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وقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

  "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
إلى .......نبع العطاء الذي زرع األخالق بداخلي وعلمني طرق االرتقاء

ل أمله أن يراني في مثل 

 """"    ي الغاليي الغاليي الغاليي الغاليــــإلى أبإلى أبإلى أبإلى أب

إلى التي .... التي ساندتني ووقفت إلى جانبي
  إلى من تعجز الكلمات عن وصف حبها لي

        """"    إلى أمي الحبيبةإلى أمي الحبيبةإلى أمي الحبيبةإلى أمي الحبيبة" " " " 

إلى توأم روحي ونصفي 

        """"ة ة ة ة ــــة أمينة أمينة أمينة أمينــــي الغاليي الغاليي الغاليي الغاليــــ

  إلى الذين احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي
        """"أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم 

     هي نبع الوفاء
  يـا لـى خالتي العزيزة التي اعتبرها أخت

        """"    ىىىىــــلبنلبنلبنلبن""""

 

öa‡èfia@ @
  :هدي بحثي هذا إلى

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة :" الذي قال تعالى فيهما
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

نبع العطاء الذي زرع األخالق بداخلي وعلمني طرق االرتقاء
ل أمله أن يراني في مثل ـإلى من رح..... من غطى التراب جسده

  تهذه اللحظا
إلى أبإلى أبإلى أبإلى أب"  "  "  "  

  

التي ساندتني ووقفت إلى جانبي.......ى نبع الحنان
إلى من تعجز الكلمات عن وصف حبها لي..... ....عطائها تعطيني

 " " " "

إلى توأم روحي ونصفي  يـي ورفيقة دربـى روح قلب
  يـالثان

ــــأختأختأختأخت""""

إلى الذين احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي
أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم أشقائي أمين، أكرم " " " " 

  

هي نبع الوفاء اهي وردة بيضاء بصفاتها وقلبه
ى خالتي العزيزة التي اعتبرها أخت

 

 

هدي بحثي هذا إلىأ
الذي قال تعالى فيهما

نبع العطاء الذي زرع األخالق بداخلي وعلمني طرق االرتقاء
من غطى التراب جسده

ى نبع الحنانـإل
عطائها تعطينيمن 

 

ى روح قلبـإل

إلى الذين احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي

هي وردة بيضاء بصفاتها وقلبه
ى خالتي العزيزة التي اعتبرها أختـإل



 

    

هي ، ى الصديقة والتي لو قلت فيها كل األوصاف لما انتهيت
 ،العسل وأحلى من العسل هي األخت التي لم تلدها أمي

        """"ررررــــسهيسهيسهيسهي" " " " 

 """"    مليكةمليكةمليكةمليكةالغالية الغالية الغالية الغالية " " " "  ى العزيزة على قلبي وأعتبرها أمي الثانية
        

 
 

ى الصديقة والتي لو قلت فيها كل األوصاف لما انتهيت
العسل وأحلى من العسل هي األخت التي لم تلدها أمي

  هي صديقة عمري 

ى العزيزة على قلبي وأعتبرها أمي الثانية

@ @

@ @

@ @

ى الصديقة والتي لو قلت فيها كل األوصاف لما انتهيتـإل
العسل وأحلى من العسل هي األخت التي لم تلدها أمي

ى العزيزة على قلبي وأعتبرها أمي الثانيةـإل
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 أ 

وهو يعتبر عنصرا أساسيا  يعد االنتخاب الوسيلة األساسية للمشاركة في العمل السياسي

في الدولة باعتباره الوسيلة الديمقراطية للمشاركة الشعبية المحلية في ممارسة السلطة، وهـو  

  .ةـيمثل أحد أهم الوسائل التي تؤدي إلى اختيار الحكام بطريقة ديمقراطية مزيف

وتقوم العملية االنتخابية على مجموعة مـن اإلجـراءات التـي لهـا ارتبـاك وثيـق       

ـ   بع ون فـي إطـار تشـريعي    ملية التصويت، ولكي تتحقق انتخابات نزيهـة يجـب أن تك

  .عن المؤثرات السياسية المتعلقة بالحملة االنتخابيةوتنظيمي بعيدا

وباعتبار الديمقراطية مجموعـة مـن المبـادئ تهـدف إلـى تجسـيد إرادة األمـة        

ليـه الـذين   وحماية حقوق االنسـان وبموجبهـا يقـوم الشـعب باختيـار حكامـه أو ممث      

  .يختلج داخل إرادة الشعب عماسيتولون تمثيله والتعبير 

واالنتخاب يمر بمجموعة من المراحل منها ما يسبق عملية االقتراع ومنها ما هو أثناء 

وبعد العملية التصويت إلى غاية إعالن النتائج، وتعد مراحل العمليـة االنتخابيـة وخاصـة    

المراحل االنتخابية وبـذلك فقـط خصـها المشـرع     مرحلة التصويت وما بعدها من أخطر 

  .ري بضمانات من أجل نزاهة العملية االنتخابية والمحافظة على إرادة الناخبينـالجزائ

  :وعـة الموضـأهمي •

أهمية الموضوع في أن االنتخاب هو الوسيلة المتاحة للشعب من أجل التعبيرعن  نتكم

نتخابية بدايـة بالمراحـل السـابقة لمرحلـة     إرادته وكذلك من أجل تنظيم مراحل العملية اال

الرقابة اإلدارية للعملية االنتخابية إلى غاية آخر مرحلة من المراحل وهي إعالن االقتراع أي 

  .النتائج يعني هذا الموضوع نقوم فيه بدراسة الرقابة اإلدارية والقضائية للعملية االنتخابية

وقواعد العدالة في ممارسة الحقـوق  وكذلك تهدف دراسة الموضوع إلى إرساء مبادئ 

  .السياسية لجميع المواطنين
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  :الموضوع اختيارأسباب ودوافع  •

نجد أن هناك أسباب ذاتية وأسباب بالنسبة لهذا العنصر فإن سبب اختيار هذا الموضوع 

  .موضوعية

تتمثل في رغبتي في دراسة أجهزة الرقابة اإلدارية والقضائية للعمليـة   :األسباب الذاتيـة  . أ

 .االنتخابية

معرفة دور كل من األجهزة اإلدارية والقضائية أثناء سير العملية  :األسباب الموضـوعية   . ب

  .االنتخابية،م وكذلك دور كل من الجهازين في التصدي للتزوير والغش االنتخابي

  :الهدف من دراسة الموضوع •

مراحـل العمليـة    إن الهدف من دراسـة هـذا الموضـوع هـو التطـرق لمعرفـة      

حلـة مـن مراحـل    من القيد في القوائم االنتخابيـة إلـى غايـة آخـر مر    االنتخابية بداية 

  .النتائج إعالنوهي العملية االنتخابية 

وكذلك معرفة دور كل من اإلدارة والقضاء في مراقبة العملية االنتخابية باإلضافة إلى 

ـ  ان ـمعرفة اإلجراءات المتخذة من طرف اإلدارة من أجل سد منافذ وأبواب التزوير وضم

  .ة وحماية إرادة الناخبينـنزاهة العملية االنتخابي

  :نطاق دراسة الموضوع •

  :دة جوانبـالل عـة من خـاق الدراسـويتحدد نط

أن النطاق الموضوعي لهذه الدراسـة ينحصـر فـي     :بالنسبة للنطاق الموضوعي والمكاني/ 1

والرقابة على هذه العملية وهذا ما يكتشف مـن  ) البلدية والوالئية(دراسة االنتخابات المحلية 

الرقابة على العملية االنتخابية المحلية وكذلك لقد تم دراسة الموضـوع مـن   : خالل العنوان

  :جانبين وهما
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فيما يخص النطاق المكاني للدراسة فلقد تمت دراسة  ماأرقابة اإلدارة ورقابة القضاء،  

االنتخابات في الجزائر بالمقارنة مع بعض الدول كمصر ولبنان وفرنسا في بعض الموضوع 

  .الجوانب

لقد ارتكزت دراسة الموضوع على آخر قانون متعلق بالنظام االنتخابي من  :النطاق الزماني/2

ـ أجل مسايرة آخر التعديالت الموجودة  اط ـفي القانون مع الرجوع إلى القانون القديم في نق

  .وعـس كل الموضـة وليـمعين

  :الدراسات السابقة في الموضوع •

إن موضوع االنتخابات هو موضوع مهـم جـدا ألنـه يمثـل سـيادة الدولـة ومـن        

 الواجب دراسته وضبطه ضبطا دقيقا وهذا ما هو مكتشف مـن خـالل كثـرة النصـوص    

مهـم فيـه دراسـات سـابقة لكـن أغلـب هـذه         التشريعية والتنظيمية فيه، فهو موضوع

الدراسات كانت دراسات تضمنت القانون القديم المتعلـق باالنتخابـات فالدراسـات التـي     

  :عليها في هذا القانون كانت قليلة نذكر منهاتحصلت 

المغـرب  الطعون في انتخابـات المجـالس النيابيـة فـي دول     شوقي يعيش تمام،  .1

، كلية )غير منشورة (،مذكرة دكتوراه في الحقوق، )الجزائر، تونس، المغرب(العربي

 .2013/2014،بسكرة ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

مـذكرة  ، آليات الرقابة على العمليـة االنتخابيـة فـي الجزائـر    شوقي يعيش تمام،  .2

 ،السياسية، جامعـة محمـد خيضـر   ، كلية الحقوق والعلوم )غير منشورة(،ماجستير

 .2008/2009 ،بسكرة

اإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية االنتخابية فـي النظـام   بولقواس ابتسام،  .3

، جامعـة الحـاج   مذكرة شهادة الماجستير في العلوم القانونيـة ، القانوني الجزائري

 .2012/2013لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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الوطنية لمراقبة االنتخابات على ضوء أحكـام القـانون   عقاقنة الحاج عالل، اللجنة  .4

مذكرة شهادة ماجستير في إطار مدرسـة  ، المتعلق بنظام االنتخابات 12/01العضوي

ـ     الدكتوراه، ن عكنـون،  تخصص الدولة والمؤسسات العموميـة، كليـة الحقـوق، ب

 .2013/2014الجزائر،

، عمـان،  1دجلة، ط ، دارخابات ضمانات حريتها ونزاهتهااالنتسعد مظلوم العبدلي،  .5

2009.  

 :اتـالصعوب •

ـ   على العملية االنتخابية هو موضـوع  إن موضوع الرقابة  دا ومتشـعب  ـطويـل ج

 االنتخابيـة و القضـائية علـى العمليـة    الرقابـة اإلداريـة    باعتبار أن الدراسة تتضـمن 

المتعلـق بنظـام    12/01لقـانون  المتخصصة في الموضوع وفقـا ل  قلة المراجعالمحلية و

  .الذي هو قانون جديد نوعا ما  االنتخابات

ـ     كما أن الدراسةت ا يصـعب  ـتضمن العديد مـن القـوانين والمراسـيم التنفيذيـة مم

  .  كيفية اعمالهالوع لكثرتها وقلة المراجع المساعدة ـضبط الموض

  :إشكالية الموضوع •

مـا هـو دور كـل مـن السـلطة اإلداريـة       : وتتمثل اإلشـكالية المطروحـة فـي   

  ة المحلية؟ـة االنتخابيـوالقضائية في الرقابة على العملي

 :التساؤالت الفرعية •

  :د من التساؤالت الفرعيةـة العديـت اإلشكاليـدرج تحـين

  ماهي المراحل التي تمر بها العملية االنتخابية؟ �

  االشراف على العملية االنتخابية؟ما هو دور اإلدارة في  �

 فيما يتمثل دور القضاء أثناء سير العملية االنتخابية؟ �
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 � 

  :المناهج المستخدمة •

  :بخصوص منهج الدراسة المستعمل في البحث فهو يدور بين منهجين

المنهج التحليلي أساسا من أجل دراسة الظاهرة وتحليلها والمنهج المقارن الـذي قمنـا فيـه    

  .بعض التشريعات منها التشريع المصري والفرنسي بمقارنة بين

  :ثـهيكلة وتقسيم البح •

لقد تـم تقـيم البحـث انطالقـا مـن مبـدأ ترتيـب مراحـل العمليـة االنتخابيـة           

بداية بالرقابة على مرحلـة القيـد فـي القـوائم االنتخابيـة إلـى غايـة أخـر مرحلـة          

 :البحـث إلـى فصـلين   النتـائج فقـط قسـم    من البحث وهـي الرقابـة أثنـاء إعـالن     

ــة       ــمن الرقاب ــاني تض ــل الث ــة والفص ــة اإلداري ــمن الرقاب ــل األول تض الفص

  : ة، حسب الخطة التاليةـالقضائي

  الرقابـة اإلدارية أثناء اإلجـراءات التحضيريـة للعملية االنتخابية:ل األولـالفص

 مرحلة القيد في القوائم االنتخابية: المبحث األول

  القيـد فـي القوائم االنتخابية مفهـوم: المطلب األول

  اإلشـراف اإلداري على مرحلة القيـد في القوائـم االنتخابية: المطلب الثاني

  إجراءات الرقابة اإلدارية خالل مرحلة الترشح: المبحث الثاني

  مفهوم عملية الترشح: المطلب األول

ـ   ة اإلشرافـراءات الترشح ورقابة لجنـإج: المطلب الثاني ـ ة ـعلـى صح  ةعملي

  حالترش

  الرقابة اإلدارية أثناء الحملة االنتخابية: المبحث الثالث

  مفهوم الحملة االنتخابية: المطلب األول

  الرقابة اإلدارية على استعمال وسائل الحملة االنتخابية: المطلب الثاني

  الرقابة القضائيـة أثنـاء سير العملية االنتخابيـة : لفصل الثانيا

  القضاء في عملية التسجيل والترشح لالنتخابات دور: المبحث األول
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 و 

  دور القضـاء فـي عمليـة التسجيـل فـي القـوائم االنتخابيـة :المطلب األول

  ملية الترشح لالنتخابات المحليةدور القضاء في ع :المطلب الثاني

  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية وسير عملية التصويت : المبحث الثاني

  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية :األولالمطلب 

  دور القضاء أثناء سير عملية التصويت :المطلب الثاني

  جـالن النتائـرز وإعـدور القضاء في عملية الف: المبحث الثالث

  الرقابة القضائية على عملية الفرز :المطلب األول

  دور القضاء في إعالن النتائج :المطلب الثاني
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إن مراقبة العملية االنتخابية تعـد أحـد الشـروط الضـرورية لضـمان انتخابـات       

ـ بتالقـانون واإلجـراءات الم   مونزيهة، تـتم وفقـا ألحكـا    حرة ة والمنظمـة للعمليـة   ع

  )1( .االنتخابية

الجـداول   إعـداد ومن الضمانات الهامة والسابقة للعملية االنتخابيـة هـي عمليـة    

             والناخبين وكيفية القيد بها والرقابـة علـى هـذه العمليـة، حيـث تعـد هـذه المرحلـة         

 طويلـة نسـبيا   -البعيدة لعملية االنتخاب، كونهـا تـنظم فتـرة     التحضيريةمن األعمال 

عن االنتخابات، وليس بمناسبة انتخاب ما، ويعد التحضـير لهـا مـن أهـم ضـمانات       -

  )2( .نزاهة االنتخاب ومانعا للغش والتزوير والتالعب فيها

 الـذي تقـوم علـى أساسـه االنتخابـات      وتعتبر اإلجـراءات التمهيديـة المحـور   

  .وتتوقف صحة االنتخابات وسالمتها على مدى سالمة هذه اإلجراءات

ضـها  رويمكن تعريـف العمليـة االنتخابيـة أنهـا مجموعـة مـن اإلجـراءات ف       

 إجـراءين المشرع من خالل قـانون االنتخابـات، وبالتـالي فالعمليـة االنتخابيـة لهـا       

الحملـة االنتخابيـة    األول يتعلق باإلجراءات التحضيرية ويشمل عملية القيد إلـى غايـة  

  )3( .ومنها عملية التصويت وإعالن النتائج

  :وانطالقا مما سبق سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث

  .مرحلة القيد في القوائم االنتخابية: المبحث األول

  .إجراءات الرقابة اإلدارية خالل مرحلة الترشح: المبحث الثاني

  .أثناء الحملة االنتخابيةالرقابة اإلدارية : المبحث الثالث

  

 

                                                             

رة، ماي ـكبس ،6، العدد مجلة االجتهاد القضائي، دور اإلدارة المحلية في مراقبة العملية االنتخابيةحسينة شرون،  ) 1(

  .122. ، ص09
  .170.،ص  2009عمان  ،، 1ط، دار دجلة، اإلنتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها، سعد مظلوم العبدلي ) 2(
، جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة ماستر في الحقوق، على العملية اإلنتخابيةأليات الرقابة اإلدارية، ، مدوكي زكريا ) 3(

  . 08. ص ، 2014



@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûaòòòò 

 
10 

 مرحلة القيد في القوائم االنتخابية: المبحث األول

عملية االنتخابات، وتعد من الشـروط  الإعداد القوائم االنتخابية هي أول مرحلة في عملية  إن

 )1( .الشكلية، حيث البد أن يتوفر هذا الشرط لكي يجوز ممارسة الحق االنتخابي لكل مواطن

  :من خالل هذا المبحث مطلبينوسوف نتناول 

  .مفهوم القيد في القوائم االنتخابية: المطلب األول

  .اشراف اإلدارة على مرحلة القيد في القوائم االنتخابية: المطلب الثاني

  مفهوم القيد في القوائم االنتخابية: المطلب األول

  تعريف القوائم االنتخابية: الفرع األول

كشـوف التـي تضـم أسـماء المـواطنين المـؤهلين       ال بأنهاعرف القوائم االنتخابية ت

لالقتــراع أو التصــويت فــي االنتخابــات، وذلــك بمــا يضــمن المشــاركة فــي هــذه 

  .االنتخابات

وفي نفس اإلطار نجد بأن القوائم االنتخابية تعرف على أنها الوثيقـة التـي تحصـي     

بيانـات المتعلقـة باالسـم    الناخبين، وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا، وتحتـوي علـى ال  

  )2( .الشخصي والعائلي وتاريخ الميالد ومكانه، ومكان اإلقامة أو السكن بالدائرة االنتخابية

والقائمة االنتخابية هي السجل يتضمن أسماء الناخبين بترتيب حرفـي ويكـون دائمـا    

  )3( .سنوياللمنتخبين المسجلين في البلدية، وهي مستعملة لكل االنتخابات وخاصة للتجديد 

إذ ال يستطيع أي مواطن ولو كان مستوفيا لجميع الشروط الالزمة لحق االنتخـاب، أم  

ـ بصوته في جميع االنتخابات واالستفتاءات ما لم يكن اسمه مدرجا بالقائمة االنتخاب يدلي ة، ي

                                                             

، 2008، لبنان، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط ،األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة أحمد سعيفان، ) 1(

  .255.ص
  .122. حسينة شرون، مرجع سابق، ص ) 2(
  267. سعيفان، مرجع سابق، ص أحمد ) 3(



@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûaòòòò 

 
11 

 لبها يعد شرطا لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا الكتسابها، فالتسـجي  ذلك أن التسجيل

 بالقوائم االنتخابية ليس منشئا للحق في االنتخاب أو الترشح، وإنما هو حق مقـرر وكاشـف  

  )1( .لحق سبق وجوده

  أهمية التسجيل بالقوائم االنتخابية: الفرع الثاني

  :تتجلى أهمية وفوائد القوائم االنتخابية في

االنتخابيـة  ضرورة وجود وسيلة يمكن من خاللها تحديـد حجـم ونطـاق المشـاركة      .1

من خالل معرفة أسماء وعـدد األشـخاص المـؤهلين للمشـاركة، وكيفيـة تـوزيعهم       

   )2( .على الدوائر المختلفة

تسهل القوائم االنتخابية من اإلجراءات، بتحديـد مراكـز االقتـراع وتوزيـع النـاخبين       .2

عليها بناء على عدد أعضاء الهيئة الناخبة المسـجلين، وكـذا فـي حسـاب األغلبيـة      

ددية وتحديد النسب المئوية للمشاركة فـي التصـويت أو المطلـوب تحققهـا للفـوز      الع

 .بمقاعد المجالس النيابية أو الرئاسية

تعد القوائم االنتخابية أداة لمقاومة التزوير، ألنها تسمح للتحقق من أن كل مـواطن لـيس    .3

 )3( .احدةبالتصويت إال مرة و مقيد أو مسجل إال في قائمة انتخابية واحدة ولم يقم

  شروط التسجيل بالقوائم االنتخابية: الفرع الثالث

النتخابية شرط السـن، فمـن   من الشروط الكالسيكية التي تقرها القوانين ا :نــالس :أوال

  . أال يشارك في االنتخابات إال الشخص الذي اكتسب سن الرشد السياسي الطبيعي

فقد حددت أغلبية الـدول الغربيـة   وهذا يعني أن األطفال ال يشاركون في االنتخابات، 

) 18(ن بثمانية عشـر سا هذه النسوبريطانيا العظمى وكندا وفر يةدة األمريكحالمت كالواليات

                                                             

، جامعة الحاج                            أطروحة دكتوراه في الحقوق، اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية في الجزائرأحمد بنيني، )1(

  .39. ، ص2006باتنـة، ، )غير منشورة(،لخضـر
  .96.، ص2003، طرابلس،1ات العليا، طـأكاديمية الدراسورات ـ، منشاالنتخاب والديمقراطيةل، ـويغـن الاسليم ) 2(
  .40. مرجع سابق، صأحـمد بنيني،  ) 3(
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إلى خمسة عشـرة   سنة وفي إيران) 16(وصلت هذه السن في كوبا إلى ستة عشرة وقد، سنة

  )1( .ةـسن

يعـد ناخبـا كـل جزائـري      <<أما بالنسبة للجزائر فقد نص المشرع الجزائري بأنه 

سنة كاملة يوم االقتراع وكان متمتعا بحقوقـه المدنيـة    بلغ من العمر ثماني عشروجزائرية 

  )2(.>>المعمول به في حاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع والسياسية، ولم يوجد

 الذين يـربطهم يقتصر التسجيل بالقوائم االنتخابية على مواطني الدولة : شرط الجنسية :ثانيا

 بأرضها رباط سياسي قانوني يسمى الجنسية، التي تعتبر رابطة انتمـاء ووالء بـين الفـرد   

وأغلب قوانين الدول ال تسمح لألجنبي الذي ال يدين بالوالء للدولة وال يأبه بصالحها  ،ودولته

 إذا، هيئاتها ومؤسساته يحرص ثبات وصفها بين الدول، أن يشارك في عملية سير العام، وال

اعتبارهم مجرد ضيوف يخضعون لقوانين البلد المضيف دون أن يكون لهم حق  على يصدق

  )3( .من يضع هذه القوانين االشتراك فيوضع قوانين الدولة أو انتخاب

د والمواطنين بالتجنس وال تسـمح  عادة بين المواطنين بالميالالقوانين االنتخابية  وتميز

بعد مضي فترة معينة مـن   إالقوانين االنتخابية للمواطن بالتجنس بالمشاركة في االنتخابات ال

  .على اكتسابه للجنسية وقد أخذ القانون التونسي بهذا المبدأ الزمن

على األقـل   لألجانب المقيمين فوق ترابها منذ ستة أشهر 1963وفي ايرلندا يمكن منذ سنة 

  )4( .ممارسة هذا الحق

   

                                                             

 ، 2006تونس، الجامعي النشر مركز، السياسية األنظمة و الدستوري للقانون األساسية المبادئ، حماد بن رضا محمد ) 1(

  . 318، 317. ص 
  . 09. ص، المتعلق بنظام اإلنتخابات 01 / 12القانون العضوي رقم   03 المادة ) 2(
  . 44.  ص سابق، مرجع بنيني، أحمد ) 3(
  .319، 318.محمد رضا بن حماد ،مرجع سابق، ص ) 4(



@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûaòòòò 

 
13 

مـن القـانون    03أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري تبين من خالل نص المـادة   

  )1( .المتعلق بنظام االنتخابات 12/01العضوي رقم 

قـواه   بكامل اعب متمتخة أن يكون الناين االنتخابية القوانفتشترط كا: الصالحية العقلية :ثالثا

  .بحكم قضائي عدم األهلية العقلية إثباتالعقلية، كما تشترط هذه القوانين منعا للتعسف أن يتم 

نا أن الحرمان من الحقوق السياسية بسبب عـدم الصـالحية العقليـة    هاإلشارة  وتجدر

 )2( .ويزول بزوال السبب مؤقت

الناخـب أن  ولقد اهتم المشرع الجزائري بهذا الشـرط أيضـا بحيـث يجـب علـى      

  )3( .يكون متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية

أيضا ليس من الممكن إعطاء حق االنتخاب كتعبير عن الممارسة السياسية لمن فقـدوا                    

قواهم العقلية، فإذا شاء قدر الفرد أن يولد مجنونا أو طرأ عليه الجنـون فيمـا بعـد، فهـو                       

حالة األولى ال يتقرر لـه حـق االنتخـاب أصـال، وفـي حالـة الجنـون الطـارئ                                       في ال

  )4( .يوقف حق االنتخاب بالنسبة للفرد المصاب، ولكن إذا حدث وشفي فيعود له حق االنتخاب

شـرط  تتفق قوانين االنتخاب في الدول المختلفة أيضـا علـى   : شرط األهلية األدبية :رابعا

أو الصالحية األدبية لتمتع الفرد بحق االنتخاب، ويعني هذا الشرط حرمـان األفـراد    األهلية

األدبية لمرتكبها مـن حقـوقهم    الذين ارتكبوا الجرائم الماسة بالشرف أو االعتبار أو الكرامة

حق االنتخاب وتفوق القوانين االنتخابية عادة بين الجـرائم الكبـرى وهـي     السياسية ومنها

األفراد المعاقبون عنها  فبالنسبة للجنايات يحرم لجنايات وبين الجرائم المتوسطة وهي الجنح،ا

                                                             

  . 09. ص االنتخابات، بنظام المتعلق01 / 12 العضوي القانون من 03المادة  ) 1(
، 2009، األردن، 1والتوزيع، مكتبة الجامعة، ط، إثراء للنشر النظم السياسية والقانون الدستوريغازي كرم،  ) 2(

  .157، 156.ص
  . 09. ص، المتعلق بنظام اإلنتخابات 01 / 12القانون العضوي رقم   03 المادة ) 3(
  .281.، ص2005ة، لبنان، ـقوقيـورات الحلبي الحـ، منشة السياسيةنظمـاأل، ابـت عبد الوهـمحمد رفع ) 4(
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من حقوقهم السياسية أي ما كانت هذه الجناية، أما مرتكبو الجنح فال يطبق الحرمان األعلـى  

في الحـالتين لـيس    واالعتبار لكن الحرمان من حق االنتخاب بالشرف تلك الجرائم الماسة

  )1( .إذا حكم القضاء برد اعتبار المحكوم عليه بفيعود حق االنتخا ولكنه مؤقت فقط مؤبدا

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومنـه يجـب                 : شرط الموطن االنتخابي: خامسا

  )2( .على الشخص أن يختار لنفسه الجهة أو المكان الذي يكون فيه مقره

                  إقامتـه ولقد حدد المشرع الجزائري موطن الشخص بالبلديـة التـي تكـون فيهـا محـل      

  )3(.أو سكناه الرئيسي

  المبادئ التي تحكم القوائم االنتخابية : لفرع الرابعا

ويقصد به أن القوائم ال تكون مفيدة من أجـل االعتمـاد   : االنتخابية مبدأ وحدة القوائم :أوال

ـ  انتخابات محددة بل تكون صالحة لكل افي ا عليه أو ة النتخابات سواء كانت سياسـية محلي

  )4(.وطنية وذلك من أجل منع أي نزيف أو تالعب قد يمس بمصداقية االقتراع

ويقصد به أن القوائم تكون ثابتـة وال تتغيـر وال تمـس                         : مبدأ دوام القوائم االنتخابية :ثانيا

إال في المواعيد التي يحددها القانون أو من حيث القيود المفروضة للتسجيل بها أو من حيث 

إضافة أسماء جدد في مواعيد دورية محددة بنبض قانوني يتم من خاللها تسـجيل مـن لـم    

يشطب ما فقد أحد الشروط القانونية للتسجيل ومن ثم فـإن  يسجل بغير وجه حق ويحذف أو 

يستحيل حـذف   إذالناخب المسجل بالقائمة يتضمن قيد اسمه بها قرينة على استمرار تسجيله 

من حاالت التي ال تسمح ببقائـه مسـجال بالقائمـة     نه في حالةأ ىلبتقديم الدليل ع إال هاسم

                                                             

  .282 ،281.ص ،سابق مرجع ب،اـت عبد الوهـمحمد رفع ) 1(
، المكتب الجامعي الحديث، االنتخاب والترشح وضماناتها دراسة مقارنة اقح منصور محمد محمد الواسعي، ) 2(

  .485. ص. 484.، ص2010اإلسكندرية،
  .09.، صق بنظام االنتخاباتـالمتعل 12/01م ـون العضوي رقـن القانـم 04 المادة ) 3(
  .126.ص سابق، مرجع شرون، حسينة ) 4(
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علـى   على استمرار توفر الشروط الناخب لإلبقـاء االنتخابية وعدم إمكانية مطالبته بالدليل 

  )1( .في القائمة االنتخابية تسجيله

  اإلداري على مرحلة القيد في القوائم االنتخابية اإلشراف: المطلب الثاني

 األحكام المتعلقة بالقوائم االنتخابية: لفرع األولا

 إعدادفي مراقبة العملية االنتخابية وتعتبر عملية ) البلدية، الوالية(يتمثل دور اإلدارة المحلية 

القوائم االنتخابية من األعمال الهامة والضرورية التي سبق عملية المشاركة والتصويت بأي 

اقتراع باعتبارها وسيلة الستفاء الناخب أو المرشح لشروط ممارسة حق التصويت، األمـر  

   )2( .الذي يستدعي إيجاد وسيلة مسبقة للتحقق من ذلك

النتخابية ومراجعتها فـي كـل   القوائم ا إعداديتم : القوائم االنتخابية ومراجعتها إعداد :أوال

  :يأتي اتحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون مم بلدية

  قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا  �

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا �

 األمين العام للبلدية، عضوا �

 اللجنة، عضوينمن البلدية يعينهما رئيس ) 2(ناخبا اثنان  �

   تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها، وتوضع تحت تصرف اللجنة

الموظف المسؤول عن االنتخابات على مستوى البلدية وتوضـع تحـت    ينشطهادائمة  كتابة

ـ اللجنة قصد ضمان مسك القائمة االنتخابية طبقا لألحكام التشريعية والتنظيم رئيس رقابة ة ي

  )3( .مول بهاالمع

                                                             

  .12.ص مرجـع سابق، مدوكي زكريا، ) 1(
  .63.أحمد بنيني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .10.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01 رقم العضوي القانون من 15 المادة ) 3(
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المتضمن  وم الرئاسيسالقوائم االنتخابية دائمة وتتم مراجعتها استثنائيا بمقتضى المر إن

  )1( .افتتاحها واختتامها استدعاء الهيئة االنتخابية المتعلق باقتراع ما والذي يحدد فترة

لكـن   وتقوم الهيئة بنفس اإلجراءات المقررة في المراجعة العادية من شطب وتسـجيل 

 رمبـأ  وبعد نهاية عمليـة المراجعـة   يوم 15خمسة عشر خالل فترة قصيرة ال تتعدى عادة

ة وفقا لمـا نصـت عليـه    عالمراج ةاختتام عملي إشعارالشعبي البلدي بتعليق  لسرئيس المج

  )2( .ن القانون العضوي المتعلق باالنتخاباتم 17من المادة 03الفقرة 

إلى رئـيس   القائمة االنتخابية أن يقدم تظلمه وكذلك يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في

  )3( .اللجنة اإلدارية االنتخابية

مكتـوب   قوائم الدائرة االنتخابية تقديم طلـب  إحدىوكذلك يمكن لكل مواطن سجل في 

  )4( .ومعلل لشطب شخص سجل بغير حق أو تسجيل شخص مسجل في نفس الدائرة

 10حدد المشرع آجال الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم االنتخابيـة ب   و

إلـى   األجـل  ويخفف هذا 17 اختتام العمليات المذكورة في المادة إعالنأيام الموالية لتعليق 

  .أيام في حالة المراجعة االستثنائية 05

فـي أجـل    بت فيها بقرارتوتحال هذه االعتراضات إلى اللجنة اإلدارية االنتخابية التي 

  .أيام) 03(أقصاه ثالثة 

ـ    ة               ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنـة اإلداريـة االنتخابي

  )5( .انونيةق أيام كاملة إلى األشخاص المعينين بكل وسيلة) 03(في ظرف ثالثة 

  

                                                             

  .10.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  14المادة  ) 1(
  .128.سابق، صحسينة شرون، مرجع  ) 2(
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01رقم من القانون العضوي  19المادة  ) 3(
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  20المادة  ) 4(
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  21 المادة ) 5(
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ابتـداء مـن تـاريخ    أيـام  ) 05(ويمكن لألطراف تسجيل الطعن في ظرف خمسـة  

  )1( .أيام من تاريخ االعتراض) 08(حالة عدم التبليغ يكون ثمانية  التبليغ وفي

 فـتح  إشعاريأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق : اإلعالن عن القوائم االنتخابية :ثانيا

  )2( .مراجعة القوائم االنتخابية وقفلها فترة

هذا بالنسبة للمشرع الجزائري أما المشـرع األردنـي نـص مـثال علـى ضـرورة       

تعرض في مكان ظـاهر عـام يعينـه الحـاكم      االنتخابية واحدةن القوائم ن منسختا إعالن

 وعلى المختـار أو الوجهـة أو الجهـة المكلفـة بـالعرض      أيام،) 10(عشرة اإلداري لمدة

 عـرض الجـداول  ومن أعضاء الهيئـة المختـارة تثبـت    ه أن تقدم ورقة ضبط موقعة من

ـ ب االطالع علـى القائمـة االنتخاب  خويحق لكل نا )3( .بالصورة المذكورة ة التـي تعينـه،   ي

قانونـا لألحـزاب السياسـية المشـاركة فـي االنتخابـات        للممثلين المعتمـدين كما يحق 

حصـول علـى نسـخة    القائمـة االنتخابيـة البلديـة وال    االطالع على األحرار والمرشحين

أيـام المواليـة لإلعـالن الرسـمي لنتـائج      ) 10(خـالل عشـرة    إرجاعهـا منها ويـتم  

   )4( .االنتخابات

  : آثار التسجيل في القوائم االنتخابية :ثالثا

التسجيل بالقوائم االنتخابية لـيس منشـئ للحـق فـي االنتخابـات أو الترشـح        إن �

بمعنى آخـر يعتبـر الـدليل القـانوني الـذي       أووإنما يعد قرينة على وجود الحق، 

  .يثبت استيفاء الناخب للشروط الالزمة لممارسة حق االنتخاب

إذا لم يكن الناخب مسجال في القائمة االنتخابيـة فإنـه ال يـتمكن مـن المشـاركة       �

 .في االنتخابات ولو كان مستوفيا لجميع الشروط األخرى

                                                             

  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01القانون العضوي رقم من  22المادة  ) 1(
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  17المادة  ) 2(
، كلية الحقوق )غير منشورة(،مذكرة ماجستير، آليات الرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر شوقي يعيش تمام، ) 3(

  .15.، ص2008/2009بسكرة ، ،ية، جامعة محمد خيضروالعلوم السياس
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  18المادة  ) 4(
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ضوعية لالنتخاب، وكان مسـجال فـي   إذا كان الناخب مستوفي لجميع الشروط المو �

، من المشاركة القائمة االنتخابية ولم يلحقه أي مانع من موانع التصويت فإنه ال يتمكن

   )1( .وهو بطاقة الناخب إذا كان يحمل الدليل المادي على تسجيله بالقائمة إال

  األحكام المتعلقة بالبطاقة االنتخابية : يرع الثانالف

هو ذلك الدليل الـذي يحملـه الناخـب والـذي بموجبـه      : تعريف البطاقة االنتخابية :أوال

له هذه الصفة وبدون الدليل يفقد حقه في التصويت، فهي مـن هـذه الزاويـة تعتبـر      تأكد

عن صاحبها المقترع، وهي مـن لـزوم إكمـال االقتـراع إذ يتعـين علـى        بطاقة تعرف

اع أو مكتب التصـويت الـذي يتعـين عليـه أن     لدى دخوله قسم االقتر الناخب أن يبرزها

  )2( .في االقتراع بواسطتها يتثبت من حقه

يسلم لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين البطاقة االنتخابية والتي يجب أن تشـتمل  

قيـده  خ م وتاريقاالنتخابي، ور هورة الناخب، واسمه الرباعي، وتاريخ ميالده وموطنصعلى 

 باإلضـافة بالجدول، ودائرته االنتخابية والمركز االنتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه فيه، 

توقيع وختم اللجنة المختصة في المركز االنتخابي المقيد اسمه فيه ويحدد الدليل االنتخابي  إلى

ا فيمـا  عن اللجنة العليا الضوابط واإلجراءات الالزمة لصرف البطاقة االنتخابية هذ الصادر

  .يخص مضمون البطاقة االنتخابية

 وعلى المحاكم وتسحب البطاقة االنتخابية من كل شخص فقد أهليته بحكم قضائي نهائي

   )3(.اللجنة العليا بصورة من كل قرار أو حكم يصدر في هذا الشأن إخطاروالجهات المختصة 

 بطاقة إعدادلكيفية  المحدد 97/64من المرسوم التنفيذي رقم  06و 04وحسب نص المادتين 

 الناخب وتسليمها ومدة صالحيتها فإن البطاقة االنتخابية تتضـمن رقـم التسـجيل بالقائمـة    

                                                             

  .79، 78.مرجع سابق، ص، أحمد بنيني ) 1(
  .18.ص ام، مرجع سابق،ـش تمـيعي شوقي ) 2(
  .143، 142.الواسعي، مرجع سابق، ص دـد محمـمحممنصور  ) 3(
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ختم  االنتخابية واسم المركز االنتخابي التابع له والمكتب الذي يقترع فيه الناخب وكذلك توقيع

 )1( .اسمهللجنة المختصة في المركز المقيد ا

البطاقـة   إصـدار الهـدف مـن    إن: قواعـد تسـليمها   أهمية البطاقة االنتخابية و :ثانيا

 وضع تدابير وإجراءات لقطع السبيل لكـل تالعـب محتمـل وقوعـه     في يتمثل االنتخابية

بدال مـن الغـائبين مـثال وهـذا يـدل علـى أنهـا مـن         اع في القوائم االنتخابية كاالقتر

لناخب أن يبرز هـذه البطاقـة لـدى دخولـه     ا إذ يتعين على، مستلزمات أعمال التصويت

  .مكتب التصويت

ـ   أنهـا قـد ال تصـدر حتمـا لجميـع       إال، ةورغم األهمية العامة للبطاقـة االنتخابي

ـ      فـي   كالمسجلين بالقوائم االنتخابية السيما إذا كان التسـجيل يـتم بصـورة تلقائيـة، وذل

يبـين ضـمن نظـام    الـوطني الموحـد للمـواطن والـذي      الدول التي تأخذ بنظام الـرقم 

عـن البطاقـات العاديـة باشـتمالها علـى       والتـي تتميـز   البطاقات االنتخابية الممغنطة

العمـل بالبطاقـة االنتخابيـة     أمور أخرى، البيانات االنتخابية وفي سـبيل تطـوير  عالمة 

 إثبـات تسـاعد علـى    معقـدة تأخـذ شـكل سـند خطـي      إدخالذهبت بعض الدول إلى 

  .التزويرمن  شرعيتها وتحميها

مـن   ومن المنافع األخرى تسهيل التنقل وتخفيف العبء عن الناخبين، كونهـا تجعـل  

 يف ةى المشاركلع مكان المسكن أو اإلقامة عملية ممكنة ويسيرة لذا فهي تشجع يف االقتراع

الثغرات الكثيرة في لوائح الشـطب   ةلتساعد بصورة فعالة في إزا أنهاعن  فضالت،االنتخابا

  )2(. األخطاء وفي تالقي

                                                             

بطاقة الناخب  إعدادالمحدد لكيفية  15/03/1997المؤرخ في  97/64التنفيذي رقم من المرسوم  06و  04المادتين ) 1(

المؤرخ في  02/83المعدل بالمرسوم التنفيذي  ،15/03/1997، بتاريخ 14، ج ر، ج ج، عدد وتسليمها ومدة صالحيتها

  .10.ص، 05/03/2002مؤرخة في  16، ج ر، العدد 05/03/2002
مذكرة ،)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربييعيش تمام،  شوقي ) 2(

، 2013/2014بسكرة  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر)غير منشورة (،دكتوراه في الحقوق

  .98.99.ص
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 إدارة الواليـة هـي   أنعلـى   12/01من القانون العضـوي   24ولقد نصت المادة 

ومـدة صـالحيتها ولقـد     وإلغائهـا بطاقة الناخب وتسـليمها واسـتبدالها    إعدادتتولى  التي

  )1( .التنظيم إلىفي هذا الخصوص  أحيل

بطاقـة الناخـب    إعـداد المتعلـق بكيفيـة    97/64يعني تطبيق المرسـوم التنفيـذي   

، تقـوم إدارة الواليـة بإعـداد بطاقـة الناخـب والتـي       المعدل وتسليمها ومدة صالحيتها

تكون صالحة لكل العمليـات االنتخابيـة وتسـلم وتـوزع علـى النـاخبين فـي مـواطن         

مصـالح الواليـة أو المصـالح الممثليـة الدبلوماسـية والقنصـلية        إشرافسكناهم تحت 

أيـام مـن تـاريخ االقتـراع علـى      ) 08(خـب قبـل ثمانيـة    وينتهي تسليم بطاقـات النا 

  )2(.األقل

  الطعون اإلدارية المتعلقة بمرحلة القيد االنتخابية: لفرع الثالثا

جـل تحقيـق   ألقد نظم المشرع الجزائري العملية االنتخابية وضبطها بمواد قانونية من 

على ما جاء في القوائم  سالمة العملية االنتخابية وقد مكن المشرع المواطن على االعتراض

مان المساواة في القيد وفق إجراءات حددت في قانون االنتخابات،وذلك ضجل أمن  االنتخابية

ي فة المختصة فقد عقد المشرع الجزائري االختصاص ية اإلدارهام الجمأ إداري بتقديم تظلم

دارية المكلفـة  اللجنة اإل إلىالمقدم ضد عمليات التسجيل والشطب  اإلداريالطعن  في النظر

يقدم الطعن على التسـجيل   أنبمراجعة وضبط القوائم االنتخابية واشترط في هذا الخصوص 

  )3( .االنتخابية اإلداريةالكاتب العام للجنة  إلىأو الشطب 

اعتراضـا حسـب نصـي     ميقـد  أنويحق لكل مواطن مسـجل فـي القـوائم االنتخابيـة     

رئـيس اللجنـة    إلى المتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  20و19المادتين

 :بمراجعة وضبط القوائم االنتخابية في الحاالت التالية اإلدارية المكلفة
                                                             

  .12.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  24 المادة ) 1(
  .10.المعدل، ص بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صالحيتها إعدادالمحدد لكيفية  97/64من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة)2(
 ، مرجع)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام، شوقي  ) 3(

  .110. سابق، ص
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يطلب كتابيـا ومعلـال شـطب     أنالقوائم االنتخابية له  إحدىكل مواطن مسجل في  �

 .شخص مسجل بغير حق

تراض وذلـك بطلـب   كل مواطن اغفل تسجيله في القائمة االنتخابية له الحق في االع �

 .تسجيله

يطلب كتابيـا ومعلـال تسـجيل     أنالقوائم االنتخابية له  إحدىكل مواطن مسجل في  �

  )1( .شخص مغفل في نفس الدائرة

من القانون العضـوي   21أما فيما يخص اآلجال المتعلقة بالطعن اإلداري فقد حددتها المادة 

  :المتعلق بنظام االنتخابات كاآلتي 12/01

أيـام  ) 10(خـالل عشـرة    20و 19يجب تقديم االعتراضات المذكورة في المادتين  �

اختتام العمليات الخاصـة بالمراجعـة العاديـة للقـوائم      إعالنالموالية لتاريخ تعليق 

  .االنتخابية

 .أيام في حالة المراجعة االستثنائية) 05(يقلص هذا األجل إلى خمسة  �

ن م 15في المادة  ااإلدارية االنتخابية المنصوص عليهوتحال هذه االعتراضات على اللجنة 

ـ ت فيها بقـرار  بذي ثلذا القانون العضوي اه ـ   أي ف                     ويجـب ،أيام) 03( ةجـل أقصـاه ثالث

فـي ظـرف    يبلغ قرار اللجنة اإلداريـة االنتخابيـة   أنلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ع

   )2( .المعنيين بكل وسيلة قانونيةأيام كاملة إلى األشخاص )03(ثالثة

  

  

  إجراءات الرقابة اإلدارية خالل مرحلة الترشح: المبحث الثاني

                                                             

  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  20و 19المادة  ) 1(
  .11.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  21المادة  ) 2(
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ذلك ال يمنع مـن تـدخل    أن إالرغم أن الترشح يعتبر حقا دستوريا معترفا به لألفراد 

المشرع  في كل دولة وعلى وجه الخصوص في دول المغرب العربي إلحاطته بمجموعـة  

من الضوابط والمعايير القوانين منها ما يعتبر شرطا الزما وضروريا الكتساب الحـق فـي   

بعـض االعتبـارات القانونيـة     أن إذجوهريا لممارسـته،   إجراءايعتبر  الترشح، ومنها ما

سية واالجتماعية تتطلب تحديد بعض الشروط الموضوعية والشكلية التي ال تتنافى مع والسيا

  )1( .مبادئ المساواة والديمقراطية، وال تتعارض كذلك مع مبدأ عمومية حق الترشح

  :وسوف نتناول في هذا المبحث مطلبين

  مفهوم عملية الترشح: المطلب األول

  على صحة عملية الترشح اإلشرافإجراءات الترشح ورقابة لجنة : المطلب الثاني

  مفهوم عملية الترشح: المطلب األول

  تعريف الترشح: الفرع األول

 جل تـولي أالناخب لرغبته الصريحة للمشاركة في االنتخابات من  إبداءالترشح هو  إن

عن اإلرادة للمسـاهمة فـي الحيـاة     إفصاحمناصب محلية أو وطنية أو رئاسية، وكذلك هو 

  )2( .السياسية

  ويعرف الترشح أيضا على أنه هو عمل قانوني يعبر بموجبه الشخص صراحة وبصفة 

   )3( .في التقدم لالقتراع ما إرادتهرسمية أمام الجهة المختصة عن 

 لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونيـة « :أنهعلى  50في المادة  1996وقد نص دستور 

  .»أن ينتخب وينتخب

                                                             

، مرجع )تونس، المغرب الجزائر،(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام،  ) 1(

  .147. سابق، ص
 ،2012بسكرة،  ،د خيضرـجامعة محم ،مذكرة لنيل شهادة الماستر، المنازعات االنتخابية في الجزائر ،خالد بلقوت ) 2(

  .18.ص
، كلية الحقوق )غير منشورة(، رسالة ماجستير، الضمانات الخاصة لالنتخابات النيابية في الجزائرورة، عرن محمد ) 3(

  .26.، ص2009/2010د خيضر، بسكرة، ـوالعلوم السياسية، جامعة محم
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 ، ويعد)1(ومن خالل هذه المادة منح المشرع لكل المواطنين حق الترشح في االنتخابات

ـ ه والتصويت يمـثالن ح ونالترشح واحد من أهم أركان المشاركة في الحياة السياسية، ك ن اق

 عمـال متكامالن ال تقوم الحياة النيابية بواحد منهما دون اآلخر ومن ثم فكالهما الزمـان إل 

دستوريا، علما أن نظام الترشح بشكله الموجود حاليـا هـو    المقرر الديمقراطية في محتواها

قانون االنتخاب الفرنسي القـديم   إنحديث ولم يكن مطبقا في كثير من التشريعات حتى  نظام

  )2( .لم يكن يلزم المرشح بإعالن ترشيحه

  المبادئ التي تحكم حق الترشح: الفرع الثاني

فـتح البـاب للترشـح أمـام أكبـر عـدد مـن         بـه يقصـد  : مبدأ عمومية الترشح :أوال

المتنافسين في المعركة االنتخابيـة وال يفهـم مـن عبـارة فـتح البـاب أمـام         المرشحين

من شروط قانونية تنظمـه، ذلـك أن االقتـراع العـام ذاتـه       حق الترشح الجميع أن يخلو

مضمونه، ومـن ثـم فإنـه يصـعب تطبيـق      ع م الشروط التي تتفق نظمه المشرع ببعض

أو النظـري وهـذا راجـع العتبـارات عمليـة       على النحو المثالي إطالقهعلى  هذا المبدأ

  )3( .ونظرية

ويقصد به إلزام كل مـن يرغـب فـي الترشـح تقـديم      : النتائج إعالن إلزاميةمبدأ  :ثانيا

عملية االقتـراع بفتـرة يحـددها قـانون االنتخـاب، كمـا يقضـي         إجراءبذلك قبل  بطل

  )4(.الترشح من قبل الجهة اإلدارية خالل مدة زمنية يحددها القانون إعالنبضرورة 

  حـروط الترشــش: الفرع الثالث

  :ةـروط العامـالش :أوال

                                                             

، ج ر، ج ج، الجزائر دستورالمتضمن  1996/ 07/12المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم من  50 المادة ) 1(

  .13.، المعدل والمتمم، ص1996، سنة 76عدد 
  .224. ق، صـسعد مظلوم العبدلي، مرجع ساب ) 2(
  .31.، مرجع سابق، صآليات الرقابة على العملية االنتخابية في الجزائرشوقي يعيش تمام،  ) 3(
  .177.أحمد بنيني، مرجع سابق، ص ) 4(
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                وهي الرابطة القانونية بين الفـرد والدولـة، تقيـد انـدماج الفـرد     : شرط الجنسية •

  )1( .في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة

بـين   ي الرابطة القانونية بين الفرد والدولة المعينـة فهـي رابطـة انتمـاء ووالء    هو

ـ الفرد والدولـة، و  ـ ن الطبيم ـ ع ـ رط الدوتي أن تش ة فـي المرشـح أن يكـون متمتعـا     ل

من غيـر المعقـول أن يمـارس األجنبـي الحقـوق السياسـية ومنهـا حـق          ا إذبجنسيته

  )2( .الترشح في دولة أخرى غير دولته

ولقد أكد المشرع اليمني على شـرط الجنسـية كأحـد الشـروط الواجـب توافرهـا       

فيمن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحليـة وذلـك باعتبـاره مـن الحقـوق السياسـية       

   )3( .التي كفلها الدستور

ويمكن القول أن شروط العضوية للمجالس المحليـة متشـابهة فـي مختلـف دول العـالم      

وهذا مـا توضـحه النظـرة السـريعة علـى وضـع القـانون اإلنجليـزي والفرنسـي          

   )4( .والمصري فكلهم يشترطون الجنسية في الترشح للمجالس الشعبية المحلية

أن  12/01انون العضوي من الق 78وكذلك اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 

حـق   األمر يتعلق بحق سياسـي أال وهـو   إذيكون ذا جنسية جزائرية وهذا الشرط طبيعي 

أن  الترشح فيكون من المنطقي قصره على حاملي جنسية الدولة دون سـواهم، وال يتصـور  

  )5( .إلى األجانب  يمتد هذا الحق

                                                             

، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات محمد طيبة، ) 1(

  .19. ، ص2006ر، ـ، الجزائ1ط
  .238. سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .558. الواسعي، مرجع سابق، ص دـد محمـمنصور محم ) 3(
 .، ص2013، الجزائر، 3دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،)دراسة تحليلية مقارنة(، اإلدارة المحلية يلةالخالمحمد علي  ) 4(

275.  
  .275. ، ص2013، الجزائر، 3ر والتوزيع، طـ، جسور للنشاإلداريون ـز في القانـ، الوجيعمار بوضياف ) 5(
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اشـترط المشـرع    12/01من القانون العضوي  78حسب نص المادة  :السن القانونية •

وفي فرنسا ومصـر   )2(،سنة 25أما في اليمن فقد حددت ب ، )1(ةسن 23الجزائري بلوغ سن 

  )3( .سنة 21حددت ب  اوبريطاني

 .منها اإلعفاءأداء الخدمة الوطنية أو  •

 .ة والمدنيةيالتمتع بالحقوق السياس •

ال تكتفي معظم التشريعات بتـوافر شـروط الترشـح    :االنتخابيةالتسجيل في القوائم  •

السابقة بل تتطلب أن يكون المرشح قد أدرج اسمه في جداول االنتخاب باعتبار أن ذلك دليل 

قاطع على اكتساب المقيد بها صفة الناخب ويأخذ القانون الفرنسي المنظم لعملية االنتخابـات  

 .الشروط الالزمة للترشح داول االنتخابية كأحدالتشريعية بضرورة قيد المرشح في الج

أما في العراق فقد اشترط قانون االنتخابـات أن يكـون المرشـح ناخبـا وأن يكـون      

   )4( .مسجال في سجل الناخبين

أما بالنسبة للكفاءة العلمية فان المشرع لم يشترط عنصر المؤهل الدراسي وحسنا فعل ألنه  •

تمارسـه فئـة وال    50لو قام بذلك لصار الترشح وهو حق دستوري ثابت بموجب المـادة  

تقسيم المجتمع الواحد بين فئة مثقفـة تملـك رصـيدا     إلىتمارسه فئة أخرى، وهو ما يؤدي 

دة بين يديها، وفئة لم ك لها الحظ في التحاقها بمجال الدراسـة أو لـم   تأهيليا ودراسيا وشها

 .يكتب لها الحظ في المواصلة

 ومن باب ضبط حق الترشح وتنظيمه حظر المشرع على األشخاص التي تربط بينهم •

ما نصت عليه  رابطة القرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أن يكونوا في قائمة واحدة وهذا

  )1( .المتعلق باالنتخابات 12/01من القانون العضوي  76المادة 

                                                             

  .18.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  78المادة  ) 1(
  .559. الواسعي، مرجع سابق، ص منصور محمد محمد ) 2(
  .96. 95. اليلة، مرجع سابق، صالخ علي محمد ) 3(
  .249. ص. 248. سابق، صسعد مظلوم العبدلي، مرجع  ) 4(
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 :علـى مـا يلـي    12/01من القانون العضوي  89تنص المادة  :الشروط الخاصة :ثانيا

يعتبر غير قابلين لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمـل فـي   «

  :مارسوا فيها وظائفهم أندائرة االختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم 

  ةوالـــــال �

� ون للواليات األمناء العام 

   أعضاء المجالس التنفيذية للواليات �

 اةــــالقض �

 أفراد الجيش الوطني الشعبي �

 أسالك األمن  موظفو �

 )2( .»أموال الوالية محاسبو �

يشترط أال يمكن لعضو فـي المجلـس الشـعبي البلـدي أو الـوالئي محـل قـرار        

  .متابعة قضائية من الترشح لعضوية مجلس األمةتوقيف بسبب 

ال يكونـوا فـي حالـة تنـافي مـع المنصـب يعنـي         أنوكذلك يجب عل األعضاء 

يجب أال يكونوا ممن يحتلون مناصب يعني يحتلون مراكـز نفـوذ وبـذلك يجـب علـيهم      

   )3( .إما االستقالة أو التخلي عن عضويتهم بسبب ما تفرضه بعض القوانين الخاصة

االسـتقالة مـن    إمـا ويجب على األشخاص والموظفين ممن يحتلون مراكـز نفـوذ   

مناصبهم الوظيفية أو الـتخلص مـن عضـويتهم بـالمجلس الشـعبي البلـدي المنتخـب        

   )4( .حسبما تفرضه القوانين األساسية الخاصة بهم

                                                                                                                                                                                                 

  .277. ص.276. عمار بوضياف، مرجع سابق، ص ) 1(
  .المتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  89المادة  ) 2(
  .47.، ص2010الجزائر، ، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيعالبلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل،  ) 3(
  63. ، ص2007، 1،طر، دار الخلدونية، الجزائالقانون اإلداري والمؤسسات اإلداريةطاهري حسين،  ) 4(
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علـى صـحة     اإلشـراف إجراءات الترشح ورقابة الترشح ورقابة لجنة : ب الثانيطلالم

  :عملية الترشح

  إجراءات الترشح: الفرع األول

 تبدأ عملية الترشح النتخاب أعضاء المجالس الشـعبية البلديـة و   :التصريح بالترشـح  :أوال

الوالئية بسحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الوالية وهذا بمجـرد  

تحدد المميزات التقنيـة   أننشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية، على 

  .لهذه االستمارة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية

شح المخول قانونا بناء على تقديم رسـالة  وتسلم االستمارة إلى الممثلين للمقترحين للتر

 أو عدة أحزاب تعلن فيها نية تكوين قائمة الترشيحات، فإذا تم تقديم القائمة تحت رعاية حزب

سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة يعدها الحزب أو األحـزاب  

تدعم  أنن قائمة مترشحين أحرار فيتبقى السياسية المعنية، أما إذا كانت القائمة المقدمة بعنوا

ال يقل هذا العدد عن مائـة   أنمن ناخبي الدائرة االنتخابية، بشرط  األقلعلى  % 05بتوقيع 

مـن   ناخب، وكل ناخب يوقع على أكثـر ) 1000(عن ألف ناخبا وأال يزيد) 150(وخمسين 

  )1( .12/01قائمة يتعرض للعقوبات المحددة في القانون العضوي 

 )50(نيجب تقديم التصـريحات بالترشـح قبـل خمسـي     :آجال إيداع قوائم الترشـح  :ثانيا

  .يوما كاملة من تاريخ االقتراع

أو تغييـر للترتيـب بعـد إيـداع قـوائم       إلغـاء ال يجوز القيـام بـأي إضـافة أو    

  .الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني

يتجـاوز هـذا    أالجل آخر لتقديم ترشيح جديـد علـى   أوفي هذه الحالة أو تلك يمنح 

  .الشهر السابق لتاريخ االقتراع األجل

                                                             

 ، مرجع)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشوقي يعيش تمام،  ) 1(

  170.سابق، ص
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   )1( .بالترشح ضمن قائمة حرة فان اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا األمروإذا تعلق 

يـة  تنشأ بمناسبة االنتخابات المحلية خليتين على مسـتوى الوال : دراسة ملف الترشح :ثالثا

تعنى األولى بالترشيحات لالنتخابات البلدية والثانية للترشيحات لالنتخابات الوالئية وتكـون  

دراسة الملفات من إطارات ذات كفاءة يوضع تحت تصرفهم سجلين مرقمين وموقعين مـن  

طرف الوالي تدون في هذه السجالت جميع المعلومات المتعلقة بسير عملية الترشح، وتتولى 

تين مراقبة توفر الشروط القانونية المتطلبة للترشح وكذا عدم وجود أية حالة مـن  هاتين اللجن

  )2( .وكذا قوائم الترشح المرشحينحاالت التنافي المنصوص عليها قانون في 

  :ويسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض يدون فيه

  .شحالمراالسم واللقب، وعند االقتضاء الكنية والعنوان وصفة  �

 .تاريخ اإليداع وساعته �

 .المالحظات حول تشكيل الملف �

 )3( .ويسلم للمصرح وصل إيداع يبين تاريخ وتوقيت اإليداع �

 بقرار معلـال تعلـيال قانونيـا واضـحا يبلـغ      مرشحينويكون رفض أي ترشيح أو قائمة 

 أيام كاملـة ابتـداء مـن تـاريخ إيـداع     ) 10(هذا القرار تحت طائلة البطالن خالل عشرة 

  .التصريح بالترشح

ـ المحك أماميكون قرار الرفض قابال للطعن  ة اإلداريـة المختصـة إقليميـا خـالل     م

  .يام من تاريخ تبليغ القرارأ) 03(ثالثة 

من تـاريخ   أيام) 05(تفصل المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا في الطعن خالل خمسة 

  .رفع الطعن

                                                             

  .18.، صاالنتخاباتالمتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي  74، 73المادتين ) 1(
  .133.حسينة شرون، مرجع سابق، ص ) 2(
  .23.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  110المادة  ) 3(
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أشـكال الطعـن يبلـغ هـذا الحكـم      يكون حكم المحكمة غير قابل ألي شـكل مـن   

 )1( .تلقائيا وفور صدوره إلى األطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه

  :على صحة عملية الترشح اإلشرافرقابة لجنة : الفرع الثاني

هم رئـيس  نتحدث لجنة وطنية لإلشراف على االنتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعي

ويمكن لها تبادل المعلومـات المتعلقـة بتنظـيم    ، اقتراعالجمهورية ويتم وصفها بمناسبة كل 

   )2( .لمراقبة االنتخاباتة االنتخابات وسيرها مع اللجنة الوطني

                    تمارس اللجنة الوطنية لإلشراف علـى االنتخابـات فـي إطـار احتـرام الدسـتور      

 القانون من تاريخ إيداع الترشـيحات  أحكامعلى تنفيذ  اإلشرافوالتشريع المعمول به مهمة 

  )3( .إلى نهاية العملية االنتخابية

ويحدد تنظيم هذه اللجنة مرسوم رئاسي خـاص بهـا وتشـكل اللجنـة مـن قضـاة       

المحكمة العليا ومجلس الدولة وجهات قضـائية أخـرى حيـث يعـين مـنهم رئيسـا لهـا        

   )4( .12/68من المرسوم الرئاسي  02وهذا حسب نص المادة 

حيث تقوم هذه اللجنة بتبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم االنتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية 

 12/01القانون العضوي أحكام ى تنفيذ اإلشراف عللمراقبة االنتخابات وتمارس كذلك مهمة 

 .غاية نهاية العملية االنتخابية حات إلىمن تاريخ إيداع الترشي

 أو بنـاء  على االنتخابات فهي تقوم بذلك تلقائيا لإلشرافنية وبالنسبة لتدخل اللجنة الوط

ـ لمراقيـة  اللجنة الوطن من قبل األطراف المشاركة في االنتخابات أو من قبل إخطارعلى   ةب

  .العملية االنتخابية ويتم ذلك كتابيا

                                                             

  .18.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  77المادة  ) 1(
  .30.، صاباتالمتعلق بنظام االنتخ 12/01من القانون العضوي  168المادة  ) 2(
  .30.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  169المادة  ) 3(
 المتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية  11/02/2012المؤرخ في  12/68المرسوم الرئاسي رقم من  02المادة ) 4(

  08. ،ص12/02/2012 مؤرخة في ،06العدد  ج ج، ،ر لإلشراف على االنتخابات،ج
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 الوثـائق وعندما تخطر اللجنة تقوم بتعيـين أحـد أعضـائها مقـررا لتحقـق مـن       

ـ   ايدرس القضوت اإلخطارموضوع  مغلقـة وتصـدر قراراتهـا     ةا التي تتلقاهـا فـي جلس

 وتوقـع قراراتهـا   إخطارهـا سـاعة مـن   ) 72(في آجال أقصاها اثنان وسـبعون    معللة

  )1( .رمن قبل الرئيس المقر

إن الرقابة التي تتوالهـا اللجنـة الوطنيـة لإلشـراف علـى االنتخابـات وخاصـة        

 الطعـن المنصـب علـى هـذه المرحلـة،      تتم بموجب إخطارها بموضوع مرحلة الترشح

مكفول للمرشـحين واألحـزاب السياسـية بوصـفهم أحـد األطـراف       وأن حق اإلخطار 

والتـي يمنحهـا القـانون سـلطة اللجـوء إلـى اللجنـة         في العملية االنتخابية  المشاركة

  .وتقديم الطعون أمامها

 ولكن يتعين على الطاعن سواء كان مرشحا أو حـزب سياسـي أن يـودع بالغـه     

أو إخطاره لدى أمانة اللجنـة الرئيسـية أو اللجـان الفرعيـة، ويجـب أن يحتـوي هـذا        

على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانـه الـذي قـد يبلـغ فيـه       اإلخطار أو البالغ

   )2( .ومضمون اإلخطار وعناصر اإلثبات

وصول اإلخطار وتسجيله يتولى رئيس اللجنة تعيـين مقـرر يتـولى جمـع     وبمجرد 

المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، وبعد انتهاء التحقيق يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب                   

  )3( .الحالة على اللجنة الرسمية أو اللجنة الفرعية المحلية

ساعة ) 72(قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه تتداول اللجنة في جلسة مغلقة تصدر 

  )1( .من إخطارها، غير أنه في يوم االقتراع يتعين عليها إصدار قراراتها فورا

                                                             

  .09. ،ص11/02/2012المؤرخ في  12/68من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  ) 1(
مرجع  ،)الجزائر، تونس ،المغرب (الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام،  شوقي ) 2(

  . 182. سابق، ص 
مرجع  ،)الجزائر، تونس ،المغرب (المغرب العربي  الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول شوقي يعيش تمام، ) 3(

  . 183. ، صسابق
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وتبلغ قرارات اللجنة بكل الوسائل التي تراها مناسبة ويمكن لها أن تطلب عند االقتضاء 

   )2( .من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية

في نفس السياق، أن المشرع االنتخابي لم يمـنح للمرشـح المتضـرر مـن     والمالحظ 

قرارات اللجنة في حالة مخالفتها للتشريع حق الطعن فيها أمام الجهة القضـائية المختصـة،   

وهو ما يدل على أن الطعن المثار أمام اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات وإن كـان  

إال أنه ال يعد أساسا إلزاميا ينبني عليه حق تقـديم الطعـن    يعتبر طعنا إداريا بالمعنى الفني

  )3( .القضائي

  

  

  

  

  الرقابة اإلدارية أثناء الحملة االنتخابية: المبحث الثالث

برمتها،  ما يحدث يوم االقتراع فحسب، فيجب دراسة العمليةد انتخاب ناجح على ال يع

جنبا إلى جنـب مـع    تمارس دورهاعندها عدد من حقوق اإلنسان األساسية لكي  يالتي يلتق

  )4( .مسؤولية الدولة

                                                                                                                                                                                                 

  .    09.يحدد تنظيـم سيـر اللجنة الوطنية لإلشـراف على االنتخابات، ص 12/68من المرسوم الرئاسي  11المادة ) 1(
  09.تخابات، صيحدد تنظيـم سيـر اللجنة الوطنية لإلشـراف على االن 12/68من المرسوم الرئاسي  13المادة  ) 2(
، مرجع )الجزائر،تونس،المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام،  ) 3(

  .183.سابق ص
دار ـال،)ترجمة أحمد منيب(، )القانون الدولي والممارسة العملية(االنتخابات الحرة والنزيهةجيل،  -جودوين - سجاي  ) 4(

  .108. ر، صـ، مص1م، ط.م. ة شـالثقافي لالستثمـاراتة ـالدولي
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ولقد أصبح للدعاية االنتخابية في الوقت الراهن وخاصة إبان التطـور المتسـرع فـي    

تكنولوجيا اإلعالم واالنتشار الواسع النطاق لوسائله والذي شهد تقدما ملحوظـا، وتسـتعمل   

والتي تهدف في مجملها إلى ممارسـة  الدعاية االنتخابية في الفقه كمرادف الدعاية السياسية 

على إرادة المواطنين الحرة من أجل إقناعهم بإتباع موقف معين دون  الضغوطمن  مجموعة

  )1( .إلرادة الخاصة لهؤالء المواطنينأن يؤدي ذلك إلى سلب ا

  مفهوم الحملة االنتخابية: المطلب األول

 التنافس علـى لحسم  الديمقراطيةإن الحمالت االنتخابية تعتبر الشكل الراقي للممارسة 

جمهور الناخبين ومن خالل هذا نتطرق إلى تعريف الحملة االنتخابية ثـم خصائصـها فـي    

  .الفرع الثاني ومن ثم أنواعها والمبادئ التي تحكمها

  تعريف وخصائص الحملة االنتخابية: الفرع األول

في الجماهير عن طريق عواطفهم ويقصد بها محاولة التأثير  :تعريف الحملة االنتخابية :أوال

ومشاعرهم والسيطرة على سلوكهم لتحقيق أهداف معينة قد تكون سليمة أو غيـر سـليمة أو   

  )2( .ذات قيم مشكوك فيها، مع التضحية بكل شيء في سبيل تحقيقها

الحملة االنتخابية هي العملية الدعائية المنظمة والمستمرة والمخططة بعناية فائقة من المرشح 

 نفسه، أو الحزب أو الكيان السياسي الستخدام كافة إمكانات وسائل اإلعالم المتاحة واألساليب

 إلى الجمهور المستهدف) البيان، البرنامج االنتخابي(االجتماعية المختلفة إليصال رسالة معينة

 )3(.لهاوالتأثير على عملية التصويت لصالح المرشح أو الالئحة االنتخابية التي تمث) الناخبين(

                                                             

، دار الجامعيين لطباعة )دراسة مقارنة(، االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونيةكامل عفيفي، عفيفي  ) 1(

  .962.،ص2002األوفست والتجليد، 
 ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(االنتخابات التشريعية الطعون االنتخابية في عبد الحكيم محمد محمد حسن، إكرام  ) 2(

  .343.، ص2007المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
، القاهرة، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط للفوز في االنتخابات، االنتخابية  طريقكإدارة الحمالت حجاب،  منيرمحمد  ) 3(

  .16.، ص2007
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  :خصائص الحملة االنتخابية :ثانيا

 :تتميز الحملة االنتخابية بمجموعة من الخصائص من أهمها 

بما أن الحملة تهدف إلى إقناع أكبر عـدد مـن النـاس فـي أقصـر وقـت فهـي         

  .إلى حد كبير من مخاطبة العاطفة دون إهمال الجانب العقلي تعتمد

 .المحيطة باألفرادتعتمد على التحليل الدقيق للظروف  

 )1( .تعبر عن التيارات األساسية في المجتمع 

ذات أهداف سياسية يعني أنها ذات نشاط سياسي هدفها الحصول على أكبر نسبة من  

 .األصوات والتأثير في نفوس الجماهير

 تستخدم كافة وسائل االتصال بمعنى أنها تعتمد على وسـائل االتصـال الجمـاهيري    

 .والشخصي معا

ف المراد الوصول إليـه  إدارة منظمة بمعنى أنها ترسم الطرق المؤدية إلى الهدذات  

  )2( .عن طريق التخطيط وذلك

  

  

 أنواع الحمالت االنتخابية: الفرع الثاني

  :وتقسم إلى ثالثة أقسام

تتواصل هذه الحمالت مع الناخبين في الدائرة االنتخابية مـن   :حمالت االتصال المباشر :والأ

والنـاخبين   برامج االتصال المباشر التي تعمل على خلق عالقات ودية بين المرشـح خالل 

  .في دائرته االنتخابية وبناء أواصر الثقة والعالقات المتميزة بين المرشح والمواطنين

                                                             

أطروحة لنيل درجة ، )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(االنتخابيةالحمالت بوطرفاس، محمد  ) 1(

  .89.،ص 2010/2011قسنطينة،  ،منتوري ،جامعة الدكتوراه في العلوم
، 2004ر،ـ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائالحمالت االنتخابية مفهومها ووسائلها وأساليبهاير، غبن الص زكريا) 2(

  .18 -16.صص 
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                    تحقق هذه الحمـالت أهـداف المرشـح مـن خـالل التركيـز       :الحمالت اإلعالمية :ثانيا

وتنفيذ م الوسائل االتصالية العامة للوصول إلى الناخبين وتتضمن إعداد وتصمي على استخدام

ـ  المطبوعات             والبيانـات ار اإلعالمية كالنشرات والملصقات والكتيبات، وإعداد وتنفيذ األخب

والصـحافة واإلذاعـة    والتصريحات الصحفية وبرامج استخدام وسائل االتصال الجماهيري

 )1( .والتلفزيون

العمليـة   ويتم فيها توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت في دعم :الحمالت اإللكترونية :لثاثا

قوائم البريد  اللية االنتخابية ومن خاالنتخابية للمرشح من خالل إنشاء مواقع الكترونية للدعا

  )2( .االلكترونية التي تلعب دورا كبيرا في إيصال رسالة المرشح للناخبين

 المبادئ التي تحكم الحمالت االنتخابية : الفرع الثالث

اهتمت التشريعات بتقرير ضمانات ومبادئ التي تحكم الحمالت االنتخابيـة وتحـدد وسـائل    

 :االتصال المشروعة التي ينبغي على المتنافسين االلتزام بها

لضمان نزاهة االنتخابـات ومـدى تعبيرهـا عـن الـرأي العـام        :مبدأ المساواة :أوال

يجب العمل على كفالة المساواة في اسـتخدام وسـائل اإلعـالم مـن جانـب المرشـحين       

واألحزاب وهذا يقتضي عـدم التمييـز بيـنهم بسـبب ثقـل المركـز المـالي أو التأييـد         

ـ   حين للتعبيـر عـن   الحكومي، وأن يحكم مبدأ المساواة منح الفرص المتكافئة لكـل المرش

   )3( .أفكارهم وبرامجهم االنتخابية وبجميع وسائل االتصال

يعتبر مبدأ الحياد من الضمانات األساسية المكرسة فـي اإلدارات   :مبدأ حياد اإلدارة :ثانيا

سواء المحلية أو الوطنية ومن الدولية من الناحية النظرية وإذا جزمنا بتطبيقه الصارم في كل 

هذه اإلدارات نكون نوعا ما مبالغين فيه، وهذا نتيجة لما يحدث اليوم في كل إدارات العـالم  

                                                             

  .23.منير حجاب، مرجع سابق، صمحمد  ) 1(
  .24.منير حجاب، المرجع نفسه، صمحمد  ) 2(
  .205.مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص سعد ) 3(
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ذلك، فلهذا نجد أنه بين المهـام األساسـية للسـلطة اإلداريـة      كانت انتخابية أو غير واءس

اإلشراف على العملية االنتخابية برمتها بما فيها التنظيم المادي للحملة االنتخابيـة ،بتـوفير   

الضرورية لنجاح سيرها، ويقع على عاتقها أثناء قيامها بهذه المهمة واجب الحيـاد   الشروط

  )1( .خابات سواء كانوا أحزابا أو مرشحين مستقلينبين األطراف المتنافسة في االنت

          حدد المشرع العراقي بداية الدعاية االنتخابية فـي اليـوم    :ميعاد الحملة االنتخابية :ثالثا

خـذ  أو راعتاالقساعة من بدء عملية  24التالي إلعالن أسماء المرشحين على أن تنتهي قبل 

من اليوم  المشرع اليمني فقد حدد بداية الدعاية االنتخابيةالمشرع األردني باألجل نفسه، وأما 

   )2( .الرابع عشر قبل يوم االنتخاب

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فان الحملة االنتخابية تكـون مفتوحـة قبـل خمسـة     

  .أيام من تاريخ االقتراع) 03(وتنتهي قبل ثالثة  االقتراع،يوما من يوم ) 25(وعشرون

للدور الثـاني   ونالمرشحوإذا أجري دور ثاني لالقتراع، فإن الحملة االنتخابية التي يقوم بها 

مـن تـاريخ   ) 02(يـومين  يوما من تاريخ االقتراع وتنتهي قبـل ) 12(تفتح قبل اثني عشر

  )3( .االقتراع

تعتمد الدعاية االنتخابية في الوقت الحاضر على اسـتخدام   :صحة الوسائل المستعملة :رابعا

اإلبهار ودراسة السلوك االجتماعي للناخبين ومنهج تفكيـرهم ورغبـاتهم السياسـية     وسائل

 .مبادئ المرشح أو الحزب إتباعألجل  إرادتهمواالقتصادية لتكوين اتجاههم والتأثير على 

                                                             

بة الحقوق عمذكرة لنيل شهادة الماجستير في ش ،تولية رئاسة الدولة في األنظمة العربية الجمهوريةالدين فايزة،  خير ) 1(

  .73.، ص2011/2012رة، بومرداس، ـ، جامعة امحمد بوقوالعلوم السياسيةاألساسية 
مع بعض  دراسة مقارنة(المجلس الوطني في العراق  أعضاءالتنظيم القانوني النتخاب د، ـعباس محم حمدية ) 2(

الماجستير في القانون ، جامعة بابل كجزء من متطلبات نيل درجة رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون، )التشريعات العربية

  .87.، ص2001العام، 
  .المتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  188المادة  ) 3(
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النتخابيـة وسـائل غيـر مشـروعة     وتستعمل بعض األحزاب السياسية في المعركة ا

تكون المعركة االنتخابية نزيهة ويكـون الفـوز فـي     أنوأساليب غير أخالقية وبذلك يجب 

  )1( .الحقيقية وبصدق إرادتهماالنتخابات نتيجة تعبير هيئة الناخبين عن 

ومن بين الوسائل المشروعة التي يجيزها القانون طبـع كتيبـات تتضـمن إنجـازات     

المرشح، الهدايا االنتخابية، الزيارات االنتخابية، شرائط التسـجيل، الشـعارات االنتخابيـة،    

  )2( .اإلعالمالكارت االنتخابي، البيان االنتخابي عبر مختلف وسائل 

 بدايـة  ئل المستخدمة أثناء الحملة االنتخابيـة وقد تدخل المشرع الجزائري لتنظيم الوسا

 المؤسسات بمنعه استعمال اللغات األجنبية في الحملة االنتخابية ومنع استعمال أماكن العبادات

وكذلك  العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها واإلدارات

يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسـة أو  

وكـذلك يمنـع    )3( .التشريعية صراحة على خالف ذلـك  األحكامنصت  إذا إالهيئة عمومية 

   )4( .لرموز الدولة السيئاالستعمال 

  االنتخابيةالرقابة اإلدارية على استعمال وسائل الحملة : المطلب الثاني

جدية ونزاهة العملية االنتخابية تقتضي القيـام بوضـع ضـوابط     أنمن المستقر عليه 

ة االنتخابية بـالمركز المـالي   يم عملية الدعاية االنتخابية ونظرا الرتباط الدعايلتنظ تشريعية

  .م وضعت لها قيود تضبطهاثنفقات ومن  إلىوسائل الدعاية تحتاج  أنباعتبار  حشللمر

  التنظيم القانوني للوسائل التقليدية: األولالفرع 

  :عقد االجتماعات االنتخابية والمظاهرات العمومية :أوال

                                                             

  .78.، مرجع سابق، صالرقابة على العملية االنتخابيةفريدة مزياني،  ) 1(
  .102.بوفرطاس، مرجع سابق، صمحمد  ) 2(
  .34، 33.، صالمتعلق باالنتخابات 12/01من القانون العضوي  197، 196، 190 المواد ) 3(
  .34.، صاالنتخاباتنظام المتعلق ب 12/01من القانون العضوي  199المادة  ) 4(



@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@Þëþa@Ý�—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûa�îibƒnãüa@òîÜàÈÜÛ@ò�í�›znÛa@paõa‹�u⁄a@õbäqc@ò�íŠa†⁄a@ò�ibÓ‹Ûaòòòò 

 
37 

تعد االجتماعات االنتخابية والمظـاهرات العموميـة التـي يقـوم بهـا المرشـحون        

وسائل الحملة االنتخابية ومـن فوائـد التجمعـات االنتخابيـة أنهـا       أهمقبل االنتخابات من 

تسمح للناخبين بالتعرف عن المرشحين عـن قـرب واالتصـال بهـم مباشـرة، وال شـك       

للحركـات   لهذه التجمعات والمظاهرات التي تنظم قبيـل االنتخابـات قيمتهـا بالنسـبة     أن

نتخابيـة، فمـن خاللهـا تسـتطيع     والشخصيات السياسية، وهذه القيمة تتجاوز العمليـة اال 

  )1(.الحركات السياسية قياس قوتها ومدى شخصيتها، بل وكسب المزيد من األنصار

من قـانون االجتماعـات والمظـاهرات العموميـة االجتمـاع       02ولقد عرفت المادة 

عبارة عن تجمـع مؤقـت ألشـخاص متفـق عليـه يـنظم خـارج        «: العمومي على أنه

مغلـق يسـهل لعمـوم النـاس االلتحـاق بـه قصـد تبـادل         وفي مكان  الطريق العمومي

  )2(.»األفكار والدفاع عن المصالح المشتركة

ولقد نظم المشرع الجزائري وسيلة عقـد االجتماعـات ذلـك طبقـا ألحكـام قـانون       

   )3( .االجتماعات والمظاهرات العمومية

كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه واليوم والساعة اللذين 

  )4(.القتضاءايعقد فيهما، ومدته، وعدد األشخاص المقرر حضورهم والهيئة المعنية عند 

  :ويصرح باالجتماع ثالثة أيام كاملة على األقل قبل تاريخ انعقاده لدى

  الوالية،الوالي بالنسبة للبلديات مقر  •

  الوالي بالنسبة للبلديات والية الجزائر العاصمة، •

  .الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات األخرى •
                                                             

، فرع الدولة والمؤسسات مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، االنتخاب والتعددية السياسية في الجزائرمؤنس، زايدي  ) 1(

  .150.، ص2010الحقوق، ة، جامعة الجزائر، كلية ـالعمومي
المتضمن قانون االجتماعات  89/28المعدل والمتمم للقانون  02/12/1991المؤرخ في  91/19القانون من  02المادة  ) 2(

  .126.،ص04/12/1991، بتاريخ 62عدد  ج ج، ،روالمظاهرات العمومية، ج 
  .33 .، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  192المادة  ) 3(
  .117.المعدل المتمم، ص المتضمن قانون االجتماعات والمظاهرات العمومية ،91/19من القانون  04المادة  ) 4(
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ويسلم على الفور وصل يبين أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم وكذلك من االجتمـاع  

                   وعدد األشخاص المنتظر حضورهم فيه ومكانه وتاريخه والساعة التي يعقـد فيهـا ومدتـه       

  .)1(من جهة أخرى

ثـورة أول   يمنع أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية وكل مساس برمـوز 

  )2( .نوفمبر أو النظام العام واآلداب العامة

أجاز قانون االنتخـاب الفرنسـي ألي    :تعليق الملصقات والالفتات وتوزيع المناشـير  :ثانيا

تعليق الالفتات لـنفس المسـؤولين    طلب يقدم أنعلى  الفتة انتخابيةيقوم بتعليق  مرشح بأن

ن طبع وتوزيـع  يأجاز لكافة المرشح لموا طلب الترشيح، كذلكتسان أاإلداريين الذين سبق و

 :روطشضرورة احترام بعض المع وذلك ، خاصة بالدعاية االنتخابية وإعالناتأوراق 

  .اتهامات شخصية أوقذف  أوعدم احتوائها ألي سب  �

 .تكون موقعة من قبل المرشح أنيجب  �

 )3( .يتم توزيعها في ليلة أو صباح يوم االقتراع أاليجب  �

ي ف مساءا) 08/00( الثامنةري المدة الزمنية ابتداء من الساعة ئولقد حدد المشرع الجزا

والمبـادرة مـن    الترشـيحات  إشـهار المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيـة  

  )4( .المرشحين

الوالي حرصا على تجسيد مبدأ المساواة بين  إشرافويجب على مصالح البلدية وتحت 

  .تضبط األماكن المخصصة أن المرشحين

                                                             

  .126.المعدل المتمم، ص المتضمن قانون االجتماعات والمظاهرات العمومية، 91/19من القانون  05المادة  ) 1(
  .126.المعدل المتمم، ص االجتماعات والمظاهرات العموميةالمتضمن قانون ، 91/19من القانون  09المادة  ) 2(
  .972، 971.مرجع سابق، ص ،عفيفي كامل عفيفي ) 3(
ج  ،ر الترشيحات، ج إشهار، المحدد لكيفيات 06/02/2012المؤرخ في 12/29 المرسوم التنفيذي رقممن  06 المادة ) 4(

  .25.، ص25/02/2012 ، الصادرة في08العدد  ج،
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وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلـدي قبـل    مرشحينأو قائمة  مرشحلكل 

  )1( .ثمانية أيام من افتتاح الحملة

عبارة عن صحائف كبيرة من الورق الالصق داخل إطارات خشـبية  والملصقات هي 

وتعلق على الجدران أو على جوانب الطرق ومداخل المدن والمواقع الجماهيرية وتعـد مـن   

الوسائل األكثر استعماال في الحملة االنتخابية بسبب قدرتها على التعبير المختصر والمركـز  

  )2( .وسهولة إدراك محتواها وفهمه

  

  :والتغطية اإلعالمية اإلعالموسائل  :الثاني الفرع

هنا يكون االتصال مع الناخبين عبر وسائل االتصال المرئية والمسـموعة والمكتوبـة   

  .البالد أنحاءالتي تخاطب جميع المواطنين في كل 

وتلعب وسائل االتصال الكبرى بالجماهير الـدور األول فـي تكـوين الـرأي وذلـك      

اليومي والمنظم بالناس ويأتي في مقدمة هذه وسائل الصحافة المرئية والمسـموعة   الرتباطها

   )3( .والمسرح وكذلك الراديو والتلفزيون السينماوكذلك 

حاسما بال منازع لنشر  أمرافي المجتمع الحديث يعد  اإلعالموإن الوصول إلى وسائل  

ت متاحة فلن يتمتع المرشحون تمتعا والبرامج الحزبية، فإن لم تكن مثل هذه التسهيال المنابر

  )4( .التعبير عن أنفسهم بحرية فعليا بحق

دور فعال في الحمالت االنتخابية لما له مـن تـأثير علـى بـرامج      اإلعالمولوسائل 

على أساس أنه يخاطـب العقـول    اإلعالمبأن الراديو له مكانة بين أجهزة  المرشحين ونرى

                                                             

  .25.، صالترشيحات إشهارالمحدد لكيفيات  12/29من المرسوم التنفيذي رقم  06 المادة ) 1(
  .138.د بوطرفاس، مرجع سابق، صـمحم ) 2(
  .145.، صسابق د بوطرفاس، مرجعـمحم ) 3(
  .116.جاي س، جودوين، جيل، مرجع سابق، ص ) 4(
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بواسطة الكلمة والتلفزيون يجمع بين الكلمة والصورة ويجذب إليه اهتمـام   األثيرعبر أمواج 

  )1( .المشاهدين

ولقد ساعد انتشار التلفزيون على اتساع نطاق االستماع والمشاهدة بالنسـبة ألنشـطة   

درجة المتابعة الفورية لوقائع االنتخابات التي أصبحت تلقى حماسـا   إلىالحمالت االنتخابية 

  .الناخب في بيته إلىتصل  أنهاصا جماهيريا خصو

ويتطلب خوض الحملة االنتخابية من خالل الراديو والتلفزيون قدرات ومهارات خاصة 

  )2( .متعلقة بفن مخاطبة الجمهور عبر الكاميرا

التلفازية  اإلعالمويكون لكل مرشح قصد تقديم برنامجه للناخبين مجال عادل في وسائل 

بالنسـبة   وتكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المرشحين ةيالوطنية والمحل واإلذاعية

ـ  ألهم لالنتخابات الرئاسية وتختلف بالنسبة لالنتخابات التشريعية والمحليـة، تبعـا    دديـة ع

  )3( .الذين يرشحهم حزب سياسي ذو مجموعة أحزاب سياسية المرشحين

 القيود الواردة على الحملة االنتخابية: الفرع الثالث

حيـث   ):مازيغيـة اإلسالم، العروبة واأل(الثالثة للهوية الوطنية  األبعادمنع استعمال  :أوال

 على منع تأسيس األحزاب السياسـية  1996ي فالمعدل  1989ن دستور م 42نصت المادة 

ن نفس م المساواة مبدألغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني وهذا ما أكده  أواس ديني سعلى أ

علـى   التي تمنع التمييز بين المواطنين أمام القـانون  29ي المادة ف) 1996دستور (القانون 

  )4( .أساس العرق أو الجنس أو الرأي أو المولد أو ظرف شخصي أو اجتماعي

                                                             

  .19.، ص2005المركز اللبناني للدراسات، بيروت، ، تقنيات التزوير االنتخابي وسبل مكافحتهطوني عطا اهللا،  ) 1(
  .166.منير محمد حجاب، مرجع سابق، ص ) 2(
  .33.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  191المادة  ) 3(
  .12، 11.، ص1996دستورمن  42، 29 تينلمادا ) 4(
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ال يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل من األشكال أن يقوم بالحملة االنتخابية  :ثانيا

  )1( .يوما قبل االقتراع 25هي خارج المدة المحددة لها في القانون والتي 

 باعتبار أن هذا المبـدأ هـو مبـدأ   : يمنع استعمال اللغات األجنبية في الحملة االنتخابية :ثالثا

تكون هي اللغة المخاطب بها  أناللغة العربية هي اللغة الرسمية ويجب  أندستوري باعتبار 

  )2( .في الحملة االنتخابية

بما في ذلك الممتلكات والوسـائل  : العامة في الحملة االنتخابيةمنع استعمال األماكن  :رابعا 

العبـادة   التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، وكذلك أماكن

أو  والمؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كـان نوعهـا  

  )3( .انتماؤها

  )4( .لرموز الدولة السيئيحظر االستعمال  :خامسا

شهارية تجارية لغـرض الدعايـة   إ يمنع طيلة الحملة االنتخابية استعمال أي طريقة :سادسا

  )5( .االنتخابية

  )6( .لهذا الغرض يمنع استعمال أي شكل آخر لإلشهار خارج المساحات المخصصةكما 

ن أيمتنعوا عـن السـلوكات المشـينة والالأخالقيـة و     أنيجب على كل المرشحين  :سابعا

  )7( .يسهروا على حسن سير الحملة االنتخابية

 

                                                             

  .33.، صاالنتخاباتالمتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي  189المادة  ) 1(
  .33.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  190 المادة ) 2(
  .34.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  197، 196المادتين ) 3(
  .34.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  199المادة  ) 4(
  .33.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  193 المادة ) 5(
  .33.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01من القانون العضوي  195المادة ) 6(
  .34.، صالمتعلق بنظام االنتخابات 12/01 من القانون العضوي 198المادة  ) 7(
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تعتبر كطعن ثاني خابية تعد مرحلة مهمة جدا لكونها إن الرقابة القضائية للعملية االنت

كفلها المشرع الجزائري وضبطها في  ضد قرار إداري صادر من جهة إدارية، لهذا

  .القانـون

فالرقابة القضائية هي آخر مرحلة يمكن أن يطعن األشخاص فيها من أجل المحافظة 

على حقوقهم، ومن أجل دراسة الموضوع يجب التركيز على معرفة دور القضاء في كل 

من مراحل العملية االنتخابية، لهذا وجب التطرق لدراسة كل مرحلة على حدى، حيث  مرحلة

ندرس في المبحث األول دور القضاء في عملية التسجيل والترشح لالنتخابات، ونتطرق في 

المبحث الثاني إلى دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية وسير عملية التصويت، أما المبحث 

 .  دور القضاء في عملية الفـرز وإعالن النتائج الثالث فيخصص لدراسة

  دور القضاء في عملية التسجيل والترشح لالنتخابات :المبحث األول

إن للمشرع الجزائري أهمية من خالل تكريسه لضمانات متعلقة بعملية التسجيل وعملية 

من خالل وجود  ة القضائية عليهمافي عملية الرقابالترشح لالنتخابات وتتجلى هذه الضمانات 

من تقديم طلبات وشكاوى  هيئة رقابية تضمن نزاهة العملية االنتخابية وحتى يتمكن المواطن

إليها، وكذلك فقد اهتم قانون االنتخاب بضرورة وجود هاته الهيئات وبذلك نقوم في هذا 

  .المبحث بدراسة دور القضاء في عملية التسجيل ودور القضاء في عملية الترشح لالنتخابات

  دور القضاء فـي عمليـة التسجيل في القـوائم االنتخابيـة: المطلب األول

  :اختصاص القضاء بالمنازعة في قرارات اللجان اإلدارية: الفـرع األول

إن المنازعات الناشئة أثناء إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها تكون متعلقة 

البلدية بصدد الرفض غير المبرر أو باالعتراضات التي يقدمها المواطنون أمام اللجنة 

   )1( .التسجيل غير القانوني في القوائم االنتخابية

                                                             

، 3، ط3،ج، ديوان المطبوعات الجامعية المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية نظرية االختصاص، شيهوب مسعود) 1(

  .446.، ص2009الجزائر،
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بالتقدم إلى  أن يقوم وابتداء من تاريخ نشر القوائم االنتخابية واإلعالن عنها يحق ألي شخص

  )1(.في القوائم االنتخابية اللجان المختصة للدوائر االنتخابية للقيام بتصحيح أي خطأ

في القوائم  كرس المشرع الجزائري فكرة الطعن المترتبة على عملية القيدفلقـد 

  .االنتخابية

أشارت  ولقد أجاز القانون لكل ناخب الحق في االطالع على القائمة االنتخابية وهذا ما

  )2(.من القانون العضوي المتعلق باالنتخابات 18إليه المادة 

دم تظلما إلى رئيس اللجنة اإلدارية كل مواطن أغفل اسمه أن يق 19ومكنت المادة 

أن يقدم طلبا مكتوبا  لكل مواطن مسجل في إحدى القوائم االنتخابية 20وكذلك كفلت المادة 

  )3( .ومعلال لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس القائمة

إلى اللجنة  20و 19وتقدم سائر االعتراضات عن التسجيل من موضوع المادتين 

أيام في  05أيام إلعالن اختتام عملية المراجعة ويخفض هذا األجل إلى  10اإلدارية خالل 

أيام كاملة  03حالة المراجعة االستثنائية وتبت اللجنة في االعتراض خالل أجل أقصاه 

أيام من تبليغ نتيجة  05الطعن القضائي في قرار اللجنة خالل  22وأجازت المادة 

من تاريخ تقديم  التبليغ يمكن تسجيل الطعن خالل ثمانية أيام االعتراض وفي حالة عدم

ويقدم أمام المحكمة ...«:أشارت للعبارة التالية 3الفقرة  22االعتراض، غير أن المادة 

  .»...أيـام 05المختصة إقليميا التي ثبت بحكم في ظرف أقصاه 

العادية واتجهت نيته وبذلك نجد أن المشرع الجزائري قصد بعبارة المحكمة بالمحكمة 

من القانون االنتخابي الفرنسي الصادر بموجب القانون  25إلى ذلك عمدا تأثرا بالمادة 

والمرسوم  31/12/1975بتاريخ  75/1329والقانون  1969ماي  11المؤرخ في  69:419

  : ما يلي 28/12/1980بتاريخ  80/1075
                                                             

  .270.أحمد سعيفان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .11.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  18المادة  ) 2(
  .11.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  20، 19المادتين  ) 3(



ÛaÐïãbrÛa@Ý—@@@@@@@@@@@@@Z @@@@@@@@@@@@@@@@                  @@@@@@@@@ @ò�îibƒnãüa@òîÜàÈÛa@��@õb�äqc@ò�îöb›ÔÛa@ò�ibÓ‹Ûa 

 
46 

«LES DECISION DE LA COMMISION ADMINISTRATIVE PEAVENT 

ETRE CONTESTE PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT 

LE.TRIBUNAL D’INSTANCE». 

   )1( .وهو نص واضح في إسناد االختصاص للقضاء العادي

وكذلك نجد المشرع الفرنسي يسمح باللجوء إلى القضاء حتى بعد فوات المواعيد من 

   )2( .ومعالجة للمشكلةتمكين من حذف اسمه قصدا أو خطأ من تصحيح الوضع جل أ

وهذا عكس ما تضمنه المشرع الجزائري الذي غالبا ما يحدد في قانون االنتخابات مدة 

معينة يستطيع من خاللها المواطن االعتراض على ما جاء في القائمة وإذا انقضت المدة 

   )3( .المحددة يصبح الجدول نهائيا

من  الشعبي البلدي بناء على استدعاء تجتمع اللجنة اإلدارية االنتخابيـة بمقر المجلس

رئيسها وتجتمع فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في االحتجاجات على التسجيل والشطب 

يؤشرها  إلى الكاتب الدائم للجنة اإلدارية االنتخابية وتدون في سجالت خاصة يرقمها و

  .رئيس اللجنة

الجدد  الجدول على قائمة الناخبينتقوم اللجنة بضبط الجدول التصحيحي، ويشتمل هذا 

ن الجدول ألقاب األشخاص المشطوبين أو المسجلين وكذا المسجلين أو المشطوبين ويبي

  .تواريخ ميالدهم وعناوينهم

ويسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تعليق الجدول التصحيحي خالل أربع وعشرين 

  .بيةساعة التي تلي قرار اللجنة اإلدارية االنتخا) 24(

                                                             

  .254، 253.، ص2013، الجزائر، 1للنشر والتوزيع، ط ، جسورالمنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  ) 1(
  .307.، ص1994، القاهرة،2، دار الفكر العربي، طالوسيط في النظم السياسية ،محمود عاطف البنا ) 2(
، عمان، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،  ) 3(

  .307.، ص2007
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ويقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم فور تبليغ قرار القضاء في حالة 

الطعن أمام الجهة القضائية المختصة وكذلك بمسك سجل يدون فيه قرارات كل من اللجنة 

  )1(.والقضاء

ذهب إليه المشرع الفرنسي معنى  وإن كان تأثر المشرع الجزائري مقصودا للتوجه لما

تم انتهاكـه  أن المعيار العضوي المكرس قانونا في الجزائر تم االستفتاء عليه بلذلك 

  .واإلعراض عنه

فاللجنة المدعى عليها لجنة بلدية تصدر قرارات تقبل المراجعة القضائية وتحتوي اللجنة 

على عضوين من البلدية هما رئيس المجلس الشعبي البلدي واألمين العام، فكيف يمكن تسليم 

باختصاص المحكمة العادية، وما عالقة هذه المحكمة بنشاطات الجهات اإلدارية في مرحلة 

  .االزدواجية القضائية

 و وكان بالمشرع الجزائري أن يسند االختصاص للمحكمة اإلدارية في كل المنازعات

  .أن يسندها للمحاكم العادية ال

 المعدل 06/03/1997في المؤرخ  97/07من األمر  25ويكفي اإلشارة أن المادة   

لدى ... «: والمتمم المتضمـن القانون العضـوي المتعلق بنظام االنتخابـات جاء فيها

وال يثير أي لبس في قواعد  فمضمونها واضح وجلي »...الجهة القضائية المختصة

من القانون العضوي الذي أسند االختصاص للقضاء العادي  22خالف المادة اص االختص

تفسيرا لفظيا وعقد االختصاص للقضاء العادي بصدد منازعات  22ص المادة وأن تفسير ن

التسجيل يعني ببساطة أن المشرع مزق قواعد المنازعات اإلدارية، فأوكل بعضها للقضاء 

  )2( .العادي والبعض اآلخر للقضاء اإلداري

                                                             

الذي يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية  14/02/2012المؤرخ في  12/81من المرسوم التنفيذي رقم  10 – 02المواد  ) 1(
  .30.، ص15/02/2012، بتاريخ 08االنتخابية، ج ر، ج ج، العدد 

  .255، 254.، مرجع سابق، صالمنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  ) 2(
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المادة وحكم المحكمة غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن وهو ما أشارت إليه صراحة 

  )1( ).04(فقرة  22

بما  03في فقرتها  22ويبقى أننا نلمس من المشرع في القريب العاجل توضيح المادة 

فال  يشير صراحة الختصاص المحكمة اإلدارية، ألن قواعد االختصاص من النظام العام

  )2( .يجوز مخالفتها

  على توزيع البطاقة االنتخابية الرقابة القضائية: الفرع الثاني

يعتبر توزيع بطاقات االنتخاب من أهم المسائل التي يثار بشأنها الجدل والمناقشات 

بسبب كل عملية انتخابية تصل في كثير من األحيان إلى اتهام اإلدارة من قبل المعارضة 

على أنها هي من تكون المسؤول المباشر في عملية توزيع البطاقات، وخاصة دول العالم 

بالقيام بالتالعب بالبطاقات االنتخابية بما يخدم المرشح للسلطة ويوفر له  التي شهد لها الثالث

 )3( .طريق النجاح

من حيث  وبالنسبة للرقابة القضائية ففي الجزائر على عملية تسليم البطاقات االنتخابية

مدى مطابقتها للقوانين المتعلقة بذلك لم تحن الفرصة بعد لمعرفة رأي القضاء الجزائـري 

مهمة إعداد  فلقد حاول المشرع الجزائـري من خالل إسناده للسلطة التنفيذية الشأن، في هذا

في بات من أهمية خاصة البطاقات االنتخابية وتسليمها، لما لهذه العملية التحضيرية لالنتخا

  .إرساء أسس الديمقراطية التي ال تحقق إال بصحة ونزاهة العملية االنتخابية

التالعب بالبطاقات االنتخابية، وتحقيق انتخابات نزيهة أن تسند  ولذلك نعتقد انه لتفادي

مهمة إعداد البطاقات وتسليمها إلى اللجنة اإلدارية المكلفة بإعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها 

تحت اإلشراف القضائي، مع النص على إرسال البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها بواسطة 

ين القضائيين بما يحقق وصول باالستالم أو عن طريق المحضر عارالبريد المضمون مع إش

                                                             

  .11.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01العضوي من القانون  22المادة  ) 1(
  .255.، مرجع سابق، صالمنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  ) 2(
  .82.أحمد بنيني، مرجع سابق، ص ) 3(
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على  البطاقات إلى أصحابها مع العمل على تسهيل عملية استالمها من مقر اللجنة الكائنة

   )1( .مستوى كل بلدية في حالة عدم استالمها بمحل اإلقامة

  :الجرائم االنتخابية المتعلقة بالقيد والتسجيل: الفرع الثالث

الجرائم االنتخابية التي تقترف في ظل التحضير للعملية االنتخابية الجرائم  من بين

المتعلقة بالقيد في الجدول االنتخابي، والتي تؤثر بدورها في عدم سالمة القيد في الجدول 

االنتخابي وعدم مشروعيته وهذا بسبب أساليب الغش العمدية الصادرة عن سوء نية 

  )2( .تمكن الشخص من القيام بعملية التصويتللحصول على صفة الناخب التي 

ولقد اهتم المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية واألجنبية األخرى بالجرائم 

والمخالفات التي ترتكب عند إعداد القوائم االنتخابية والقيد في الجداول والتصويت، كل هذا 

صت عليه النصوص القانونية للحيلولة لمظاهر التزوير والغش والتدليس، وفقا لما ن

 )3( .ولم تكن هذه القواعد مقررة إال للحيلولة دون أي عمل غير مشروع  المعمول بها

والجريمة هي ظاهرة اجتماعية معقدة تمتد جذورها بصفة أساسية في العالقات 

السياسة  االجتماعية التي تعاني من المشكالت االقتصاديـة واالجتماعية ولذلك تهتم

االجتماعية والسياسية الجنائية لمنع الجريمة باتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة هذه األسباب 

  .وصوال إلى وقاية المجتمع من الجريمة

                                                             

  .84، 83.، ص سابق  أحمد بنيني، مرجع ) 1(
، جامعة بن يوسف بن خدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الدولة والمؤسسات الجرائم االنتخابية،بن ناصف مولود،  ) 2(

  .10.، ص2010كلية الحقوق ، الجزائر، 
دار الكتاب بين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق النزاهة االنتخابية،  الجرائم االنتخابيةبن داود إبراهيم،  )3(

  .42.، ص2012، القاهرة، 1الحديث، ط
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إلى ذلك أن الوقاية من الجريمة مبنية أساسا على استئصال ومكافحة العوامل المؤدية 

وهي تستند إلى حقائق قائمة اإلجرامي، فالجريمة حقيقة ملموسة في واقع المجتمع السلوك 

   )1( .فيه وإلى أفكار الناس وعقائدهم

ولقد حدد المشرع هذه الجرائم كما حدد في نفس الوقت العقوبة المقررة لها من قانون 

 االنتخابات، ولهذا يتطلب ويستلزم مواجهة مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبات المتنوعة

خطورة وجسامة الفعل المرتكب والقصد الجنائي والمتدرجة في الوقت نفسه وفقا لدرجة 

  )2( .للجريمة واآلثار والنتائج الضارة لسالمة العملية االنتخابية بصفة عامة المكون

  :وتضمن كل جريمة العقوبة الخاصة بها

من ألفي  سنوات وبغرامة) 03(أشهر إلى ثالث ) 03(يعاقب بالحبس من ثالثة  �

كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة ) دج 20.000(إلى عشرون ألف ) دج 2000(

تحت أسماء وأوصاف مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حاالت  انتخابية

  )3( .التي ينص عليها القانون األهلية فقدان

يعاقب  كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم االنتخابية �

 ستة آالف من سنوات وبغرامة) 03(ثالث  أشهر إلى) 06(عليه بالحبس من 

 )4( .ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة) دج 60000(إلى ستين ألف  دج) 6000(

على  من هذا القانون العضوي 211يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  �

أو  شخص يغير حق سبيل عمليات ضبط القوائم االنتخابية أو يتلف هذه القوائم

 .الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورهابطاقات 

                                                             

، 03، العدد مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية الوقاية من الجريمة االنتخابية، فخري عبد الرزاق الحديثي، ) 1(

  .104، 103.جامعة بغداد، كلية القانون، ص
  .71.، ص2011، عمان، 4، دار قنديد للنشر والتوزيع، طالجرائم االنتخابيةآري عارف عبد العزيز المزوزي،  ) 2(
  .35.المتعلق بنظام االنتخابات، ص  01/12من القانون العضوي 210المادة  ) 3(
  .35.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  211المادة  ) 4(
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التسخير فإن هذه المخالفة  وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار �

  )1( .رفا مشددا ويترتب عليها العقوبة المنصوص عليهاتشكل ظ

 سنوات وبغرامة) 03(أشهر إلى ثالث ) 03(يعاقب بالحبس من ثالثة  �

كل من سجل أو حاول ) دج 60.000(إلى ستين ألف )دج 6000(من ستة آالف  �

تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال 

 .تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة

من ممارسة حقوقه  كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعاله، بالحرمان �

  )2( .على األكثر) 05(سنوات على األقل وخمس ) 02(المدنية لمدة سنتين 

  : دور القضاء في عملية الترشح لالنتخابات المحلية: المطلب الثاني

  :تسوية منازعات الترشح: الفرع األول

لقد كرس القانون العضوي للمرشح في االنتخابات المحلية جملة من الضمانات يأتي 

 )3( .المختص إقليمياعلى رأسها ضمانة تسبيب قرار رفض الترشح الصادر عن الوالي 

يكون رفض  «:في فقرتها األولى 12/01من القانون العضوي  77ولقد نصت المادة 

  )4(.»الترشح أو قائمة مرشحين بقرار معلال تعليال قانونيا واضحا

والغرض من إلزام اإلدارة بتسبيب قراراتها هو المحافظة على مبدأ المشروعية وكذلك 

  .والصالح العامالحقوق والحريات العامة 

فالتسبيب ينبغي أن يكون فرديا وان يكون لكل ترشيح مرفوض قرار يتعلق به فال يصح 

الجمع بين الحاالت وان تشابهت وكذلك يجب أن يدور حول مسائل قانونية ألن المادة أعاله 

  .ذكرت تعديال قانونيا كافيا

                                                             

  .35.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  212المادة  ) 1(
  .35.متعلق بنظام االنتخابات، صال 12/01من القانون العضوي  213المادة  ) 2(
  .256.، مرجع سابق، صالمنازعات اإلدارية عمار بوضياف، ) 3(
  .18.المتعلق بنظام االنتخابات،ص 12/01من القانون العضوي  77المادة  ) 4(
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رسة حق الطعن وبعد صدور القرار وجب تبليغه للمعني باألمر لتمكينه من مما

الفقرة الثانية رد بتبليغ  77القضائي فيما لو رغب في ذلك، ولقد ألزم المشرع في المادة 

  . أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح 10القرار تحت طائلة البطالن خالل 

يها أن وتعد هذه اآلجال من النظام العام وال يجوز مخالفتها من قبل اإلدارة المحلية فعل

إال عد قرارها باطال بحكم المادة  تبلغ قرار الرفض ضمن القيد الزمني الذي حدده المشرع و

  .12/01من القانون العضوي  .77

غير أن النص لم يحدد بشكل واضح ودقيق شكل التبليغ وكان أفضل لو تم ضبط النص 

  )1(.منعا ألي تعسف من هذا الجانب

على أن قرار الرفض قابل للطعن أمام المحكمة «:03الفقرة  77ولقد نصت المادة 

  . »أيام من تاريخ تبليغ القرار) 03(اإلدارية المختصة إقليميا خالل ثالثة

ومن خالل هذه المادة مكن المشرع المرشح من التوجه إلى القضاء وعرض النزاع               

  .على جهة أخرى محايدة

أيام من تاريخ ) 05(في الطعن خالل خمسة  وتفصل المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا

  )2( .04الفقرة  77رفع الطعن إلى المحكمة اإلدارية وهذا ما نصت عليه المادة 

أيام من اجل رفع الدعوى أمام ) 03(وهنا نجد تداخل بين فرض المشرع مدة ثالثة 

ددت المدة التي ح 229المحكمة اإلدارية وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في مادته 

ضد القرارات اإلدارية، غير أن الخروج عن القواعد العامة  )3(بأربعة أشهر للطعن القضائي

له ما يبرزه وله أسباب موضوعية فال يعقل تطبيق األجل العام المحدد في قانون اإلجراءات 

رسوم الملية حدد رئيس الجمهورية تاريخها في المدنية واإلدارية واألمر يتعلق بانتخابات مح

                                                             

  .259، 257، 256.، مرجع سابق، ص صالمنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  ) 1(
  .18.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01 من القانون العضوي 77المادة  ) 2(
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر،  2008/ 25/02المؤرخ في  08/09من القانون رقم  229المادة  ) 3(

  .78.، ص23/04/2008، الصادرة في 21ج ج، عدد 
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الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، ثم أن هناك حملة انتخابية فترتها محددة بما 

  .يفرض البت في مصير الدعوى االنتخابية المتعلقة بالترشح في اجل قصير

اضي عن المدة المقررة في قانون اإلجراءات المدنية وانطالقا من هذه األسباب يجب التغ

من القانون العضوي  77العام بالخاص المحدد في المادة واإلدارية واستبدال النص 

12/01.)1(  

ويكون حكم المحكمة غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن ويبلغ هذا الحكم تلقائيا «

وهذا ما نصت عليه المادة  .»وفور صدوره إلى األطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه

  )2( .في الفقرتين الخامسة والسادسة 77

  الرقابة القضائية على مشروعية الترشح: الفرع الثاني

تتجلى الرقابة القضائية على مشروعية الحق في الترشح بمعرفة سلطة اللجنة في 

رفض أو قبول اإلخطار المقدم في مادة الترشح وكذلك معرفة الجهة المختصة بالنظر في 

  .الطعن القضائي وأصحاب الصفة والمصلحة في تقديم الطعن

  :سلطة اللجنة في رفض أو قبول اإلخطار المقدم في مادة الترشح :أوال

إخطار اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات بشأن الطعون المتعلقة بمرحلة  إن    

الترشح والموجهة ضد مصالح اإلدارة المشرفة على عملية فحص ومطابقة الترشح يجعل 

م من الطابع القضائي لتشكيلة هذه اللجنة الن هذه الطعون محتفظة بصفتها اإلدارية على الرغ

 .حق الطعن القضائي مكفول بشكل مستقل أمام الجهة القضائية المختصة

 وان إخطار اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات ال يعد من قبيل اإلخطار

 الوجوبي، وال يمكن أن يرتكز على أساسه حق اللجوء لتقديم طعن قضائي في مادة الترشح،

بل إن سلوك الطاعن للطريق القضائي يكفل بالضرورة يد اللجنة الوطنية لإلشراف على 

على التصدي للفصل في موضوع اإلخطار لصالح المخطر وحتى إن كان  االنتخابات

                                                             

  .261، 260.مرجع سابق، ص ،المنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  ) 1(
  .18.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  77مادة ال ) 2(
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المقدم للجنة ممـا يدخل في اختصاصها الرقابي على عملية الترشـح فقد يرفض  اإلخطـار

يؤكـد مزاعمه المتعلقة برفض استالم قائمة المرشحين من إذا لـم يقـدم المخطر أي دليل 

جانب اإلدارة أو في حالة ما إذا تبين أن اإلجراء المتبع من قبل اإلدارة في هذا الشأن ال 

  )1( .يتضمن أي خرق ألحكام قانون االنتخاب حسب التحقيق الذي أجرته اللجنة

موضوع اإلخطار لصالح المرشح لكن ما سبق لم يمنع اللجنة من التصدي للفصل في 

المخطر، حيث قامت اللجنة بتوجيه أمر إلى والية باتنة بقبـول استالم ملف الترشـح 

الخاص بقائمة حرة مقابل وصل االستالم بعدما تبين من التحقيق الذي أجرته اللجنة الفرعية 

الحرة، المحلية  أن مصالح والية باتنة رفضت تسليم وصل االستالم لممثل القائمة 

واعتبرت اللجنة أن هذا التصرف من جانب مصلحة اإلدارة يعد مخالفا للمقتضيات 

  )2( .رشحينتالتشريعية ومنافيا لمبدأ المساواة بين كافة الم

  :سلطة القاضي في قبول أو رفض الطعن :ثانيا

بالنسبة لمرحلة الترشح وسبب غياب الطعن اإلداري يبقى للمرشح سلك طريق الطعن 

القضائي وبما أن الوالي هو مصدر قرار الرفض فإن االختصاص يكون للمحكمة اإلدارية 

من قانون اإلجراءات  801و 800بخصوص النظر في الطعون القضائية حسب نص المادة 

 تكريسا للعمل بالمعيـار العضوي فالوالية هي هيئة من الهيئات المذكورة المدنية واإلدارية

  .والوالي هو من أصدر القرار 800في نص المادة 

 .ومن خالل ذلك يمكـن للقاضي قبول الطعن كما يمكن له رفض الطعن المقدم له

 :سلطـة رفض الطعن .1

في  يرفض قد يرفض الطعن في الشكل لعدم استيفاءه للشروط والمقتضيات الشكلية وقد

الترشح الموضوع وتتجسد هذه السلطة في حالة عدم تأسيس الطعن المنصب على عملية 
                                                             

، مرجع )الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام،  ) 1(
  .184،185.سابق، ص

  . 185.شوقي يعيش تمام ، المرجع نفسه ، ص ) 2(
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على أسباب وأسـس صحيحة تؤدي إلى قبوله والحكم لصالح الطاعن الذي رفض ترشيحه 

وهو األمر الذي يدل على مسايرة القاضي المختص لنظر الطعن لموقف اإلدارة الرافض 

لتسجيل الترشح تحت طائلة استيفاء الشروط والمقتضيات القانونية التي يتطلبها قانون 

  .لترشحاالنتخاب لصحة عملية ا

إذ ال يكفي في نظرنا التعويل على تعليل القرار اإلداري كعنصر وحيد للتمسك بإلغائه             

بل البد من التعمق في جوهر وطبيعة هذا التعليل، وذلك من حيث ارتكازه على أسس قانونية 

  )1( .الترشح ةومعقولة مثلما يتطلبه ويستلزمه المشرع االنتخابي لصحة أو عدم صحة عملي

 :سلطة قبول الطعن .2

يه أمر إلى اإلدارة بإعادة ضوع يتمثل في توجوإن ما يترتب على قبول الطعن في الم

بصفته كمرشح، وهو ما يدل على أن منازعات الترشح و على  واالعترافمن جديد  تسجيله

 ة القضاء الكامل الذي يظهر السلطات الواسعةبغالنتخابي تصطبغ بصغرار منازعات القيد ا

إلى تصل إلى حد توجيه أمر  التي يتمتع بها القاضي في التعامل مع موضوع النزاع والتي قد

 )2( .اإلدارة فال تقف إلى حد إلغاء قرارها

  الجرائم االنتخابية المتعلقة بالترشح: الفرع الثالث

مثلما جرم المشرع التسجيل المتكرر في القوائم االنتخابية الممسوكة في كل دائرة 

انتخابية فقد جرم أيضا تكرار الترشيح في نفس العملية االنتخابية وافرد لها نصوصا تجريمية 

يعاقب عليها القانون العضوي المتعلق باالنتخابات ولكي تتحقق هذه العملية البد أن يرشح 

  )3( .الشخص نفسه في أكثر من قائمة انتخابية

                                                             

،  )الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي ،  يعيش تمامشوقي  ) 1(
  . 201. ص ،سابق مرجع

  .202.ص، نفسه مرجعاليعيش تمام، شوقي  ) 2(
  .52.بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص ) 3(
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أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة حيث يعاقب على كل مواطن قام بترشيح نفسه في 

سنوات وبغرامة ) 03(أشهر إلى ثالث ) 03(انتخابية في اقتراع واحد بالحبس من ثالثة 

 ).دج 20.000(ن ألف وإلى عشر) دج 2000(مالية تقدر من ألفي 

وكذلك اعتبر القانون العضوي توقيع الناخب ألكثر من مرشح جريمة يعاقب عليها 

بنفس عقوبة الترشيح المتكرر في  12/01من القانون العضوي  215حسب نص المادة 

  )1( .القوائم االنتخابية

ولكي يتحقق هذا الجرم يجب أن يكون الناخب قد سجل في قائمتين مختلفتين لبلدية 

  .سابقة كان مسجل بها وبلدية مثال محل إقامة جديدة

ائمة السابقة وإال وفي هذه الحالة يجب على المواطن أن يطلب شطب اسمه من الق

  )2( . )دج 20.000( عشرين ألفإلى  )دج 2000(امة من ألفي دينار سوف يعاقب بغر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .35.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  215المادة  ) 1(
  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  234المادة  ) 2(
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  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية وسير عملية التصويت : المبحث الثاني

إن رقابة القضاء في جميع المراحل االنتخابية تعد من أهم الضمانات التي تجعل األفراد 

يطمئنون على السير الحسن وضمان حقوقهم وبما أن مرحلة الدعاية االنتخابية تأتي تابعة 

لمرحلتين القيد في الجدول االنتخابي والترشح باعتبارها مرحلة جد هامة في العملية 

االنتخابية تتجلى ضمن مدة زمنية محددة عادة بعد اإلعالن عن القائمة االنتخابية النهائية 

 .للمرشحين

نتهي قبل يوم التصويت وفقا لما يحدده القانون، يترتب عن الدعاية التي تخرج عن وت

هذه الضوابط بكونها سابقة أو الحقة لهذه المدة خرق للقانون ويعاقب القضاء من يتسبب فيه 

وكذلك فيما يخص مكان ووسائل الحملة االنتخابية فان التمويل وتحديد سقف نفقات الحملة 

  .تحت طائلة العقوبة المفروضة على المتجاوزين لهذا السقف االنتخابية ووضعه

 ولقد وضع المشرع كل مساس بحرية التصويت تحت طائلة التجريم باعتبارها تتعارض

مع مبادئ دستورية وكما تعتبر جريمة التصويت من أهم الجرائم المادية التي يمارسها 

قصد الحصول  وسائل محظورة قانوناالحملة االنتخابية فقد يعتمد المرشحون  المرشح أثناء

  .على أكبر قدر من األصوات

ومن أجل سالمة العملية االنتخابية فنحن نجد أن رجال القضاة يتولون رئاسة اللجنة 

  .اإلدارية التي تنظم العملية االنتخابية ودور القضاء أثناء عملية التصويت

رائم المتعلقة بالحملة في هذا المطلب سوف نتطرق إلى دور القضاء في مكافحة الج

  .االنتخابية وكذلك الطعون المتعلقة بالحملة االنتخابية

  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية: المطلب األول

في هذا المطلب سوف نتطرق إلى دور القضاء في مكافحة الجرائم المتعلقة بالحملة 

  .االنتخابية وكذلك الطعون المتعلقة بالحملة االنتخابية
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  الجرائم المتعلقة بالحملة االنتخابية : الفرع األول

نظم المشرع الجرائم المتعلقة بالحملة االنتخابية فيما يخص مدة الحملة وكذا النفقات 

المتعلقة بالحملة االنتخابية والضوابط المكانية وكذا وسائل الحملة واألمور التي تسئ إلى 

بغرامة من  «: 227األخالقية فنص المشرع في المادة الدولة والمرشحين فيما بينهم واألمور 

وبحرمانه من ) دج 400.000(إلى أربعمائة ألف دينار ) دج 200.000(مائتي ألف دينار 

 وات على األقل كل من يستعمل اللغاتسن) 03(حق التصويت وحق الترشح لمدة ثالث 

  )1( .»األجنبية في الحملة االنتخابية

سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 02(يعاقب بالحبس من سنتين  « 228والمادة 

كل من يخالف ) دج 200.000(إلى مائتي ألف دينار ) دج40.000(أربعين ألف دينار 

  :األحكام المنصوص عليها فيما يخص

أو مؤسسة  منع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي �

 .إذا نصت األحكام التشريعية صراحة على خالف ذلكأو هيئة عمومية إال 

والتعليم  منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات واإلدارات العمومية والمؤسسات التربية �

من  والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها ألغراض الدعاية االنتخابية بأي شكل

 )2( .»األشكال

أشهر وبغرامة ) 06(أيام إلى ستة) 05(بالحبس من خمسة  «/229وكذلك نصت المادة  �

أو بإحدى هاتين ) دج 60,000(إلى ستين ألف ) دج 6000(من ستة آالف دينار 

العقوبتين كل مرشح قام بسلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو 

  )3(.»شائن أو ال أخالقي وأن يسهر على حسن سير الحملة االنتخابية

                                                             

  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  227المادة  ) 1(
  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  228المادة  ) 2(
  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  229المادة  ) 3(
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سنوات كل من يخالف األحكام ) 10(سنوات إلى عشر ) 05( يعاقب بالحبس من خمس �

  )1(».من هذا القانون المتعلقة باإلساءة إلى رموز الدولة 199المنصوص عليها في المادة 

المتضمنة حظر  204باإلضافة إلى جرائم أخرى حددها المشرع الجزائري في المادة  �

بصفة مباشرة أو غـير  أن تتلقى على كل مرشـح ألي انتخابـات وطنية أو محلية

مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية 

  .أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية

وبغرامة من ألفي دينار ) 05(كل هذا يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  �

 )2( ).دج 20.000(إلى عشرين ألف دينار ) دج 2000(

  الطعون المتعلقة بالحملة االنتخابية: الفرع الثاني

يقتضي تحديد الطعون المتعلقة بالحملة االنتخابية معرفة اللجنة الوطنية التي تقوم 

  .بمراقبة الحملة االنتخابية ثم الشكاوى التي ترفع ضد الحمالت االنتخابية

 12/01بالرجوع إلى القانون العضوي :تشكيلة اللجنـة الوطنية لمراقبة االنتخابات :أوال

  : أعضاء دائمون وهم منه 172االنتخابات في نص المادة نجد أن اللجنة الوطنية لمراقبة 

 .أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم −

 .ممثلو األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات −

 .طريق القرعة من قبل المرشحين اآلخرينممثلو المرشحين األحرار يختارون عن  −

  :وأعضاء منتخبين

يتم وضع اللجنة الوطنية لمراقبة « 02الفقرة  172حسب نص المادة : الرئيس - 

  )3( .»االنتخابات بمناسبة كل اقتراع وهي تنتخب رئيسها

                                                             

  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  230المادة  ) 1(
  .37.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  231المادة  ) 2(
  .31.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  172المادة  ) 3(
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تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات على  « 12/01من القانون  182وكذلك المادة 

  :األجهزة التالية

 )1(»....الرئيس، وتنتخبه الجمعية العامة -

وينتخب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات من طرف الجمعية العامة عن طريق 

تشترط االقتراع السري، والمالحظ بداية أن المشرع لم يبين هل تكفي األغلبية البسيطة أم 

  )2( .األغلبية المطلقة، وهو ما لم يتضمنه النظام الداخلي للجنة كذلك

  :صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات :ثانيا

ومهام  تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات صالحيات ومهام قبل العملية االنتخابية

  .أخرى تكون أثناء وبعد العملية االنتخابية

المنطقي أن أية عملية انتخابية تسبقها جملة من التحضيرات على كافة الميادين ومن 

والمستويات الهيكلية والمادية والبشرية وحتى التقنية، ومن تلك التحضيرات بعض من 

يرورته ونجاعته، ر االنتخاب والمؤثرة في نتائجه وسالمسائل الدقيقة المتعلقة أساسا بجوه

عناية فائقة لكافة هذه التفاصيل حيث منح للجنة الوطنية لمراقبة وهو ما جعل المشرع يولي 

االنتخابات صالحيات واسعة تمكنها من معرفة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعملية االنتخابية، 

فقرة  13من القانون العضوي المتعلق باالنتخابات والمكونة من  175وهو ما تضمنته المادة 

ألخيرة، مما انطالق االنتخابات باستثناء الفقرات الثالث اكلها مخصصة لمهام اللجنة قبل 

هذه األهمية ويعززها، سواء من حيث الرقابة على اإلجراءات أو من حيث رقابة  يؤكد

  )3( .الهياكل والوسائل المادية والبشرية

                                                             

  .32.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  182ادة الم ) 1(
المتعلق بنظام  12/01الوطنية لمراقبة االنتخابات على ضوء أحكام القانون العضويعقاقنة الحاج عالل، اللجنة ) 2(

، كلية )منشورة غير(،مذكرة شهادة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، االنتخابات
  .14.، ص2014/ 2013الحقوق، بن عكنون، الجزائر،

  .21.عقاقنة الحاج عالل، المرجع نفسه، ص ) 3(
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ر قبل العملية االنتخابية أو أثناءها فقط ألزم المشرع اللجنة وألن مهمة اللجنة ال تنحص

لة من المهام التي تأتي تكملة لدورها قبل انطالق االنتخابات، وتأتي هذه الصالحيات بجم

أساسا من شكل تقسيم للعملية االنتخابية والوقوف على أهم ما سجلته اللجنة من مالحظات 

 ونقائص وإشكاالت من خالل كافة المراحل التي عرفتها االنتخابات وكانت اللجنة مالزمة لها

اللجنة بعد انقضاء العملية االنتخابية هو أهم مرحلة من مراحل مهامها الرقابية وأكد أن دور 

  )1( .على اإلطالق ألنها ستقوم بتحديد إشكاليات والحلول معا تحسبا لالستحقاقات المقبلة

كما تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع 

وهي  )2(.العملية االنتخابية وحياد األعوان المكلفين بهذه العملياتالمعمول به مهمة مراقبة 

مؤهلة الستالم الطعون المحتملة للمرشحين أو األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات 

  )3( .وخاللها وأثناء سيرها

وتسهر ، وتتداول اللجنة حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل اإلعالم العمومية

حزب إلى كل ى مساهمة األحزاب السياسية في حسن سير الحملة وترسل مالحظاتها على مد

سياسي أو مرشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بكل إجراء تراه 

  )4( .مفيدا، وعند االقتضاء إخطار الهيئة المختصة مدعمة بمداوالتها

  : الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية :ثالثا

االنتخابية وهي تحتاج إلى قيود بية مرحلة مهمة من مراحل العملية إن الحملة االنتخا

القيود وإال تعرضوا للعقوبات التي على كل المرشحين أن يلتزموا بلتنظيم مجالها بحيث يجب 

  .تفرضها القوانين المخصصة لمثل هذه التجاوزات

                                                             

  .37.عقاقنة الحاج عالل، مرجع سابق، ص ) 1(
  .31.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  174المادة  ) 2(
  .32.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  178المادة  ) 3(
  .32.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  180المادة  ) 4(
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في حالة إتاحة الدعاية ويقوم المرشح أو ممثله برفع شكوى ضد منافسيهم وذلك 

االنتخابية ألنصار الحكومة وتوفر كل اإلمكانيات لعقد االجتماعات والندوات االنتخابية 

واستغالل وسائل اإلعالم ولصق المطبوعات وتوزيع المنشورات، بينما تحرم على المنافسين 

  )1( .فتقوم بتفريق اجتماعاتهم وتصادر منشوراتهم

الوطنية لمراقبة االنتخابات قضائية إال أن هناك نقص في رغم أن تشكيلة اللجنة  

  .مهامها فكان من األحرى بالمشرع توسيع من مهامها في هذه المرحلة

  دور القضاء أثناء سير عملية التصويت: لمطلب الثانيا

إن عملية التصويت هي من أهم المراحل التي تمر بها العملية االنتخابية وبذلك وجب 

ت من أجل نجاح العملية االنتخابية فيجب االستعداد الجيد، لذلك ومن أجل أن تحاط بضمانا

معرفة دور القضاء أثناء سير عملية التصويت يجب التطرق أوال إلى معرفة كيفية 

االعتراض على قوائم أعضاء مكتب التصويت وكذلك معرفة الجرائم التي تخل بسير عملية 

لعملية ألن هذه المرحلة تعتبر حق أساسي من التصويت وكذلك دور القضاء في صحة هذه ا

  .حقوق المواطن للمشاركة في صنع القرار

فهذه المرحلة تنمي الشعور بانتماء المواطن للمجتمع الذي يعيش فيه وتعطيه فرصة 

اإلفصاح عن رغبته في اختيار المسؤولين األكثر قدرة وكفاءة حسب وجهة نظره، وتعزز 

  )2( .التأثير وتحقيق ذاتهشعوره بالكرامة وقدرته على 

  :االعتراض على قوائم أعضاء مكاتب التصويت: الفـرع األول

إلى تشكيلة  من أجل االعتراض على قوائم أعضاء مكاتب التصويت يجب أن نتطرق

أعضاء مكاتب التصويت والمهام التي يقومون بها ومن ثم الطعون الموجهة إليهم بخصوص 

  .القائمة

  
                                                             

  .182.ص غازي كرم، مرجع سابق، ) 1(
  .28.مرجع سابق،ص الواسعي، منصور محمد محمد ) 2(
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  :تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت :أوال

تسبق عملية التصويت عملية تحضيرية تتعلق بإعداد قائمة أعضاء مكاتب التصويت 

  )1( .والذين يعتبرون من بين األشخاص المكلفين بالسهر على العملية االنتخابية

احتفظ المشرع بنفس التركيبة التي تتألف منها مكاتب التصويت من رئيس ونائب 

اثنين، لكنه بالمقابل أدخل بعض التعديالت التي شملت ) 02(كاتب ومساعدين الرئيس، 

  .طبيعة األشخاص المعينين بالتمثيل في هذه المكاتب

ولقـد شدد المشرع في الشروط المطلوبة توفرها في األشخاص المعنيين بالتمثيل في 

الناخبيـن مكاتب التصويت، حيث وضح بأن أعضاء مكاتـب التصويت يعينـون من بيـن 

 المقيمين في إقليم الوالية، باستثناء المرشحين وأوليائهم المنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم

من األمر  40الدرجة الرابعة، بدال من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة  إلى غاية

  )2( .12/01الملغى بموجب القانون العضوي  04/01المعدل بموجب القانون  97/07

) 02(نائب الرئيس، كاتب، مساعدين: ه يتشكل مكتب التصويت من األعضاء اآلتيةومن

  . اثنين، باإلضافة إلى عضوين إضافيين

 )3( .يعين أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيين ويسخّرون بقرار من الوالي

والجدير باإلشارة أن الوالي يمارس سلطة واسعة وكبيرة في تعيين أعضاء مكتب 

هذه التصويت، خاصة وأن القانون لم يحدد معايير خاصة تتعلق بالكفاءات المطلوبة لممارسة 

                                                             

  .103.مرجع سابق،ص ،المنازعات االنتخابيةبن سنوسي فاطمة،  ) 1(
  .108.مرجع سابق،ص المنازعات االنتخابية،اسماعيل لعبادي،  ) 2(
من المرسوم  02وكذلك المادة . 13.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  36، 35المادتين  ) 3(

ج يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما،ج ر، 11/04/2012المؤرخ في  12/179التنفيذي رقم 

  .  13.، ص15/04/2012، بتاريخ 22ج، عدد 
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السياسي أو العائلي لألشخاص الذي يقع المهام، ماعدا حاالت التنافي المرتبطة باالنتماء 

   )1( .اختيارهم

على أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيين أن يؤدوا اليمين حسب  ويجب

 12/178وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  12/01من القانون العضوي رقم  37مضمون المادة 

  .المحدد لكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت 11/04/2012المؤرخ في 

تبين نص اليمين وتتضمن أسماء األعوان ويعبر عن أداء اليمين كتابيا في استمارة 

  )2( .المسخرين وألقابهم

وتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيين 

قانونا، لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو 

  )3(.القنصلية

هناك مهام يقوم بها أعضاء مكتب التصويت قبل بداية  :مهام أعضاء مكتب التصويت :ثانيا

  .عملية التصويت ومهام يقومون بها بعد بداية عملية التصويت

 :مهام قبل انطالق عملية التصويت  . أ

يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل افتتاح االقتراع من وجود الوسائل 

وآخر            "إنتخب"ثنان على األقل، ختم يحمل عبارة عازالن ا "صندوق شفاف"المادية 

 ة مهمالت في كل عازل، علبة حبر، طاوالت بعدد كاف، سل"إنتخب بوكالة"يحمل عبارة 

لوضع بصمة الناخب مادة التشميع، لوازم المكتب، مصابيح غازية، وورق كربون كافية 

                                                             

 ، مرجع)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام، شوقي  ) 1(
  .210.صسابق، 

من طرف المحدد لكيفيات أداء اليمين  11/04/2012المؤرخ في  12/178من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ) 2(

  .12.،ص15/04/2012بتاريخ  ،22عدد ج ج،  أعضاء مكتب التصويت،ج ر،
  .12.المحدد لكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت،ص 12/178من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  ) 3(
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والشارات الالصقة واألختام الندية التي تبين نوع الستنساخ محضر الفرز، األكياس والخيط 

 )1( .االقتراع وتاريخه

كما يجب على رئيس مكتب التصويت التأكد من توفر الوثائق الالزمة لعملية التصويت 

أوراق التصويت لكل قائمة، أوراق عدد نقاط التصويت بعدد كاف مطبوعات، محاضر الفرز 

األظرف المخصصة بجمع أوراق التصويت " عليها قانونابعدد كاف، قائمة التوقيع مصادق 

الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع والوكاالت نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، 

كما يجب على أعضاء مكتب التصويت واألعضاء  )2(.نسخة من قائمة ممثلي قوائم المرشحين

أن أقوم بمهامي بكل إخالص وحياد أقسم باهللا العظيم ":اإلضافيين تأدية اليمين اآلتي نصها

 )3(."نزاهة العملية االنتخابية وأتعهد بالسهر على ضمان

وتختلف مهام كل فرد  :سلطات أعضاء مكتب التصويت أثناء مباشرة عملية التصويت  . ب

 :عن اآلخر أثناء هذه المرحلة

يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة األمن داخل مكتب : رئيس مكتب التصويت .1

عليه أن يتخذ كل التدابير الالزمة لحسن سير االقتراع وفي حالة طرد  ويتعين التصويت

محتمل لشخص يخـل بالسير العادي لعمليات التصويت يحـرر رئيس مكتب التصويت 

محضرا بذلك، ويرفقه بمحضر الفرز ويمكـن لرئيس مكتب التصويت عند الضرورة 

 )4( . تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام

يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل : نائب رئيس مكتب التصويت .2

 "انتخب"عمليات التصويت ويكلف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي 

                                                             

  .13.التصويت وسيرهما،صيحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب 12/179من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ) 1(
  .14.،صيحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما12/179من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  ) 2(
  .14.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  37المادة  ) 3(
. 14.تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما،صيحدد قواعد 12/179من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  ) 4(

  .14.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  39وكذلك المادة 
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ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري  "انتخب بوكالة"أو 

 )1( .لإلشهاد على تصويته

 :ويكلف بما يلي: بــالكات .3

 التحقق من هوية الناخب �

 البحث في قائمة التوقيعات  �

 تسليم أوراق التصويت والظرف �

ويكلف الكاتب أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس 

  )2( .مكتب التصويت

 :دانــالمساع .4

بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل  :يكلف المساعد األول −

 .المكتب

أو  "انتخب"بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي  :يكلف المساعد الثاني −

ويسهر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم واإلشهاد على تصويتهم بغطس " انتخب بوكالة"

يمكن لرئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام سبابتهم في الحبر الفسفوري، غير أنه 

 )3( .بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت

  الطعون الموجهة على قائمة أعضاء مكتب التصويت :ثالثا

  :هناك نوعين من الطعون المتعلقة بقائمة أعضاء مكتب التصويت

إن الغرض من نشر قوائم أعضاء مكاتب التصويت هو اطالع كل :الطعن اإلداري  . أ

على أسماء من ) الناخبون، المنتخبون، األحزاب السياسية(المشاركين في العملية االنتخابية 

ستوكل لهم مهمة إدارة صناديق االقتراع يوم االنتخاب، فإذا ما تبين لهيئة الناخبين وجود 

                                                             

  .14.يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما،ص12/179من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  ) 1(
  .14.يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما،ص12/179رقم  من المرسوم التنفيذي 07المادة  ) 2(
  .14.يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهما،ص12/179من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  ) 3(
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فر فيهم المقاييس القانونية أمكنهم م رفع طعن إلى والي أسماء أشخاص في هذه القوائم ال تتو

  )1( .الوالية لتعديل القائمة بالشطب أو التعديل في حال قبول االعتراض

ويجب أن يقدم الطعن كتابيا ويكون معلال خالل األيام الخمسة الموالية لنشر والتسليم 

أيام كاملة ) 03(خالل ثالثة يبلغ قرار الرفض إلى األطراف المعنية ، األول لهذه القائمة

  )2( .من تاريخ تبليغ القرار ابتداء

أنه يجب أن يثبت أن عضو             12/32من المرسوم التنفيذي  03ولقد نصت المادة 

  :مكتب التصويت المعين موضوع االعتراض

 .اــس ناخبـلي •

 .ليس ناخبا مقيما في إقليم الوالية •

 .اباتـمرشح لالنتخ •

 .المرشحين أو من أصهاره إلى الدرجة الرابعةمن أولياء أحد  •

 .بـة منتخـله صف •

  .عضو في حزب سياسي ألحد المرشحين لالنتخابات •

 في الوالية وتصدر قرارا وتدرس االعتراضات المقدمة من طرف مصالح المختصة

أيام ابتداء من تاريخ  03بالقبول أو الرفض ويبلغ قرار الرفض إلى األطراف المعنية خالل 

  )3(.اع االعتراضإيد

  

  

                                                             

، كلية الحقوق، المالية العامةمذكرة ماجستير فرع اإلدارة و، النظام القانوني لالنتخابات في الجزائربوديار محمد،  ) 1(
  .223.، ص2008/2009جامعة بن يوسف بن خدة،الجزائر،

  .13.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  04و 03الفقرة  36المادة  ) 2(
تعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب الم 06/02/2012المؤرخ في  12/32التنفيذي رقم من المرسوم  03المادة  ) 3(

، 15/02/2012،بتاريخ 08عدد ج ج، أو الطعن القضائي بشأنهم، ج ر، /التصويت وكيفية ممارسة حق االعتراض و

  .28.ص
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يكون قرار الرفض الصادر عن الجهة اإلدارية قابال للطعن أمام : الطعـن القضائي  . ب

  .أيام ابتداء من تبليغه) 03(المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل ثالثة 

أيام كاملة ابتداء من ) 05(وتفصل الجهة القضائية اإلدارية المختصة في الطعن خالل خمسة 

تسجيل الطعن، ويبلغ قرارها فورا إلى األطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه تاريخ 

 )1(.ويكون هذا القرار غير قابل للطعن بأي شكل من األشكال

ويقوم الوالي بضبط القائمة النهائية لألعضاء األساسيين واإلضافيين لمكاتب التصويت بعد 

 :إلى انقضاء آجال الطعن، وتوجه نسخة من هذه القائمة

 .رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين •

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية  •

 )2( .رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم االقتراع •

  الجرائم التي تخل بسير عملية التصويت: الفرع الثاني

أو التصويت أهم مراحل العملية االنتخابية بمعناها الفني الدقيق فهذه  تعد عملية االقتراع

المرحلة يتم فيها التصويت وقد يشوبها غش أو تدليس أو تزوير أو إكراه مادي أو معنوي 

ونظرا ألهمية هذه المرحلة فقد أحاطها المشرع بسياج من الضمانات التي تحفظ سالمتها 

  )3( .ونزاهتها من كل عبث أو إخالل

  

  

  
                                                             

تعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفية ممارسة حق الم12/32من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  ) 1(
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي  36وكذلك المادة . 28.ضائي بشأنهم، صأو الطعن الق/االعتراض و

  .13.االنتخابات، ص
مكاتب التصويت وكيفية ممارسة حق  تعلق بشروط تعيين أعضاءالم12/32من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  ) 2(

  .28.أو الطعن القضائي بشأنهم،ص/االعتراض و
  .1069.ص مرجع سابق،عفيفي كامل عفيفي،  ) 3(
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  : فلقد نص المشرع على عقوبة

 عشرون ألف إلى دج 2000 ألفي من ثالثة أشهر إلى ثالثة سنوات حبس وبغرامة من −

وكل مواطن  دج، كل من صوت بمقتضى انتحال أسماء وصفات ناخب مسجل 20.000

 .اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة

بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية كل من دخل قاعدة االقتراع حامال سالحا  −

 .المسخرين قانونا، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالثة سنوات

وحرمانه من حق االنتخاب  )02( إلى سنتين )06( ويعاقب بالحبس من ستة أشهر −

ر كعلى األكثر، كل من ع )05( على األقل وخمس سنوات )01( والترشح لمدة سنة

التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مرشح  صفو أعمال مكتب

 )1( .أو من يمثله قانونا من حضور عملية التصويت

   .ناخبينيعاقب كل من حصل على األصوات أو حولها أو حول ناخبا أو عدة  −

على االمتناع عن التصويت مستعمال أخبارا خاطئة أو إشاعات افتراضية أو مناورات  −

التي تنص على الحبـس  102أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة احتيالية 

فتنص  103على األكثر، أما المادة  )05(على األقل وخمس سنوات )06(من ستة أشهر

 )2( .)10(إلى عشر سنوات )05( على الحبس المؤقت من خمسة

كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو حال دونها يعاقب بالحبس  −

 خمس مائة ألف دج إلى 1000 ألف وبغرامة من )02( إلى سنتين، )02(من شهرين 

 )144المادة . (دج 500.000

  :تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات على التوالي 148والمادة 

                                                             

  .36، 35.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  219، 217، 215المواد  ) 1(
  .36.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  218المادة  ) 2(
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صندوق االقتراع المحتوي على األصوات المعبر عنها والتي لم يتم  كل من قام باختطاف −

فرزها يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة سنوات، وإذا وقع االختطاف تشدد 

 .)20(إلى عشرون سنة )10( العقوبة بالسجن من عشرة سنوات

أو عن أي  كتب التصويتكل إخالل باالقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء م −

عون مسخر مكلف بحراسة األوراق التي يتم فرزها يعاقب بالسجن من خمس 

 )1(. )10(إلى عشرة سنوات )05(سنوات

كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة  −

حاول  أو بمزايا أخرى قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند التصويت، وكل من

الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن 

يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على االمتناع عن التصويت، وكـلمن قبـل أو طلب نفس 

 وبغرامة مالية من )10(إلى عشر سنوات )02( أو الوعود بالحبس من سنتين الهبات

من القانون  25دج حسب نص المادة  1000,000مليون  إلى 200,000 مائتي ألف

 )2(.المتعلق بالفساد 06/01

 دج إلى 2000 ألفي وبغرامة من) 01(إلى سنة )03( يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر −

دج من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته  4000 أربعة آالف

مستعمال التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أمالكه 

  )3( .للضرر

  دور القضاء في صحة عملية التصويت: الفرع الثالث

ويت منح المشرع الجزائري لكل ناخب الحق في االعتراض على صحة عملية التص

بإيداع احتجاج في مكتب التصويت الذي صوت به وبدون هذا االحتجاج في محضر مكتب 

                                                             

  .36.صالمتعلق بنظام االنتخابات،  12/01من القانون العضوي  223، 222، 221المواد  ) 1(
 06/01رقم من القانون  25والمادة . 36.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  224المادة  ) 2(

  .08.، ص08/03/2006، بتاريخ 14المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، ج ج، عدد 20/02/2006المؤرخ في
  .37.بنظام االنتخابات، ص المتعلق 12/01من القانون العضوي  226المادة  ) 3(
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التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة االنتخابية الوالئية، وهي 

أيام ابتداء من ) 10(في هذه االحتجاجات وتصدر قرارها في أجل أقصاه عشرة  بدورها تثبت

  .لالحتجاجتاريخ استالمها 

  )1(.وتكـون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة اإلداريـة المختصة إقليميا

قضاة يعينهم ) 03(إن تشكيلة هذه اللجنة هي تشكيلة قضائية بحيث تتكون من ثالث 

  )2(.وزير العدل من بينهم رئيس برتبة مستشار وتجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي

باللجوء إلى القضاء أي الجهات القضائية المختصة  165ادة والمشرع كان صريحا في الم

  .وهي المحاكم اإلدارية كجهة قضائية للفصل في الطعون المقدمة في صحة عملية التصويت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  .30.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  165المادة  ) 1(
  .28.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  151المادة  ) 2(
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  دور القضاء في عملية الفرز وإعالن النتائج: المبحث الثالث

التصويت ومن خالل هذه إن عملية الفرز وإعالن النتائج ال تقل أهمية عن مرحلة 

العملية تكتشف إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم وعلى هذا األساس يحرص المشرع على 

  .ضمان السير الحسن لهذه العملية ويضبطها بشروط ويفرض عليها أمور واجبة التطبيق

  رزـة الفـالرقابة القضائية على عملي:المطلب األول

االنتخابية فهو الذي يظهر النتائج ويتجنب أي احتمال للفرز أهمية بالغة في العملية 

من  للتزوير والتالعب باألصوات وأوراق االقتـراع فقـد أحاطه المشرع بضمانات تقيه

هذه االحتماالت وهي أن يتولى عملية الفرز في مكتب التصويت بعد اختتام عملية 

  )1(.االقتراع

هاء من عملية الجرد يحرر محضر عن وإن عملية الفرز تتم بجرد األصوات وبعد االنت

  )2( .العمليات االنتخابية في قائمة االنتخاب بحضور الناخبين ويوقع عليه كل أعضاء اللجنة

وتعد عملية الفرز من أخطر العمليات وخاصة إذا كان هناك تالعب بإرادة الناخبين، 

األمر حضور سلطات ألنه في عملية الفرز يتم الكشف عن إرادة الناخبين، لذا يقتضي 

  )3( .القضاء من أجل تفادي أي تالعب أو تجاوزات

وبذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الضوابط القانونية لعملية الفرز وكذلك 

 . الجوانب المادية له وآثاره ثم الجرائم المتعلقة بعملية الفرز

 
 
 

  

                                                             

  .65.طاهري حسين، مرجع سابق، ص ) 1(
، دار النتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليةلاالقتراع العام  مبدأ اإلشراف القضائي علىعبد اهللا شحاتة الشقاني،  ) 2(

  .  227.، ص2005الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
  .254.مرجع سابق، ص ،االنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها سعد مظلوم العبدلي، ) 3(
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  رز ـة الفـة لعمليـط القانونيـالضواب: الفرع األول

 تحديد ضوابط عملية الفرز يجب التطرق إلى معايير بطالن وصحة أوراقمن أجل 

 التصويت ويكون ذلك بتحديد مفهوم البطاقة الباطلة، واألوراق التي ال أثر لها في حساب

  .النتائج

فالمشرع الفرنسي يفرق بين األوراق البيضاء واألوراق الباطلة وكل منهما ال تدخل في 

ظ من خالل المقارنة أن االختالف راجع إلى كون أن المشرع نطاق حساب األصوات، ونالح

الجزائري يعتمد على الظرف الذي توضع فيه بطاقة االقتراع بعد اإلدالء على عكس 

المشرع المصري الذي يعتمد على الورق دون الظرف، وأنه يعتمد على بطاقة االنتخاب 

 )1(.الممزقة عكس المشرع الجزائري الذي يعتبرها باطلة

لقد حدد المشرع الجزائري الحاالت التي تكون فيها :معايير بطالن أوراق التصويت :أوال

ال تعتبر األوراق الملغاة أصوات معبرا « 52األوراق باطلة على سبيل الحصر في المادة 

  »عنها أثناء الفرز

 :وتعتبـر أوراقا ملغـاة

 .الظرف المجرد من ورقة أو الورقة من دون الظرف .1

 .في ظرف واحد عدة أوراق .2

 .الظرف أو الورقة التي تحمل أية عالمة أو األوراق المشوهة أو الممزقة .3

وفي  األوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إال عندما تقتضي طريقة االقتراع هذا الشكل .4

من هذا القانون  32الحدود المضبوطة حسب اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 .العضوي

        )2( .ير النظاميةاألوراق أو األظرف غ .5

                                                             

  .235 - 233.،ص2008، اإلسكندرية، 1دار الفكر الجامعي، ط النظام القانوني للجرائم االنتخابية،الوردي براهيمي،  ) 1(
  .15.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  52المادة  ) 2(
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رغم أن المشرع الجزائري حدد الحاالت التي تعتبر  :معايير صحة أوراق التصويت :ثانيا

فيها الورقة باطلة، إال أنه في المقابل لم يحدد الحاالت التي تعتبر فيها الورقة باطلة فإن باقي 

اإليجابية التي يعبر األصوات تعد أصواتا صحيحة، وأن األصوات الصحيحة هي األصوات 

بها الناخب عن رأيه أثناء المشاركة وفقا للقانون، وهذه األصوات هي التي يعتد بها وحدها 

  )1(.في حساب النتائج

  :الجوانب المادية للفرز: الفرع الثاني

من أجل معرفة الجوانب المادية للفرز يجب التطرق إلى تشكيلة لجنة الفرز 

  .عملية الفرزواإلجراءات التي تمر بها 

يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، يعين  :تشكيلة لجنة الفرز :أوال

 أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين فـي هذا المكتب بحضور

المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن  ممثلي

  )2(.مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز جميع أعضاء

ا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين ييتم الفرز علن

  .الناخبين المسجلين في القائمة االنتخابية ويجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت

يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف  أنويمكن 

 )3( .من الفارزين

 

  

                                                             

 ، مرجع)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام، شوقي  ) 1(
  .251.صسابق، 

  .15.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  49المادة  ) 2(
  .15ص لقواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت وسيرها، المحدد12/179من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  ) 3(
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  :إجراءات عملية الفرز :ثانيا

تتكون عملية الفرز من عدة مراحل متتابعة، فمجرد اختتام االقتراع يوقع جميع أعضاء 

  )1(مكتب التصويت على قائمة التوقيعات

ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما، ويجري الفرز يبدأ الفرز فور اختتام االقتراع 

  :وتمر بمجموعة من المراحل )2(، علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما

المرشحين أو رقابة أعضاء مكتب التصويت وبحضور تبتدئ بفتح صناديق االقتراع تحت  •

القيام بإفراغها من ممثليهم القانونيين ويتولى الفارزون عند فتحهم لصناديق االقتراع 

محتواها وتصفيف المظاريف المتواجد بداخلها إلى رزم أو مجموعات حتى يسهل إفراغها 

 .من محتواها وعدها

الناخبين  دويتولى الفارزون عد المظاريف المتواجدة بداخلها بغية مقارنة عددها مع عد •

 .ي محضر الفرزالموقعين على كشوف التوقيع، فإذا كان العدد غير مطابق يثبت ذلك ف

وبعد ذلك تبدأ عملية فتح المظاريف بغية تالوة بطاقات االقتراع المعبر عنها من قبل  •

وقد اشترط المشرع الجزائري أن تتم تالوة بطاقات بصوت علني وداخل مكتب .الناخبين

التصويت في حين يتولى عضو آخر من أعضاء لجنة الفرز مهمة تسجيل هذا الصوت 

ويتم تسجيل األصوات ض، ي الجداول الخاصة والمعدة سلفا لهذا الغراالنتخابي وقيده ف

  :كاآلتي

  )01(صوت واحد ): 01(عمود واحد 

   )3( )02(صوتين ): X(عالمة الضرب

                                                             

  .14.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  47المادة  ) 1(
  .14.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01انون العضوي من الق 48المادة  ) 2(
مذكرة شهادة ، اإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية االنتخابية في النظام القانوني الجزائريبولقواس ابتسام،  ) 3(

  .  136.، ص2012/2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر في العلوم القانونية
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بعد االنتهاء من عملية فتح األظرفة يتولى الفارزون القيام بمهمة إحصاء وعد جميع  •

 .واثبات ذلك في محضر الفرزاألصوات التي تحصل عليها كل مرشح في االنتخابات 

بعد االنتهاء من عملية عد األصوات يتولى رئيس المكتب التصويت القيام بإعالن عن  •

 .النتيجة التي أسفرت عنها عملية الفرز وتعليقها

داخل قاعة التصويت مع تسليمه نسخة من محضر الفرز لكل من الممثل المؤهل قانونا  •

ى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة االنتخابات أو لكل مترشح أو قائمة مرشحين وكذا إل

ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل االستالم فور تحرير المحضر وقبل مغادرة مكتب 

  )1( .التصويت

  رزــار الفــأث: الفرع الثالث

  :يترتب على الفرز عدة آثار تتمثل في

تدون فيه  إن محضر الفرز هو ذلك المحضر الذي :تحرير محضر فرز األصوات :أوال

األصوات المعبر عنها الباطلة والصحيحة والذي بواسطته يمكن معرفة عدد األصوات التي 

  )2( .تحصل عليها كل مرشح في االنتخابات

نسخ أصلية يوقعها أعضاء مكتب ) 03(يترتب عن الفرز إعداد محضر يحرر في ثالثة

  :التصويت، تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها لألصل

من قبل  بمجرد تحريره، تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها لألصل  •

المؤهلين قانونا  رئيس مكتب التصويت داخل مكتب التصويت، إلى كل ممثل المرشحين

 .مقابل وصل استالم

تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بواسطة ختم ندي يحمل عبارة نسخة من  •

 .لألصلمصادق على مطابقتها 

                                                             

  .  137.، صسابق بولقواس ابتسام، مرجع ) 1(
  .235.الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص ) 2(
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تسلم كذلك نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها لألصل من قبل رئيس مكتب  •

 .التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة االنتخابات أو ممثله، مقابل وصل استالم

توضع الوثائق المرفقة بمحضر فرز األصوات تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية  •

 .لجنة االنتخابية البلديةلمراقبة االنتخابات على مستوى ال

ومن باب الشفافية، وفي حالة استنساخ محضر الفرز عن طريق آلة االستنساخ، يجب أن 

يتم بالتنقل الحتمي والشخصي لرئيس مكتب التصويت لدى مسؤول مركز التصويت حامال 

للنسخة األصلية من محضر الفرز يكون رئيس مكتب التصويت مرفوقا في تنقله بممثلي 

  )1( .المرشحين المؤهلين قانونا

ويتضمن محضر الفرز مالحظات أو تحفظات المرشحين أو ممثليهم القانونيين حول 

  .عملية الفرز واإلشارة إلى وجود فارق بين عدد المظاريف وتأثيرات الناخبين

ومحضر الفرز يضمن نزاهة العملية االنتخابية ألنه يحرر في ثالث نسخ من الصعب 

  )2( .هيئات مختلفة 03ها تكون موجودة لدىتزويرها ألن

  الجرائم والطعون االنتخابية خالل مرحلة الفرز: الفرع الرابع

تعتبر مرحلة الفرز المرحلة ما قبل األخيرة : الجرائم االنتخابية خالل مرحلة الفرز :أوال

الجمهور فعملية الفرز تنطلق مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، وذلك بصورة علنية أمام 

 بحيث يعمل القائمون على العملية بإخراج األظرفة من الصناديق والقيام بعدها، ثم العمل

   )3( .على استبعاد األصوات الملغاة

                                                             

ريات العامة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية العامة للح ) 1(

والشؤون القانونية، مديرية العمليات االنتخابية والمنتخبين، مذكرة لفائدة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت لالنتخابات 

  .13، 12.، ص2014أفريل  17الرئاسية ليوم 
  .15.المتعلق بنظام باالنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  51المادة  ) 2(
دار ، )المتعلق بالبلدية 2011جوان 22، المؤرخ في 11/10القانون رقم (قانون البلدية  شرح عالء الدين عشي، ) 3(

  .21.، ص2011الهدى، عين مليلة، 
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وأثناء سير عملية الفرز، قد ترتكب بعض الجرائم وهو ما يتطلب تدخل المشرع من 

لخطورتها وتأثيرها على عملية أجل متابعة ومعاقبة من يقوم بارتكاب هذه الجرائم نظرا 

  .الفرز

يعرف صندوق االقتراع بأنه ذلك الوعاء المخصص لوضع بطاقات االنتخاب التي 

رز الذي يحمي ويتضمن بطاقات االقتراع بعد أن يستعملها فأبدى رأيه عليها، فهو بمثابة ال

م كل من قا) 10(إلى عشر سنوات ) 05(ويعاقب بالسجن من خمس سنوات  )1(الناخب

  .باختطاف صندوق االقتراع المحتوي على األصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها

وإذا وقع االختطاف من قبل مجموعة من األشخاص وبعنف تكون العقوبة بالسجن من 

  .)20(إلى عشرون سنة )10(سنوات عشرة 

كل إخالل باالقتراع  )10(إلى عشرة سنوات )05(يعاقب بالسجن من خمسة سنوات

صار إما عن عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة 

  .األوراق التي يتم فرزها

كل من كان مكلف في  )10( إلى عشرة سنوات )05( يعاقب بالسجن من خمسة سنوات

إنقاص أو أما تلقى األوراق المتضمنة أصوات الناجحين أو بحسابها أو بفرزها وقام ب اقتراع

  )2(زيادة في المحضر أو في األوراق أو تشويهها أو تعمد تالوة اسم غير االسم المسجل

كل من امتنع عن تسليم نسخة من  )03(إلى ثالث سنوات )01( يعاقب بالسجن من سنة

لألصوات إلى الممثل المؤهل  يمحضر فرز األصوات أو محضر اإلحصاء البلدي أو الوالئ

  )3( .قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين

                                                             

  .111.بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص ) 1(
  .36، 35.المتعلق بنظام باالنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  216، 223، 222المادة  ) 2(
  .36.المتعلق بنظام باالنتخابات، ص 12/01القانون العضوي من  220المادة  ) 3(
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االنتخابات  إن الجهة المخولة قانونا بالبت في :االنتخابية خالل مرحلة الفرز الطعون :ثانيا

  .المدونة في محضر الفرز تتمثل في اللجنة االنتخابية الوالئية بالنسبة لالنتخابات المحلية

الفرز  بأن المشرع الجزائري لم يمنح للهيئة المكلفة بإجراء عمليات وعليه فإننا نالحظ

صالحية البت في مختلف االعتراضات المنوعة أمامها والتي يتقدم بها المرشح أو ممثله 

القانوني الذي يحضر عمليات الفـرز وإنما اكتفى فقط بالنص على ضرورة تدوين هذه 

الهيئة المختصة حتى تتولى البت فيها عقب في محضر الفرز وإرسالها إلى  االعتراضات

 إعالن نتائج االنتخابات، وهذا بعكس المشرع المصري الذي ذهب إلى إعطاء الهيئة المكلفة

بمباشرة عملية الفرز صالحية البت في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب وفي صحة 

األغلبية المطلقة وفي حالة وبطالن إبداء الناخب لرأيه بطريقة سرية وتصدر قراراتها ب

  .تساوي األصوات يرجع الكاتب الذي يتواجد فيه الرئيس

لجنة إدارية  نوتعتبر قرارات التي تصدر عن لجنة الفرز قرارات إدارية صادرة ع

  )1( .ذات اختصاص قضائي وبالتالي يجوز الطعن فيها أمام القضاء اإلداري

  النتائجدور القضاء في إعالن : المطلب الثاني

تعتبر مرحلة إعالن النتائج المرحلة األخيرة في العملية االنتخابية ومن خاللها يتم تقييم 

األداء االنتخابي وهي المرحلة التي تحدد المرشح الفائز في العملية االنتخابية وعملية إعالن 

النتخابات تلك العملية التي تقوم أساسا على توزيع الصحيحة المعبر عنها في ا" :النتائج هي

 )2(."على المرشحين وبيان النسبة التي تحصل عليه كل واحد منهم

 

  

                                                             

  .149.بولقواس ابتسام، مرجع سابق، ص ) 1(
  .259.الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص ) 2(
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  ألصوات الناخبينعام اإلحصاء ال: الفرع األول

تبدأ هذه العملية بعد أن ترسل محاضر الفرز من قبل رؤساء المكاتب إلى اللجنتين 

  .البلدية والوالئية

تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية، وعند االقتضاء بمقر رسمي معلوم  :اللجنة البلدية :أوال

بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها                

الئية والثانية              في محضر رسمي في ثالث نسخ أصلية األولى ترسل إلى رئيس اللجنة الو

  )1( .للجنة البلدية والثالثة إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الواليةإلى رئيس ا

وتتكون اللجنة االنتخابية البلدية من قاضي رئيس، ونائب الرئيس، ومساعدين اثنين يعينهم 

الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المرشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم 

  )2( .إلى غاية الدرجة الرابعة

  .ونالحظ من خالل هذه اللجنة أن تشكيلتها مختلطة بين العنصر القضائي واإلداري

قضاة من بينهم رئيس ) 03(تتشكل اللجنة االنتخابية الوالئية من ثالث  :اللجنة الوالئية :ثانيا

  .برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل

الوالية إلى دائرتين وتجتمع اللجنة الوالئية بمقر المجلس القضائي وفي حالة تقسيم 

انتخابيتين أو أكثر تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية تتكون من نفس 

  )3( .األشخاص المذكورة أعاله

المالحظ بوجه عام على تشكيلة هذه اللجنة هو طابعها القضائي الن التشكيلة القضائية 

القاضي هو المدافع عن القانون فهو يفترض فيها ضمان االستقاللية والنزاهة باعتبارها أن 

يتقمص دور العدالة في حماية القاعدة القانونية بحياده وموضوعيته، لكننا نسجل في نفس 
                                                             

  .27.من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ص 150المادة  ) 1(
  .27.، صمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 149المادة  ) 2(
  .28.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  152، 151المادة  ) 3(
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الوقت عدم تحديد المشرع االنتخابي بشكل صريح للجهة التي يعين منها القضاة، وذلك فيما 

  )1( .إذا كانت من جهة القضاء العادي أو اإلداري

معاينة وتركيز وتجميع النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان وتقوم اللجنة ب

البلدية وتعتبر أعمال وقرارات اللجنة الوالئية إدارية وهي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية 

  )2( .اإلدارية المختصة

ويجب أن تنتهي أشغال اللجنة االنتخابية الوالئية النتخاب المجالس الشعبية البلدية 

هذه اللجنة  ساعة على األكثر ابتداء من ساعة اختتام االقتراع، وتعلن 48الوالئية خالل و

  )3( .12/01من القانون العضوي  165النتائج وفق المادة 

أشغال اللجنة  انتهاءفي مدة  165و 155ونالحظ أن هناك تعـارض بين المادتين 

ساعة إبتداءا من  48أشغال اللجنة يكون  انتهاءتنص على أن  155الوالئية فالمادة  االنتخابية

فتبين أن أشغال اللجنة تبقى متواصلة إلى غاية  165أما بالنسبة للمادة  االقتراع اختتامساعة 

  . االحتجاج استالمعشرة أيام من تاريخ 

  آلية تحديد وإعالن النتائج: الفرع الثاني

االنتخابية ألنها هي الهدف من كل يعتبر إعالن النتائج أهم مرحلة من مراحل العملية 

المحلية فقد يتم  هاته االنتخابات يجب دراسة أوال الهيئة المختصة بإعالن النتائج لالنتخابات

إعالن النتائـج بصورة مبدئية داخل مراكز االقتراع من قبل رئيس لجنة االنتخاب أو قد يتم 

إعالن عن النتائج قبل رئيس لجنة تنشأ لهذا الغرض حيث وأنه في الجزائر تعطى صالحية 

                                                             

 ، مرجع)الجزائر، تونس، المغرب(الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام، شوقي  ) 1(
  .267.صسابق، 

  .28، 27.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي 154، 153المادة  ) 2(
  28.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  155المادة  ) 3(
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دية، ضبط وتوزيع المقاعد لكل من اللجنة البلدية بالنسبة النتخاب المجالس الشعبية البل

  )1( .واللجنة االنتخابية الوالئية بالنسبة النتخاب المجالس الشعبية الوالئية

ويتم إعالن نتائج االنتخابات المجالس الشعبية البلدية والوالئية من طرف اللجنة 

   )2( .12/01من القانون العضوي  165االنتخابية  الوالئية وفقا للمادة 

  ئج االنتخابات المحليةالطعون المتعلقة بنتا: الفرع الثالث

  :أن نتطرق إلى العنصرين التاليين يجب االنتخابيةمن أجل تحديد الطعون 

فعها وى االنتخابية تشترط لرمثل كل الدعاوى فإن الدع:الشروط الشكلية لقبول الطعن :أوال

شرط الصفة والمصلحة حيث منح المشرع االنتخابي الجزائري لكل ناخب تتوفر فيه هذه 

  . الشروط أن يطعن في نتائج االنتخابات، وذلك بإيداع احتجاجه إلى اللجنة االنتخابية الوالئية

يترتب عن الطعون االنتخابية إصدار قرار من طرف : اآلثار المترتبة عن الطعن :ثانيا

إلداري المختص هذا القرار قد يكون إما بإلغاء االنتخابات وإجراؤها من جديد أو القضاء ا

 .يكون بتعديل نتائج االنتخابات أو يكون برفض الطعن في حد ذاته

في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة : إلغاء االنتخابات وإجراءها من جديد .1

كال المنصوص عليها في عمليات التصويت يعاد االنتخاب موضوع الطعن ضمن نفس األش

يوما على ) 45(ربعين في ظرف خمسة وأ 12/01هذا القانون العضوي المتعلق باالنتخابات 

 )3( .من تاريخ تبليغ قرار الفصل في المحكمة اإلدارية المختصة إقليميااألكثر 

لم ينص المشرع على هذه الحالة سواء من خالل القانون  :تعديل نتائج االنتخابات .2

االنتخابي، أو باقي القوانين األخرى، غير أن قضاء اللجان االنتخابية الوالئية استقر من قبل 

                                                             

  .28، 27.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي  153، 150 تينالماد ) 1(
  .28.صالمتعلق بنظام االنتخابات،  12/01من القانون العضوي  153المادة  ) 2(
  .22.المتعلق بنظام االنتخابات، ص 12/01من القانون العضوي رقم  101لمادة ا ) 3(
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على أن يتدخل بالتعديل في توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة إذا استدعى 

 )1( .األمر إلى إجراء مثل هذا التعديل

قد ترفض طعون أي قضية لسببين األول قد تكون ألسباب شكلية : فض الطعونر .3

لعدم توفر الصفة أو المصلحة والثاني ألسباب موضوعية لعدم توفر أسباب كافية إلبطال 

 .العملية االنتخابية

  الجرائـم االنتخابية الواقعة أثناء إعالن النتائج: الفـرع الرابع

إعالن النتائج يترتب عنها إظهار نتائج على غير حقيقتها  إن الجرائم التي تحصل أثناء

مما قد يؤدي إلى إلغاء النتائج االنتخابات أو قد يقومون بإعالن بشكل غير صحيح مخالف 

  )2( .رزلعملية الفرز لألصوات التي دونت في محضر الف

بية ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة االنتخا

البلدية أو نسخة من محضر الفرز األصوات أو محضر اإلحصاء البلدي أو الوالئي 

  .لألصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مرشح أو قائمة مرشحين

وعالوة على ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 

 )3(. من قانون العقوبات 14من المادة  02

 

  

                                                             

  .120.صسابق،  ، مرجعأليات الرقابة على العملية اإلنتخابية في الجزائريعيش تمام، شوقي  ) 1(
  .256.الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .36.تعلق بنظام االنتخابات، صالم 12/01من القانون العضوي رقم  220المادة  ) 3(
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من خالل دراستنا لهذا الموضوع ومن خالل العرض التفصيلي لما قدم في البحث وما 

تبين لنا نخلص أن االنتخابات هي آلية من آليات الديمقراطية العتبارها الوسـيلة األساسـية   

  :على السلطة ومن خالل ذلك نتوصل إلى ما يلي للتداول

 :بالنسبة للتسجيل بالقوائم االنتخابية •

التسجيل بالقوائم االنتخابية وحصرها في الـنص   طفقد حدد المشرع الجزائري شرو �

القوائم االنتخابية وقام  إعدادالقانوني وحدد اللجنة اإلدارية التي تقوم بمراقبة عملية 

 .المتعلقة بالتسجيل والشطب من القائمة االنتخابيةيد آجال الطعون دبتح

 .وبين أن البطاقة االنتخابية هي الورقة المنشاة للحق في االنتخاب �

ويمكن اللجوء للقضاء أيضا من أجل الطعـن وأن قـرار المحكمـة غيـر قابـل       �

  .ألي شكل من أشكال الطعن

  :حأما بالنسبة لعملية الترش •

عضوية المجالس المحلية فـي عناصـر    روط الترشح لتوليـرع شـحصر المش �

 .معينة

وكذلك حدد إجراءات وآجال إيداع قوائم الترشـح ولـم يـنص المشـرع علـى        �

شرط الكفاءة العلمية على أساس أن الترشح هـو حـق دسـتوري وهـو مكفـول      

 لكل األشخاص 

لدراسـة ملفـات لترشـح وتكـون     وكذلك ينشا بلجنة خاصة على مستوى الوالية  �

مراقبة على صحة هذه العمليـة مـن طـرف لجنـة والئيـة لمراقبـة العمليـة        

 االنتخابية 

ويبنى عليه الطعن القضائي أن للقاضي  إلزامياوأن الطعن أمام هذه اللجنة ال يعتبر  �

  .سلطة قبول ورفض الطعن

  :الحملة االنتخابية •

فهوم وخصـائص الحملـة االنتخابيـة    من خالل دراسة الموضوع نخلص إلى تحديد م

  .وكذلك أنواعها وكيفية الرقابة اإلدارية على استعمال وسائل الحملة االنتخابية
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 .حدد كيفية عقد االجتماعات والتظاهراتكما  �

كذلك وضع قيود على الحملة االنتخابية كمنع استعمال األماكن العامة والوسائل  �

منع اإلساءة إلى رموز الدولة إلـى غيـر   التابعة للدولة وأماكن العبادة وكذلك 

 .ذلك

أعطى الحق للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات لدراسـة الطعـون فـي هـذا      �

  .المجال مع إمكانية اللجوء إلى القضاء

  :بالنسبة لسير عملية التصويت •

هـامهم  حدد المشرع الجزائري تشكيلة أعضـاء مكتـب التصـويت وحـدد م     �

 .التصويت ءانقبل بدء عملية التصويت وأث

وهي نفسها والمالحظ أن نفس اللجنة التي تتشكل منها أعضاء مكتب التصويت  �

يد الجهة اإلدارية والقضائية المختصة بالطعون وكـذلك  لجنة الفرز وكذلك تحد

  .آجالها

  :بالنسبة لعملية الفرز وإعالن النتائج •

إن هذه المرحلة هي أخطر العمليات حيث تقـوم بجـرد األصـوات وحريـر      �

 .ر للفرز وكذلك حدد المشرع معايير بطالن وصحة أوراق الفرزمحض

وحدد تشكيلة لجنة الفرز التي هي نفسها تشـكيلة لجنـة التصـويت وكـذلك      �

حدد إجراءات عملية الفرز التي تبدأ بفـتح الصـناديق إلـى غايـة تحريـر      

 .محضر الفرز

بالنسـبة  أعطى المشرع الجزائري للجنة االنتخابية الوالئية البت في الطعـن  و �

لالنتخابات المحلية، هذا بالنسبة للمشرع الجزائـري أمـا بالنسـبة المشـرع     

يختلف حيث أعطى صالحية البت في الطعون إلـى اللجنـة    المصري فاألمر

 .عملية الفرزب نفسها التي تقوم

 ،كما حدد المشرع الجزائري الجهـة المختصـة بـإعالن نتـائج االنتخابـات      �

 .وكذلك حدد شروط قبول الطعن لالنتخابات المحلية
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 : ما بالنسبة لالقتراحات المتعلقة بالدراسة فإننا نقترحأ •

يستحسن إعداد بطاقات ممضية كما فـي بعـض الـدول المقارنـة مـن أجـل        :أوال

  .تفادي أي تالعب أو تزوير ببطاقات الناخبين

على عملية التصويت فهي نفسها المشـرفة علـى عمليـة     بالنسبة للجنة المشرفة :ثانيا

ونقترح وضع لجنة مختلفة لكلتا العمليتين من أجل ضـمان شـفافية أكثـر للعمليـة     الفرز 

  .االنتخابية كون مرحلة التصويت ومرحلة الفرز من أهم المراحل االنتخابية

 جعل المشرع القـرارات الصـادرة مـن طـرف المحكمـة غيـر قابلـة ألي        :ثالثا

شكل من أشكال الطعن وهذا أمر متنافي لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين، وهـو مبـدأ       

  .قضائي
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 النصوص القانونية :أوال

دستور الجزائر، المتضمن  07/12/1996 المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  .1

المؤرخ  02/03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،1996سنة  76العدد  ج ج، ،ر ج

، المعدل والمتمم بموجب القانون 2002، سنة 25، ج ر، ج ج، عدد 10/04/2002في 

المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، ج ج، عدد  15/11/2008المؤرخ في  08/19رقم 

 .2008لسنة  63

، ج م االنتخاباتالمتعلق بنظا 12/01/2012المؤرخ في  12/01ون العضوي رقم نالقا .2

 .14/01/2012بتاريخ  01ر، ج ج، العدد 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  06/03/1997المؤرخ في  97/07األمر رقم  .3

 .06/03/1997 بتاريخ، 12االنتخابات، ج ر، ج ج، عدد 

 89/28 رقم قانونالتمم يعدل وي 62العدد  02/12/1991المؤرخ في  91/19القانون  .4

 ج ج، ،راالجتماعات والمظاهرات العمومية، ج ب المتعلق31/12/1989المؤرخ في 

 .04/12/1991، بتاريخ 62عدد 

الوقاية من الفساد ومكافحته، ج المتعلق ب20/02/2006المؤرخ في 06/01رقم القانون  .5

 .08/03/2006خ ، بتاري14عدد  ج ج، ،ر

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  2008/ 25/02المؤرخ في  08/09القانون رقم  .6

 .23/04/2008 بتاريخ، 21واإلدارية، ج ر، ج ج، عدد 

المتضمن تنظيم وسير اللجنة  11/02/2012المؤرخ في  12/68المرسوم الرئاسي رقم  .7

 . 12/02/2012 مؤرخة في ،06العدد  ج ج، ،ر الوطنية لإلشراف على االنتخابات،ج

بطاقة  إعدادالمحدد لكيفية  15/03/1997المؤرخ في  97/64التنفيذي رقم المرسوم  .8

المعدل  ،15/03/1997، بتاريخ 14عدد  ج ج، ، ج ر،الناخب وتسليمها ومدة صالحيتها

 بتاريخ 16 العدد ر، ج ،05/03/2002 في المؤرخ 02/83بالمرسوم التنفيذي 

16/03/2002. 

 إشهار، المحدد لكيفيات 06/02/2012 المؤرخ في 12/29 لمرسوم التنفيذي رقما .9

 .25/02/2012 بتاريخ، 08العدد  ج ج، ،ر الترشيحات، ج
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تعلق بشروط تعيين الم 06/02/2012المؤرخ في  12/32التنفيذي رقم المرسوم  .10

بشأنهم، أو الطعن القضائي /أعضاء مكاتب التصويت وكيفية ممارسة حق االعتراض و

 .15/02/2012، بتاريخ 08ج ر، ج ج، عدد 

الذي يحدد قواعد سير ، 19/02/2012 المؤرخ في 12/81 لمرسوم التنفيذي رقما .11

 .15/02/2012 بتاريخ، 08العدد  ج ج، ،ر ، جاللجنة اإلدارية االنتخابية

 المحدد لكيفيات أداء 11/04/2012المؤرخ في  12/178المرسوم التنفيذي رقم  .12

 .15/04/2012بتاريخ  ،22 عدد ج ج، من طرف أعضاء مكتب التصويت، ج ر، اليمين

 تنظيم لقواعد المحدد، 11/04/2012 المؤرخ في 12/179 لمرسوم التنفيذي رقما .13

  .15/04/2012 بتاريخ، 22العدد  ج ج، ،ر ، جوسيرها التصويت ومكاتب مراكز

  :بـالكت :ثانيا

 الكتب المتخصصة   - أ

، 4، دار قنديد للنشر والتوزيع، طالجرائم االنتخابيةآري عارف عبد العزيز المزوزي،  .1

 .2011عمان، 

الطعون االنتخابية في االنتخابات التشريعية ، إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن .2

 .2007المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(

بين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق  الجرائم االنتخابيةبن داود إبراهيم،  .3

 .2012، القاهرة، 1دار الكتاب الحديث، ط، النزاهة االنتخابية

القانون الدولي والممارسة (االنتخابات الحرة والنزيهةجيل،  -جودوين -جاي س .4

 .، مصر1م، ط.م. الثقافية ش لالستثماراتالدار الدولية ،)ترجمة أحمد منيب(، )العملية

، دار الخلدونية الحمالت االنتخابية مفهومها ووسائلها وأساليبهاير، غزكريا بن الص .5

 .2004للنشر والتوزيع، الجزائر،

، عمان، 1 ، دار دجلة، طاالنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتهاسعد مظلوم العبدلي،  .6

2009. 
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، 1الدراسات العليا، ط ، منشورات أكاديميةاالنتخاب والديمقراطيةويل، غن الاسليم .7

 .2003طرابلس،

، المركز اللبناني للدراسات، تقنيات التزوير االنتخابي وسبل مكافحتهطوني عطا اهللا،  .8

 .2005بيروت، 

النتخابات الرئاسية لمبدأ اإلشراف القضائي على االقتراع العام عبد اهللا شحاتة الشقاني،  .9

 .2005كندرية، ، دار الفكر الجامعي، اإلسوالتشريعية والمحلية

دراسة (ةاالنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونيعفيفي كامل عفيفي،  .10

 .2002، دار الجامعيين لطباعة األوفست والتجليد، )مقارنة

، دار الفجر طريقك للفوز في االنتخابات إدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  .11

 .2007، القاهرة، 1للنشروالتوزيع، ط

، االنتخاب والترشح وضماناتها دراسة مقارنة احقالواسعي،  منصور محمد محمد .12

 .2010المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،

، 1الفكر الجامعي، ط دار ،االنتخابية النظام القانوني للجرائمالوردي براهيمي،  .13

  .2008اإلسكندرية، 

   :ةـب العامـالكت  -  ب

  ، منشورات الحلبي الحقوقية،والمبادئ الدستورية العامةاألنظمة السياسية  أحمد سعيفان، .1

 .2008، لبنان، 1ط

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، البلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل،  .2

 .2010الجزائر، 

، )اإلداريالتنظيم اإلداري والنشاط ( اإلدارية القانون اإلداري والمؤسسات طاهري حسين، .3

 .2007، 1،طرالخلدونية، الجزائدار 

 22/06/2011المؤرخ في  11/10 القانون(شرح قانون البلدية عشي،  عالء الدين .4

 .2011، دار الهدى، عين مليلة، )المتعلق بالبلدية

 .2013، الجزائر، 1جسور للنشر والتوزيع، ط ،المنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  .5
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، الجزائر، 3جسور للنشر والتوزيع، ط ،اإلداريالوجيز في القانون عمار بوضياف،  .6

2013. 

، إثراء للنشر والتوزيع، مكتبة الجامعة، النظم السياسية والقانون الدستوريغازي كرم،  .7

 .2009، األردن، 1ط

، مركز المبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسيةمحمد رضا بن حماد،  .8

 .2006تونس،  النشر الجامعي،

 .2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، األنظمة السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  .9

، الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسياتحمد طيبة، م .10

 .2006، الجزائر، 2دار هومة للطباعة والتوزيع، ط

دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،)مقارنةتحليلية  دراسة( اإلدارة المحلية اليلة،الخعلي  محمد .11

 .2013،الجزائر، 1ط

 ، القاهرة،2، دار الفكر العربي، طالوسيط في النظم السياسيةالبنا،  محمود عاطف .12

1994. 

، ديوان االختصاص اإلدارية نظرية المبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب، .13

 .2009، الجزائر،3، ط3المطبوعات الجامعية، ج

، دار الثقافة الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،  .14

 .2007، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط

  :ة ــل العلميـالرسائ :ثالثا

  :دكتوراهال أطروحات -أ  

أطروحة دكتوراه في ، اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية في الجزائرأحمد بنيني،  .1

 .2006باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر ،)منشورةغير (،الحقوق

 الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام، .2

، كلية الحقوق )غير منشورة( ،مذكرة دكتوراه في الحقوق ،)الجزائر، تونس، المغرب(

 .2013/2014بسكرة ، ،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
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دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع (الحمالت االنتخابيةمحمد بوطرفاس،  .3

قسنطينة،  ،،جامعة منتوري أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، )الفرنسي

2010/2011. 

  :رسائل الماجستير - ب

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الدولة  الجرائم االنتخابية،بن ناصف مولود،  .1

 . 2010جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، كلية الحقوق، ، والمؤسسات

مذكرة ماجستير فرع اإلدارة ، النظام القانوني لالنتخابات في الجزائربوديار محمد،  .2

 .2008/2009، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،والمالية العامة

االنتخابية في النظام اإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية بولقواس ابتسام،  .3

كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم القانونية، الجزائري القانوني

 .2013/ 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،السياسية

المجلس الوطني في العراق  أعضاءالتنظيم القانوني النتخاب حمدية عباس محمد،  .4

،  رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون، )دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية(

 .2001 جامعة بابل،كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام،

مذكرة لنيل شهادة  ،تولية رئاسة الدولة في األنظمة العربية الجمهوريةخير الدين فايزة،  .5

بوقرة ، بومرداس،  ، جامعة امحمدبة الحقوق األساسية والعلوم السياسيةعلماجستير في شا

2011/2012. 

مذكرة مقدمة لنيل درجة ، االنتخاب والتعددية السياسية في الجزائرزايدي مؤنس،  .6

 .2010الجزائر، كلية الحقوق، ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الماجستير

 ،مذكرة ماجستير، الرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر آلياتشوقي يعيش تمام،  .7

 ،بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،)منشورة غير(

2008/2009. 

الوطنية لمراقبة االنتخابات على ضوء أحكام القانون  اللجنةعقاقنة الحاج عالل،  .8

مذكرة شهادة ماجستير في إطار مدرسة ، المتعلق بنظام االنتخابات 12/01العضوي
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 ، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،العمومية الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات

2013/2014. 

غير (، رسالة ماجستير، الضمانات الخاصة لالنتخابات النيابية في الجزائرورة، عمحمد ن .9

  .2009/2010بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، )منشورة

  :مذكرات الماستر -ج

كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر، المنازعات االنتخابية في الجزائربلقوت خالد،   .1

 .2012بسكرة ،  جامعة محمد خيضر، و العلوم السياسية،

، مذكرة ماستر في الحقوق، آليات الرقابة اإلدارية على العملية االنتخابيةكي زكريا، ومد .2

  .2014بسكرة، ، جامعة محمد خيضر

  :االتــالمق

مجلة االجتهاد ، دور اإلدارة المحلية في مراقبة العملية االنتخابيةحسينة شرون،  .1

  . 9200ماي  04/ 03يومي  ، بسكرة،60، العدد القضائي

مجلة جامعة األنبار للعلوم الوقاية من الجريمة االنتخابية،فخري عبد الرزاق الحديثي، .2

  .جامعة بغداد.كلية القانون، 03، العدد والسياسية القانونية

بسكرة، مارس  ،05لعدد، االرقابة على العملية االنتخابية، مجلة المفكرفريدة مزياني،  .3

0102.  

  :رـالمناشي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية  .1

والشؤون القانونية، مديرية العمليات االنتخابية والمنتخبين، مذكرة العامة للحريات العامة 

  .2014أفريل  17لفائدة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت لالنتخابات الرئاسية ليوم 
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  الصفحة  وعــــــالموض

    شكر وعرفان 

  أ  مقدمــــة

  الفصل األول

  الرقابة اإلدارية أثناء اإلجراءات التحضيرية للعملية االنتخابية 

  10 القوائم االنتخابية مرحلة القيد في: المبحث األول

  10  مفهوم القيد في القوائم االنتخابية: المطلب األول

  10  تعريف القوائم االنتخابية: الفرع األول

  11  أهمية التسجيل بالقوائم االنتخابية: الفرع الثاني

  11  شروط التسجيل بالقوائم االنتخابية: الفرع الثالث

  11  :نــالس :أوال

  12 شرط الجنسية :ثانيا

  13 الصالحية العقلية:ثالثا

  13 شرط األهلية األدبية :رابعا

  14 شرط الموطن االنتخابي : خامسا

  14  المبادئ التي تحكم القوائم االنتخابية : لفرع الرابعا

  14  االنتخابية مبدأ وحدة القوائم :أوال

  14 مبدأ دوام القوائم االنتخابية :ثانيا

  15  اإلداري على مرحلة القيد في القوائم االنتخابية اإلشراف: المطلب الثاني

  15 األحكام المتعلقة بالقوائم االنتخابية: لفرع األولا

  15 القوائم االنتخابية ومراجعتها إعداد :أوال

  17 اإلعالن عن القوائم االنتخابية: ثانيا

  17  آثار التسجيل في القوائم االنتخابية: ثالثا

  18  األحكام المتعلقة بالبطاقة االنتخابية : الفرع الثاني

  18 تعريف البطاقة االنتخابية: أوال

  19 قواعد تسليمها أهمية البطاقة االنتخابية و: ثانيا
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  20  الطعون اإلدارية المتعلقة بمرحلة القيد االنتخابية: الفرع الثالث

  22  خالل مرحلة الترشحإجراءات الرقابة اإلدارية : المبحث الثاني

  22  مفهوم عملية الترشح: المطلب األول

  22  تعريف الترشح: الفرع األول

  23  المبادئ التي تحكم حق الترشح: الفرع الثاني

  23  مبدأ عمومية الترشح : أوال

  23 النتائج إلزامية إعالنمبدأ : ثانيا

  24  حـروط الترشــش: الفرع الثالث

  24  ةـروط العامـالش: أوال

  26 الشروط الخاصة: ثانيا

 على اإلشرافإجراءات الترشح ورقابة الترشح ورقابة لجنة : ب الثانيطلالم

  صحة عملية الترشح
27  

  27  إجراءات الترشح: الفرع األول

  27  التصريح بالترشح: أوال    

  27 آجال إيداع قوائم الترشح: ثانيا

  28  دراسة ملف الترشح: ثالثا

  29  :على صحة عملية الترشح اإلشرافرقابة لجنة : الفرع الثاني

  32  الرقابة اإلدارية أثناء الحملة االنتخابية: المبحث الثالث

  32  مفهوم الحملة االنتخابية: المطلب األول

  32  تعريف وخصائص الحملة االنتخابية: الفرع األول

  32  تعريف الحملة االنتخابية : أوال

  33  الحملة االنتخابية خصائص: ثانيا

  34 أنواع الحمالت االنتخابية: الفرع الثاني

  34 حمالت االتصال المباشر : والأ

  34 الحمالت اإلعالمية : ثانيا

  34 الحمالت اإللكترونية : لثاثا
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  34 المبادئ التي تحكم الحمالت االنتخابية : الفرع الثالث

  34 مبدأ المساواة : أوال

  35 حياد اإلدارةمبدأ : ثانيا

  35 ميعاد الحملة االنتخابية: ثالثا

  36 صحة الوسائل المستعملة : رابعا

  37  الرقابة اإلدارية على استعمال وسائل الحملة االنتخابية: المطلب الثاني

  37  التنظيم القانوني للوسائل التقليدية: الفرع األول

  37  العموميةعقد االجتماعات االنتخابية والمظاهرات : أوال

  38 تعليق الملصقات والالفتات وتوزيع المناشير: ثانيا

  40  والتغطية اإلعالمية اإلعالموسائل : الفرع الثاني

  41  القيود الواردة على الحملة االنتخابية: الفرع الثالث

  يـــل الثانــصالف

  الرقابـة القضائيـة أثنـاء سير العملية االنتخابيـة

  44  دور القضاء في عملية التسجيل والترشح لالنتخابات :المبحث األول

  44  دور القضاء فـي عمليـة التسجيل في القـوائم االنتخابيـة: المطلب األول

  44  اختصاص القضاء بالمنازعة في قرارات اللجان اإلدارية: الفـرع األول

  48  الرقابة القضائية على توزيع البطاقة االنتخابية: الفرع الثاني

  49  الجرائم االنتخابية المتعلقة بالقيد والتسجيل: الفرع الثالث

  51  دور القضاء في عملية الترشح لالنتخابات المحلية: المطلب الثاني

  51  تسوية منازعات الترشح: الفرع األول

  53  الرقابة القضائية على مشروعية الترشح: الفرع الثاني

  53  اإلخطار المقدم في مادة الترشحأو قبول رفض اللجنة في سلطة  :أوال

  54  سلطة القاضي في قبول أو رفض الطعن: ثانيا

  55  الجرائم االنتخابية المتعلقة بالترشح: الفرع الثالث



pb����������������Çìšì¾a@‘‹��������èÏpb����������������Çìšì¾a@‘‹��������èÏpb����������������Çìšì¾a@‘‹��������èÏpb����������������Çìšì¾a@‘‹��������èÏ 

  57  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية وسير عملية التصويت : المبحث الثاني

  57  دور القضاء أثناء الحملة االنتخابية: المطلب األول

  58  الجرائم المتعلقة بالحملة االنتخابية : الفرع األول

  59  الطعون المتعلقة بالحملة االنتخابية: الفرع الثاني

  59 تشكيلة اللجنـة الوطنية لمراقبة االنتخابات : أوال

  60  صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات: ثانيا

  61  :االنتخابيةالشكاوى المتعلقة بالحملة : ثالثا

  62  دور القضاء أثناء سير عملية التصويت: لمطلب الثانيا

  62  االعتراض على قوائم أعضاء مكاتب التصويت: الفـرع األول

  63  تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت: أوال

  64 مهام أعضاء مكتب التصويت: ثانيا

  66 الطعون الموجهة على قائمة أعضاء مكتب التصويت: ثالثا

  68  الجرائم التي تخل بسير عملية التصويت: الفرع الثاني

  70  دور القضاء في صحة عملية التصويت: الفرع الثالث

  72  دور القضاء في عملية الفرز وإعالن النتائج: المبحث الثالث

  72  الرقابة القضائية على عملية الفرز:المطلب األول

  73  الضوابط القانونية لعملية الفرز : الفرع األول

  73 معايير بطالن أوراق التصويت: أوال

  74 معايير صحة أوراق التصويت: ثانيا

  74  الجوانب المادية للفرز: الفرع الثاني

  74 تشكيلة لجنة الفرز: أوال

  75  إجراءات عملية الفرز: ثانيا

  76  رزــار الفــأث: الفرع الثالث

  76 تحرير محضر فرز األصوات: أوال

  77  الجرائم والطعون االنتخابية خالل مرحلة الفرز: الفرع الرابع
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  77 الجرائم االنتخابية خالل مرحلة الفرز: أوال

  79 الطعون االنتخابية خالل مرحلة الفرز: ثانيا

  79  دور القضاء في إعالن النتائج: المطلب الثاني

  80  األول ألصوات الناخبيناإلحصاء : الفرع األول

  80 اللجنة البلدية :أوال

  80 اللجنة الوالئية: ثانيا

  81  آلية تحديد وإعالن النتائج: الفرع الثاني

  82  الطعون المتعلقة بنتائج االنتخابات المحلية: الفرع الثالث

  82 الشروط الشكلية لقبول الطعن: أوال

  82 اآلثار المترتبة عن الطعن: ثانيا

  83  الجرائـم االنتخابية الواقعة أثناء إعالن النتائج: الفـرع الرابع

  85  ة ــــالخاتم

  89  قائمة المصادر والمراجع

  -  فهرس الموضوعات

 

  

  



    أأأأ    

  

  :ملخص

فرت فيـه شـروط   مكفول لكل من تـو هو حق دستوري و نتخاباالن إ

وهو وسيلة للمشاركة في الحياة السياسية والتعبير عـن الـرأي بكـل    ب الناخ

عـن التزويـر    ممثلين بطريقـة نزيهـة وبعيـدة    ختيارامن أجل  ديمقراطية

  .طار قانوني منظمإفي   والتالعب، لتكون

  قد يحدث تعدي وتجاوز، وتعتبر الرقابـة  نتخابيةاالوأثناء مراحل العملية 

منذ بدايـة   نتخابيةاالشفافية والمصداقية في العملية من أهم الوسائل لتكريس ال

والترشـح   ول الناخبين ثم مرحلة القيداإجراءاتها التحضيرية، بداية بإعداد جد

   نتخابيـة االوهي مرحلة الحملـة   االنتخابيةوال إلى أهم مرحلة في العملية وص

عالن النتائج فكل هذه المراحـل تخضـع   إثم التصويت والفرز نهاية بمرحلة 

رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية مختصة ورقابة قضائية : لنوعين من الرقابة

، وذلـك مـن أجـل    قابة اإلداريةكمة تعتبر كطعن للرعلى مستوى المح تكون

  .ضمان المساواة في حقوق المواطنين

علـى   الرقابة وبذلك تلعب كل من اإلدارة والقضاء دورا بارزا وفعاال في

  .نتخابيةاالصحة سير العملية 


