اإلنتخابات أف بما ك العاـ، الرأم مككنات كؿ لتشمؿ الدكائر ىذه تتعدل أىميتيا

. المحككميف إرادة إلى خاضعيف الحكاـ بجعؿ الدكلة مؤسسات لباء آلية
 السمطة عمى اإلنتخابية العممية عمى لرقابتيا الدكلة بسط خالؿ مف إال ذلؾ يتأنى لف ك
 اإلدارم القضاء في تتمثؿ متخصصة ك مستقمة ىيئة إلى بحاجة ك قاصرة تبقى التي ك التنفيذية
. اإلنتخابات نزاىة ك مصداقية لتحقيؽ

 التوصل تم التي الجوىرية النقاط أىم تمخيص البحث، يمكننا موضوع تغطية من و إنطالقا
: كمايمي نمخصيا و إلييا
 تعكس ،فيي اإلنساف بيا يتمتع التي الحقكؽ أىـ ىي ك السياسية الحقكؽ مف اإلنتخابات إف-

 الضركرم مف كاف ثـ ،مف المجتمعات مف مجتمع ألم السياسي لمنظاـ الصادقة الصكرة
 ضمانا ك إعتداء أم لمنع قضائية أك إدارية رقابة كانت سكاء الحقكؽ، ىذه رقابة إلى اإلتجاه

. كعادلة نزيية لإلنتخابات
 مف كثير نميز فييا اإلنتخابية العممية مراحؿ ك جكانب لمختمؼ اإلنتخابي المشرع معالجة إف-

 المكاضيع مختمؼ تنظـ تنفيذية مراسيـ إصدار طريؽ التنظيـ، عف عمى باإلحالة األحياف
 الجدية ك األىمية غاية مسائؿ ىناؾ أف فيو  نعمـ الذم  الحيف اإلنتخابية، في بالعممية المتعمقة
 مف187المادة نص المثاؿ سبيؿ عمى ك لتنظيميا قكانيف إصدار ك بيا البرلماف عناية تتطمبف
 صحة في الطعف كيفيات تحيؿ التي اإلنتخابات بتنظيـ المتعمؽ01-12 العضكم القانكف
. العممية ليذه البالغة أىمية رغـ اإلستفتاءات ك الرئاسية لإلنتخابات التصكيت عمميات

 منيا ما تعمؽ اإلنتخابية، خاصة العممية إجراءات جؿ عمى اإلدارية الجيات ىيمنة- 
 القيد لعمميتي اإلدارية لجاف تشكيمة خالؿ مف كذلؾ اإلقتراع، لمعممية السابقة باإلجراءات
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 مرحمة أثناء كذلؾ اإلدارة تدخؿ يزداد الترشح، كما ممفات بفحص المختصة المجاف كتشكيمة
 العنصر غياب نالحظ مقابؿ التصكيت، كفي مكاتب أعضاء تشكيمة خالؿ مف التصكيت
 يضمف القضاء دكر أف كخاصة اإلقتراع، لعممية كالسابقة الميمة المراحؿ ىذه في القضائي
. الحسيف السير اإلنتخابية لمعممية

 تمقي عمى مقتصر القضاء دكر نجد حيث اإلدارة إلى بالنظر القضائي العنصر غياب-
 أىـ القضائية الرقابة تبقى لكف بشأنيا، تثار التي المنازعة في كالفصؿ كفحصيا الشكاكم
 اإلنتخابية العممية إلطراؼ يتيح مما اإلنتخابية، العممية نزاىة مف لتأكد تكفرىا الكاجب ضمانة

 أك أخطاء مف يشكبيا قد ما لتصكيب المختصة القضائية الجيات أماـ اإلعتراض ك الطعف حؽ
 . غش
 كبير دكر مف ليا لما اإلنتخابية المسيرة في الحاسمة المرحمة ىي اإلنتخابية الحممة تبقى-

. برامجو ك أفكاره بعرض لمقياـ لممرشح
 مجمكعة تجريـ خالؿ مف ، الجنائية الضمانات مف بسياج إلنتخابية عممية المشرع إحاطة- 

 اثر كليا خطيرة تعتبر انيا رغـ  األفعاؿ بعض تجريـ أىمؿ أنو غير بنزاىتيا، الماسة األفعاؿ
. األخرل الدكؿ بتشريعات ماقكرينت إذا اإلنتخابية عممية عمى سمبي

 يقتصر دكره لكف اإلنتخابات، مراقبة عمى تشرؼ دستكرية كمؤسسة الدستكرم المجمس كجكد-
 التي إجراءات ككفؽ آجاؿ ضمف أمامو المرفكعة الطعكف في الفصؿ ك التصكيت مرحمة عمى
. القانكف عمييا ينص

 من سمسمة بتطبيق يبدأ مجرياتيا، و اإلنتخابات عمى بالرقابة المتعمقة اإلقتراحات وتتمثل-
: يمي كما نوردىا الحمول

 في القيد بعممية فيمايعمؽ خاصة اإلنتخابية العممية عمى اإلدارم القضاء رقابة نطاؽ تكسيع-
 رئيس التصكيت مكاتب في كجكد ضركرة اإلنتخابية، الحممة كسائؿ كعمى اإلنتخابية، القكائـ
. القضائية جية مف مكتب

 ضركرة ، اإللكتركني التسجيؿ إقرار خالؿ مف لمناخبيف التمقائي التسجيؿ نظاـ إعتماد ضركرة-
. المتعدد تصكيت أك تالعب أم لمنع كافية معمكمات عمى تحتكم اإللكتركنية بطاقة إقرار
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 حالة في التصكيت أكراؽ بصحة التصريح في بيا اإلستئناس يمكف تكجييية أحكاـ تحديد-
. صحتيا مدل حكؿ المنازعة

 اإلنتخابية، الحممة كسائؿ بإستخداـ يتعمؽ فيما خاصة االنتخابية لمعممية الحماية نطاؽ تكسيع-
 األفعاؿ تجريـ  دائرة تكسع ككذا الشأف، بيذا القانكف الخاص أحكاـ يخالؼ فعؿ كؿ كتجريـ
. ليا المخالفة

 بحاجة مازاؿ االنتخابي نظاـ فإف اإلنتخابات، لمكضكع دراستنا خالؿ تكضيحو تـ لما ككنتيجة-
.اإلنتخابية العممية كنزاىة كجدية المستقبؿ في حقيقتة يضمف تعديؿ إلى
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 .04/12/1991 بتاريخ 62 عدد ر، ج العمكمية، المظاىرات ك االجتماعات قانكف

 الدكلة مجمس اختصاصات المتضمف 30/05/1998 في المؤرخ 98/01 العضكم القانكف -6
 .06/03/1997 بتاريخ 37عدد ر ج عممو، ك تنظيمو ك
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 بتاريخ ،48عدد ر ج ،08/08/2000 في المؤرخ الدستكرم المجمس لعمؿ المحدد النظاـ -7
08/08/2000. 

 97/07 لالمر المتمـ ك المعدؿ 07/02/2004 في المؤرخ 04/01 العضكم القانكف -8
 .07/02/2004 في المؤرخ 09 عدد ر ج ، االنتخابات قانكف المتضمف

: التنفيذيـــة المــــراسيــم
 المؤسستيف إنتاج لشركط المحدد 07/08/1995 في المؤرخ 95/304رقـ التنفيذم المرسـك-1

 المتعمقة المباشر التحدث حصص البصرم، السمعي، اإلذاعي البث ك لمتمفزيكف العمكميتيف
. 1995 أكت 8 بتاريخ 58عدد ر، ج بثيا ك برمجتيا ك الرئاسية النتخابات االنتخابية بالحممة

 التصكيت لشركط المحدد 15/03/1997 في المؤرخ 97/62رقـ التنفيذم المرسـك- 2
 بتاريخ 14عدد ر، ،ج الكطني الشعبي المجمس أعضاء بالخارج االنتخاب المقيميف المكطنيف

15/03/1997. 
اإلدارية  المجنة عمؿ لقكاعد المحدد 15/03/1997 في المؤرخ 97/63رقـ التنفيذم المرسـك-3
 .15/03/1997 بتاريخ 14عدد ر، ج
 الناخب بطاقة اعداد كيفية المحدد 15/03/1997 في المؤرخ 97/64رقـ التنفيذم المرسـك-4
 .15/03/1997 بتاريخ 14عدد ، ر ج صالحيتيا كمدة تسميميا ك
 إشيار لكيفيات المحدد المحدد 15/03/1997 في المؤرخ 97/72رقـ التنفيذم المرسـك- 5

. 15/03/1997 بتاريخ 14عدد ر، ج الترشيحات،
 

 المتخصصة و العامة الكتب: 
 النشر، ك لمطباعة الجامعية الدار ،المبناني الدستوري النظامشيحا،  العزيز عبد إبراىيـ -1

 1983، بيركت
 المطبكعات ديكاف ،(خالد بيكض ك انجؽ فائز ترجمة) اإلدارية المنازعات محيك، أحمد-2

 .1،1997ط ، الجزائر الجامعية
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 مكاف النشر،بدكف دار ، بدكفالعربي العالم في التشريعية المؤسسة الرشيدم، أحمد-3
 .1،1997النشر،ط

 الحمبي ، منشكراتالعامة الدستورية والمبادئ السياسية سعيفاف، األنظمة أحمد- 4
 .2008،لبناف،1الحقكقية،ط

 مقارنة دراسة)،التشريعية االنتخابات في االنتخابية الطعون حسف، محمد الحكيـ عبد إكراـ-5
. 2007 اإلسكندرية الحديث، الجامعي المكتب ،(الفرنسي بالقانكف

، 4كالتكزيع، ط لمنشر قنديد ،دار االنتخابية لمجرائم القانوني النظامبراىيمي،  الكردم-6
 .2001عماف،

 الجامعية، المطبكعات ، ديكافالجزائر في الجميورية رئيس انتخاب نظاـ بككرا إدريس،-7
 .2007 ،4الجزائر، ط

 النيضة، دار ،ضماناتيا و االقتراع عممية في اجتيادات و تأمالت شارم، شفيؽ جكرجي- 8
. 2002، القاىرة

 لالستثمارات الدكلية ، الداروالنزيية الحرة االنتخاباتجيؿ، كيف جكد ، سي جام- 9
. 2000 ،1،ط الثقافية،مصر

 القاىرة، الحقانية، دار ،المحمية الشعبية المجالس انتخابات عاشكر، سامح عسراف، جماؿ-10
 .1،2008ط

 بمد بدكف النشر، دار بدكف( مقارنة دراسة )البرلمان انتخاب منازعات ىند، محمد حسف-11
 .1998النشر، 

 العربية النيضة دار( مقارنة دراسة )السياسية الحياة في المشاركة حق الباز، داكد-12
 2002القاىرة

، 1ط الجزائر، كالتكزيع، لمنشر الخمدكنية دار ،االنتخابية الحمالت صغير، بف زكرياء- 13
2004. 

 ، دارالمعاصرة الحكم وأنظمة السياسية لمنظم األساسية ، المبادئعمي السيد سعيد- 14
 .2002 القاىرة الحديث، الكتاب
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 الدراسات أكاديمية مقارنة،منشكرات قانكنية دراسة ،والديمقراطية االنتخابالغكيؿ،  سميماف- 15
. 2003طرابمس العميا

لمدراسات،  المبناني ، المركزمكافحتو وسبل اإلنتخابي التزوير تقنياتاهلل،  عطا طكني- 16
 . 2005بيركت، 

 ، منشاةالدستوري السياسية والقانون النظماهلل،  عبد بسيكني الغني عبد-17
 .1997، لمعارؼ،اإلسكندرية

 دار ،(مقارنة دراسة)،اإلنتخابية الحمالت تمويل عمى القضائية الرقابة حنفي، اهلل عبد- 18
 .2001 العربية،القاىرة النيضة

، دار والقانونية الدستورية وضماناتيا النيابية اإلنتخاباتعفيفي،  كامؿ عفيفي- 19
. 2002الجامعييف، مصر،

الجزائر،  التكزيع، ك النشر ك لمطباعة اليدل دار ،البمدية قانون ، شرحعشي الديف عالء- 20
2005 .

 ك السياسية الدراسات ، مركزالمصري السياسي النظام في التشريعية السمطة كىبي، عزة- 21
 1993اإلستراتيجية، مصر

 مكاف نشر، بدكف دار بدكف ،الجزائر في السياسية األحزاب نظام، زغدكد عمي-22
. 2000نشر،اإلسكندرية،

، غازم- 23  2009 ،االردف 1الجامعة، ط مكتبة ، الدستوري القانون و السياسية النظم كـر
 التكزيع، ك لمنشر العمـك ،دار االدارية المنازعات في الكسيطبعمي،  الصغير محمد- 24

 .2008عنابو،
 المحكمة الدستكرية، المجمة ،اإلنتخاب لحق الدستورية الضمانات حماد، بف رضا محمد-25

. 2008 أفريؿ 13العدد السادسة، السنة العميا، الدستكرية
 النظام العامة، الدستورية المبادئ )الدستوري القانون الكىاب، عبد رفعت  محمد26

 .1993، القاىرة ، العربي الفكر دار ،(المصري الدستوري
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 دار ،اإلنتخابات في الفوز إلى طريقك اإلنتخابية الحمالت إدارة ، حجاب منير  محمد27
 .2007 ، مصر :التكزيع ك لمنشر الفجر

  ،(أماميا اإلجراءات و الييئات )اإلدارية لممنازعات العامة المبادئ شييكب، مسعكد- 28
 .4،2007الجامعية، الجزائر، ط المطبكعات ديكاف ، الثالث الجزء

 بمقيس، الجزائر ، دار السياسية والنظم الدستوري القانون في مباحث ديداف، مكلكد- 29
2008 .

 مقارنة،المكتب دراسة وضماناتيا والترشح االنتحاب حقالكاسعي،  محمد محمد منصكر- 30
 .2010 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي

 ،اإلسالمية والتشريعة الدولي القانون في المرأة ضد التميز عدم مبدأ عمؾ، فنجاف مناؿ- 31
 .2009، ،لبناف1الحقكقية، ط المبناني منشكرات

 كالتكزيع، لمنشر ، دار الثقافةالدستوري القانون و السياسية النظم، الطيراكم عمي ىاني- 32
. 2007عماف،

: الرسائـــــــل و المذكــــرات
 في الدكتكراه لنيؿ أطركحة ،الجزائر في اإلنتخابية لمعممية المميدة اإلجراءات، بنيني أحمد -1

. 2005/2006الحقكؽ، كمية باتنة، جامعة الحقكؽ،
 بكر أبي جامعة دكتكراه، ،أطركحةالجزائر في الرئاسية االنتخابات نظام بشير، مالؾ بف -2

. 2011تممساف، بالقايد
 لنيؿ ،رسالة(مقارنة دراسة) المحمية لإلنتخابات القانوني التنظيم عمي، محمد فرغمي محمد -3

. النشر تاريخ بدكف الحقكؽ، كمية المنصكرة، جامعة الحقكؽ، في الدكتكراه درجة
: الماجستير رسائل

 اإلدارة فرع القانكف، في الماجستير، مذكرة ،المحمي المنتخب القانوني نظام محمد، بركات -1
 . نشر تاريخ بدكف عكنكف، بف الجزائر جامعة المالية،
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 كمية منشكرة، ، ماجستير،غيراإلنتخابية العممية عمى الرقابة آلياتتماـ،  يعيش شكقي -2
. 2008/2009 بسكرة، خيضر محمد السياسية، جامعة العمـك ك الحقكؽ

 داحي مبدأ و1997 من إنطالقا اإلنتخابات لمراقبة الوطنية المجان دور ،سكفالي ريـ -3
 عكنكف، بف جامعة اإلدارية، العمـك ك الحقكؽ كمية منشكرة غير ماجستير، ،رسالةاإلدارة

. 2004/2005الجزائر،
 غير ماجستير، رسالة ،الجزائر في النيابية لالنتخابات الخاصة الضمانات ،نعركرة محمد -4

. 2009/2010بسكرة،  خيضر محمد جامعة السياسية، العمـك ك الحقكؽ كمية منشكرة،
 العمـك في الماجستير درجة لنيؿ مقدمة ، مذكرةلالنتخابات القانونية الحماية الحاج، كرازدم

. 2004/2003الحقكؽ، باتنة، كمية جامعة القانكنية،
: المقاالت

، (العربي الوطن في الديمقراطي التطور و البرلمانية االنتخابات)إبراىيـ، تكفيؽ حسيف -1
. 199 ،مارس24العدد اإلستراتيجية، ك السياسية الدراسات مركز برلمانية، قضايا مجمة

 مجمة ،التحضيرية المراحل االنتخابية العمنية مراقبة في المحمية اإلدارة دور، شركف حسينة -2
. 2010افريؿ ، بسكرة ،6العدد القضائي، االجتياد

 ، مجمةسالمتيا في وأثره االنتخابية الحممة لتمويل القانوني التنظيم زغمكؿ، سعد خالد -3
. 2004 الثالث، العدد الككيت، الحقكؽ،

. 2004الثالث،  العدد الحقكؽ، الككيت، مجمة ، االنتخابية العممية إدارة الباز، داكد -4
 العامة واالستفتاءات النيابية االنتخابات عمى القضائية السمطة إشرافعبيد، كامؿ محمد -5

 االكؿ العدد العربية، مصر بجميكرية المحاميف نقابة محاماة، مجمة ،فيو الطعون تحقيقك
. 1992الثاني، ك

 كالعمـك الحقكؽ ، مجمةمكافحة الفساد في االنتخابي اإلدارة دور بكجمعة، محمد -6
. 2010جكيمية الجمفة، ،5اإلنسانية،العدد

، 4النائب، العدد ، مجمةاإلدارة حياد و الجزائرية االنتخابية المنظومةالديف، نكر فكاير -7
. 2004الجزائر،
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 الدار ، القانكف ك الفقة ،مجمةاالنتخابية العممية سير عمى القضائية الرقابة، العنبي رضكاف -8
. البيضاء

 والممتقيات الندوات :
 ،مداخمةالجزائر في السياسي اإلصالح عمى لممرأة السياسية المشاركة بنيني، أثر أحمد -1

 جامعة المغاربية، الدكؿ في الدستكرية اإلصالحات حكؿ العاشر الدكلي الممتقى في ألقيت
. 2012 ،بسكرة،مارس خيضر محمد
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