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 جشكرات 

كٌل ينبغي  كثريا مباراك فيه لكٌلثه محدا طيبا ػدد خلقه ورضا هفسه وزهة غرشه ومدادامحلد هلل 

 يقول س بحاهه وثؼاىل:، جلالل وهجه امؼظمي

و  َن َربُُّكم ذو ثَأَذَّ
ِ
()َوا و و ََلَزنيَدنَُّكم ُتم  مَِئن َشَكرو

ت وأ غنت  ػىل ا كٌلل هذا امؼمل فانلههمه كل امحلد محدا كثريا طيبا مباراك فيه ػىل أ ن يََّسَّ

الم: الة وامسه ( ومعال حبديث امنهيب ػليه امصه هللَا من ال يشكرن امناَس   ) ال يشكرم 

رشاف ػىل هذا امؼمل وحتملت  يطيب يل أ ن أ قول شكرا وميس مشكري حدود ملن قبلت اال 

اكهت هورا أ هتدي به  ، ا ىل منرشاداهتا امقميةوا  مين امؼناء ومل ثبخل ػًل بنصاحئها امسديدة 

  امفاضةل  اَل س تاذةقتدي به أ  ومهناجا 

 .ة دمحم، وامزميل دػلوس هور ادلينندلكتور هوار أ ثقدم جبزيل امشكر  كٌل

 .مؼة زاين ػاشور ابجللفةجباساثذيت أ  مث امشكر موصول ا ىل 

متام هذا امؼمل ومو بلكمة طيبة.ا  لك من ساػدان من قريب أ و بؼيد ػىل  ا ىل  جناز وا 
 

 

 صيادي فؤاد

 



 االهداء
 

 ا ىل ماليك يف احلياة... ا ىل قرة غيين ومنبع احلب واحلنان...ا ىل بسمة احلياة ورس اموجود... 

  ي احلنوهةــــــــــأ م

 
 أ غظم امرجال...ا ىل من أ محل امسه بلك افتخار ا ىل من لكهل هللا ابمهيبة واموقار...ا ىل

   ي امؼزيزـــــــــــأ ب

 

 رافقوين منذ امصغر من  ا ىلا ىل من مجؼهتم مؼي ظلمة امرمح...

خـــــــــــــــويت  أ خـــــــــــوايت وا 

  

 ىل زوجيت وابين وابنيت و حفيديت جىن ا  

 

  ىل امس يد مقراين امنؼاس صديقيا  

 

 ... ا ىل لك من مل جسؼهم ورقيت ومحلهم قليب. م مشؼل امؼملهبمجؼين ا ىل لك من 

 لك هؤالء أ هدي هذا امؼمل املتواضع ا ىل  

 

فؤاد  صيادي 



 

 

 مقدمة 



  مقدمة

أ   

 

  مقدمة
الرئاسية حدثا سياسيا ىاما وممارسة إدارية ولوجيستية ضخمة في  االنتخاباتيعد تنظيم 

 وىو أيضا فرصة لمتدريب المؤسساتي و تعزيز الديمقراطية الدستورية . ،األن نفسو
، التي تتميز بأزمة سياسية حادة و حراك شعبي ال  2012في ظل ظروف جزائر   

نظير لو في تاريخ الجزائر المستقمة، يطالب بإجراء تغييرات عمى جميع مستويات الحكومة 
ل  تنظيم  الرئاسية في  االنتخاباتوممارسة الحكم والمسؤوليات المرتبطة بيا، شكَّ

 االنتخاباتا كبيرا لمنظمييا، فبعد فشل محاولتين لتنظيم ىذه رىانا لألمَّة وتحدي 12/12/2012
لم يبقى إال خيار إجرائيا في آجال محددة والعمل  ، 2012في شيري أفريل وجويمية من سنة 

 عمى إنجاحيا ميما كانت الصعوبات والعراقيل .
الييئة  استدعاءوالذي تم بموجبو  11/02/2012ولقد كان المرسوم الرئاسي الصادر في 

، التنظيمية  االنتخابيةجميع جوانب العممية  انطالقىو نقطة  12/12/2012ليوم  االنتخابية
اإلعالمية وعمميات اإلشراف والمراقبة في جميع المراحل إلى غاية  كذاوالتقنية والموجيستية و 

 النتائج .
في   ، نتخاباتلالالييئة الناخبة  مع تنصيب مجمس السمطة الوطنية  استدعاءإن تزامن   

قد شكل تحديا كبيرا ليذه األخيرة ، فتحويل الميام و الصالحيات المتعمقة  ،2012سبتمبر 11
(  دوائر وزارية إلى سمطة حديثة النشأة قد يبدو أمرا مستحيال ألول 4من أربع ) باالنتخابات

عممو بمجرد وىمة، وبالتالي فيو يشكل تحديا كبيرا، وبالفعل  باشر مجمس السمطة المستقمة 
 تنصيبو  بقيادة جبيتين من الميام في الوقت نفسو : 

ميمة تنظيم السمطة المستقمة و تزويدىا المواد االدارية و البشرية والمالية وميمة تنظيم 
 االنتخابات في حد ذاتيا. 

 إشكالية البحث -1
 يتطمب صياغة اإلشكالية اآلتية: إن موضوع الدراسة

التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة ؟ وما هو دورها في متابعة اإلشكالية : ما هو اإلطار 
 ؟ 12/12/2012االنتخابات الرئاسية 

 اآلتية: األسئلة الفرعيةوعمى ضوء اإلشكالية الرئيسية تتفرع 



  مقدمة

ب   

 

 ؟فيما يتمثل االطار التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات -
 ؟ما ىو دور السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات  -
 المنهج المتبعة -2

استمزم إنجاز ىذا البحث إتباع المنيج الوصفي التحميمي وىذا من خالل ابراز االطار 
التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وكذا ابراز مسؤولياتيا ودورىا في تنظيم 

 االنتخابات.
 أهداف البحثأهمية و  -3

اإلطار التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة محل الدراسة تكمن في إيضاح  البحثإن أىمية 
 . 12/12/2012وايضاح دورىا  في متابعة االنتخابات الرئاسية 

 :اآلتيةفي النقاط  أىميايمكن ذكر  األىدافتحقيق مجموعة من  إلىيسعى ىذا البحث و 
تسيير االنتخابات الرئاسية المنعقدة بتاريخ السمطة المستقمة في  وأىميةمعرفة دور  -
 ؛12/12/201
 ؛اإلطار التنظيمي لمسمطة المستقمة ومجال مسؤولياتيا ووظائفياالضوء عمى  إلقاء -
لمامو البحثدراسات مكممة نظرا لتوسع نطاق  إلنجازفتح المجال مستقبال  إمكانية -  وا 

 .بالعديد من العناصر
 البحثاختيار ومبررات أسباب  -4

إلى أسباب ذاتية )شخصية( وأخرى موضوعية،  البحثيمكن تقسيم األسباب المرتبطة باختيار 
التخصص، باإلضافة إلى الرغبة  البحثومن بين أىم العوامل الذاتية التي أدت إلى اختيار ىذا 

 .الشخصية في االطالع عمى ىذا النوع من المواضيع الشاممة
لسمطة الوطنية المستقمة في متابعة دور افيما يخص العوامل الموضوعية فتتمثل في أىمية  أما

 .12/12/2012االنتخابات الرئاسية 
 البحثصعوبات  -5
نظرا لمظروف التي أكثر شيء كان يعتبر بمثابة الصعوبة األساسية ىو شح المعمومات     

أدى بالعديد من المؤسسات والييئات إلى تعاني منيا البالد نتيجة انتشار وباء كورونا والذي 
 االلتزام بالحجر الصحي والذي سيؤثر حتما عمى مصادر المعمومة ويقمميا.



  مقدمة

ت   

 

 الدراسة خطة -6
 تي:كانت كاآل فصمينلى إ البحث اىذ قسم
 اإلطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات )العضوي  بعنوان الفصل األول

اإلطار القانوني لمسمطة  ول متعمقالمبحث األ، مبحثينىذا الفصل  يضم: + الهيكلي(
اإلطار الييكمي لمسمطة الوطنية ما المبحث الثاني فيتعمق أالوطنية المستقمة لالنتخابات، 

 لالنتخابات وعالقتيا بالمؤسسات األخرى.
 صالحيات السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات في رئاسيات  بعنوان لفصل الثانيا

 األولالمبحث حيث يوضح  مبحثين،ىذا الفصل  يضمنموذجا،  12/12/2012
ما المبحث الثاني فيتعمق أصالحيات السمطة السابقة وأثناء سير لمعممية االنتخابية، 

ـــــة الالحقة لمعممية االنتخابيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــةصالحيات السمطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   .ـ
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 الفصل األول

اإلطار التنظيمي للسلطة الوطنية املستقلة 
 لالنتخاابت )العضوي + اهليكلي(



 الفصل االول             اإلطار التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 

 4 

 تمهيد الفصل9
حراكا شعبيا في كافة  ربوع الوطن رفعت  2019فيفرؼ  22عاشت الجزائر منذ تاريخ 

المشكمة لو مجموعة من المطالب التي تصب  األطياففيو مختمف الشرائح االجتماعية و 
جميا في مطمب أساسي يتعمق بتغير نظام الحكم و نمطو و القضاء عمى المنظومة الفاسدة 

مؤسسات التي ينتخبيا بكل و ضرورة المرور الى نظام حكم الشعب من خالل الييئات وال
 ديمقراطية وبصفة دورية من خالل انتخابات حرة و نزيية وشفافة .

ولقد عممت المؤسسة العسكرية عمى مرافقة مطالب الشعب منذ البداية من خالل وضع 
حد لمشروع العيدة الخامسة ومكافحة الفساد ودعم السمطة القضائية و مرافقتيا من اجل 

كانت تيدد امن البمد ومؤسسات الدولة و استقرارىا . كما تعيدت  وضع حد لمظاىرة التي
لى تجسيد خيار الشعب إمؤسسة الجيش من خالل تمسكيا بالحل الدستورؼ والمضي 

 بمرافقة الحراك ومطالب الشعب إلىوسيادتو  عن طريق ضمان تنظيم انتخابات رئاسية 
خراجغاية تحقيقيا و  البمد من االزمة السياسية واالنسداد المذين عانت منيما، غير ان  ا 

المكونة لمحراك، وغياب ممثمين لو وتخوف االحزاب  لألطيافتعارض الرؤػ االيدولوجيا 
لى إدؼ أالدور قد حال دون تحقيق ذلك بداية، االمر الذؼ  االسياسية من االضطالع بيذ

طة والحوار غايتو تشكيل ىيئة ميمتيا رسم خطة التفكير في مسعى توافقي يقوم عمى الوسا
 لى مخرج سريع لالزمة. إتفضي 

تعمل نتج عنو انشاء الييئة الوطنية لموساطة والحوار التي تعد ىيئة مستقمة  وىو ما
عمى تقريب وجيات النظر واستخالص مقترحات تنبع من مطالب الشعب وطموحاتو قصد 

لى إستقل يسعى ميا بذلك ميمة توفير فضاء حر و الخروج من األزمة، وىي تأخذ عمى عاتق
لكل الفواعل السياسيين دون تميز، وتدوين مالحظاتيم وتوصياتيم في تقرير يرفع  اإلصغاء

 الى السمطات العميا لمبالد .

باشرت ميمتيا الوطنية  فإنياوعمى الرغم من كل الصعاب التي واجيتيا ىذه الييئة 
قيا السيد كريم يونس مع بعض رموز الثورة التحريرية جوالت تشاور ترأسيا منس بإقامة

والفواعل السياسيين واالكاديميات والتنظيمات المينية ... تستيدف رسم نيج توافقي يأخذ في 
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ولتحقيق ذلك  االعتبار جل االنشغاالت السياسية واالقتصادية الكفيمة بالخروج من االزمة .
 ن يتمثالن في :ين رئيسيت الييئة ىدفيسطر 

 ؛افق وطني حول مخرجات االزمة التوصل الى تو  -
باتخاذ كافة  اآلجالجعل اغمبية المجتمع تنخرط في مشروع االنتخابات الرئاسية في اقرب  -

( حزب  22التدابير الالزمة و في ىذا السياق ، التقت الييئة بحوالي اثنان و عشرين )
( فاعال من الحراك )من مختمف الواليات(  و 5670وخمسة االف و ستمئة و سبعين)

صياغة جممة من النتائج و  إلى أفضىالمجتمع المدني ، و االساتذة الجامعيين ...مما 
 االقتراحات.

 إسيامات واقتراحات المشاركين في الحوار:ن وم -
بين الناخب والمنتخب،  باألحرػ و أخمق مناخ اجابي يعزز الثقة بين الشعب والسمطة،  -

تتمثل في اطالق صراح معتقمي الرأؼ الحراك وحماية  تيدئةوذلك باتخاذ التدابير 
االقتصاد المؤسسات التي يوجد مسيروىا رىن متابعات قضائية، حماية وحفاظا عمى 

 ؛لى رحيل الحكومة إ باإلضافةالوطني ومناصب الشغل 
انشاء سمطة وطنية مستقمة لالنتخابات، يراعى في تكوينيا تمثيل الكفاءات الوطنية النزيية  -

الممثمة لمختمف شرائح المجتمع عمى الصعيد الوطني والجالية الجزائرية بالخارج، تعيد 
 ؛ظى بالقبول الشعبي رئاستيا لشخصية وطنية ذات مصداقية تح

نقل كافة الصالحيات المخولة بموجب التشريع االنتخابي السارؼ المفعول من وزارة  -
لى السمطة الوطنية إالداخمية والعدل والخارجية و بعض صالحيات المجمس الدستورؼ 

 ؛المستقمة لالنتخابات المنشأة
تا لممطالب التي رفعا بالفعل تم تأسيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات استجاب -

الشعب والطبقة السياسية  بمختمف أطيافيا، والتي تبنتيا الييئة الوطنية لموساطة والحوار 
، فقد كانت ابرز النقاط التي دار بشأنيا الحوار والوساطة التي لقيت استقطاب وتوافق 

لحل باعتبارىا ا اآلجاللى انتخابات رئاسية في اقرب إالذىاب  ضرورةالفاعمين ىي 
العممي والديمقراطي االمثل لضمان اخراج الجزائر من االزمة، وذلك بتأسيس سمطة وطنية 
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مستقمة تعيد ليا ميمة تنظيم انتخابات نزيية وشفافة واالشراف عمييا، ولقد تم إنشاؤىا 
  .14/09/2019المؤرخ في  07-19بموجب القانون العضوؼ 

 خالل ما سبق سنحاول التفصيل في العناصر السابقة من خالل المباحث التالية: ومن

 اإلطار القانوني لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات   المبحث األول 9
االطار الييكمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات و عالقتيا  المبحث الثاني 9

 بالمؤسسات األخرػ  
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   للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات قانونياألول 9 اإلطار اللمبحث ا
في أؼ بمد إلى عممية شاممة تخص  االنتخابيةيستند الشكل المتبع في تصميم اإلدارة       

االدارة فقد يتأثر شكل  االستعمارتصميم مؤسساتو ، وفي البمدان الخارجة من حقب 
 .1بالتقاليد اإلدارية المورثة عن القوة المستعمرة  االنتخابية
 ثالث أشكال رئيسية وىي :  االنتخابيةولإلدارة 

الحكومية واالدارة االنتخابية المختمطة واالدارة االنتخابية المستقمة  االنتخابيةاإلدارة 
 سمطة وطنية مستقمة . بإنشاءوىذه االخيرة التي اتبعتيا الجزائر مؤخرا وذلك 

ة مستقمة ادارة انتخاباتيا ىيئاالدارة االنتخابية المستقمة وىي التي تقوم عمى تنظيم و 
تعمل كمؤسسة مستقمة ومنفصمة كميا عن السمطة التنفيذية وليا ميزاتيا الخاصة بيا و التي 

 . 2بشكل مستقل بإدارتياتقوم 
ادارتيا  تأسيس ونجد بان الكثير من الديمقراطيات الناشئة قد اعتمدت ىذا الخيار في

تمارس مياميا بدون االنتخابية واما في الجزائر انشئت سمطة وطنية مستقمة لالنتخابات 
ويحدد مقرىا بالجزائر  3و المالي اإلدارؼ تحيز وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل 

 .4العاصمة و ليا امتدادات عمى المستوػ المحمي وفي الخارج 
الدعم و المساعدة التي تطمبيا السمطة  أنواعكما تقوم السمطات العمومية بتقديم كل 

القانون العضوؼ والقانون المتعمق بنظام  ألحكاملمقيام بمياميا ومسؤولياتيا طبقا  5 المستقمة
 اإلعالمن السمطة الوطنية تستفيد من كل وسائل إف اإلعالمياالنتخابات وبالنسبة لمجانب 

ليذا الغرض من قبل رئيس السمطة  اإلعالموالبصرية العمومية وتخطر وسائل السمعية 
لم يترك المشرع تشكيمة السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات مبيمة أو تحمل و ، المستقمة
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 07-19من القانون العضوؼ  26و18التأويل بل ضبطيا وحددىا بدقة في المادتين 
 .المتعمق بالسمطة الوطنية لالنتخابات 

: تتكون السمطة المستقمة من مجمس ومكتب ورئيس  منو عمى أن 18صت المادة نو 
المندوبيات عمى  لمسمطة المستقمة امتدادات تتمثل في مندوبيات والئية وتستعين بأعضائيا

التفصيل في ذلك من ول اوسنح .1مستوػ البمديات والممثميات الدبموماسية والقنصميات
 خالل المطمبين التاليين:

 المطمب األول : تشكيمة السمطة ونظام العضوية 
  عضائياالمطمب الثاني : حقوق والتزامات أ  

 المطلب األول 9 تشكيلة السلطة ونظام العضوية
التركيبة الييكمية لمسمطة  07-19حدد المشرع الجزائرؼ من خالل القانون العضوؼ       

الوطنية المستقمة لالنتخابات بحيث تتكون من مجمس ومكتب ورئيس وىو ما تقتضي بو 
من ذات القانون والتي تنص عمى تتكون السمطة المستقمة من مجمس  18/01المادة 

 .ومكتب ورئيس
التراب الوطني مندوبيات والئية وبمدية وكذا عمى مستوػ  كما أن السمطة عبر     

حتى تتمكن من متابعة كل كبيرة وصغيرة من شأنيا ان القنصميات والممثميات الدبموماسية 
من  18توثر عمى سير العممية االنتخابية وىو ما نصت عميو الفقرة الثانية من المادة 

 07-19القانون العضوؼ 
عضوا وفقا لنص المادة  50الوطنية المستقمة لالنتخابات من ويتشكل مجمس السمطة    
( عضوا 945 يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين )منو والتي تنص عمى 26

 19كما وضع المشرع الجزائرؼ شروطا يجب أن تتوفر في كل عضو حددتيا المادة ...." 
 والتي تنص عمى : 07-19من القانون العضوؼ 

 ؛ي قائمة انتخابيةأن يكون مسجال ف -
 ؛يعترف لو بالكفاءة والنزاىة والخبرة والحياد -
 ؛(سنوات عمى االقل05عدم االنخراط في حزب سياسي من خمس ) -
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 ؛ن ال يكون شاغال وظيفة عميا في الدولةأ -
 ؛ن ال يكون عضوا في احد المجالس الشعبية المحمية أو البرلمانأ -
نيائي الرتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة لمحرية ولم ن ال يكون محكوما عميو بحكم أ-

 يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
يقدم عضو السمطة المستقمة تصريحا شرفيا بتوفر الشروط المبينة في الفقرة أعاله       

وعمى االدارة االنتخابية الحرص عمى قدرتيا لضمان شرعية ومصداقية  وااللتزام بيا
ت الواقعة تحت مسؤولياتيا بغض النظر عن شكل تمك االدارة وطبيعتيا ، االمر العمميا

الذؼ يمكن تحققو من خالل التزام بمجموعة من المبادغ االساسية في ادارتيا لمعممية 
 . 1االنتخابية وىي االستقاللية والحياد والنزاىة والشفافية والكفاءة والمينية

 عضائها المطلب الثاني 9 حقوق والتزامات أ
يتمتع اعضاء السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات من جممة من الحقوق والواجبات      

 المواليين:والتي سنوضحيا من خالل في الفرعيين لتأدية مياميم عمى اكمل وجو 
 :االلتزامات  الفرع األول 
 :الحقوق الفرع الثاني  

 االلتزامات 9 الفرع األول9
 عضاء السمطة المستقمة خالل ممارسة ميام بما يمي :أ يمتزم 

 ؛االجتماعات واالمتثال توجييات رئيس السمطة حضور -
  ؛الحفاض عمى سرية المداوالت والمعمومات المتحصل عمييا بمناسبة اداء مياميم -
   ؛التحفع والحياد والتجرد والسموك النزيو -
االمتناع عن اؼ تصرف او سموك من شأنو المساس بشفافية وحياد وىيبة السمطة  -

 ؛المستقمة 
عم المشاركة او الحضور في الندوات النشاطات التي تنظميا االحزاب السياسية  -

 ؛والمترشحون ميما يكون شكميا اال في اطار مباشرة مياميم 
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ؼ تصريح اال بترخيص من رئيس السمطة المستقمة طبقا لما نصت عميو أاالمتناع عن  -
 .1لالنتخابات من النظام الداخمي لمسمطة الوطنية المستقمة  09المادة 

 الحقوق 9الفرع الثاني9
 عضاء السمطة بجممة من الحقوق وىي :أ يتمتع 

اعضاء السمطة المستقمة صالحياتيم بكل استقاللية ويستفيدون من حماية الدولة  يمارس -
في اطار ممارسة مياميم من اؼ شكل من اشكال الضغط او التيديد وفق التشريع المعمول 

 ؛بو
ضاء المجمس وكذا اعضاء مندوبيات السمطة وجميع المستخدمين من يستفيد رئيس واع -

ىذا ما نصت عميو المواد ، حماية الخدمات االجتماعية وفق لمتشريع والتنظيم المعمول بو
 .2من النظام الداخمي لمسمطة  13و12و11

عضاء السمطة المستقمة في ألحاالت فقدان صفة العضوية ومن خالل ما سبق ىناك 
  : اآلتيةالحاالت 

  ؛الوفاة-
 ؛انتياء العيدة القانونية -
 ؛العجز الجسدؼ الدائم -
 ؛االستقالة -
 ؛اإلدانة بحكم نيائي -
 ؛االنتخاب في أحد المجالس الشعبية المحمية أو البرلمان -
  ؛العضوية في الحكومة -
  ؛االنخراط في حزب سياسي -

 .3حمية وفي الخارجوتطبق ىذه االحكام ايضا عمى أعضاء المندوبيات الم
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وعالقتها  المبحث الثاني 9 االطار الهيكلي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات
  بالمؤسسات األخرى 

عضوا من بينيم الرئيس ومكتب والمجمس  50تتكون السمطة الوطنية المستقمة من 
المتعمق بالسمطة الوطنية  1019سبتمبر14المؤرخ في  07-19نظم القانون العضوؼ و 

المستقمة لالنتخابات اجيزة السمطة وطريقة عمميا وسيرىا و ىذا لضمان ونزاىة العممية 
وسنتطرق إلى ىذه العناصر من خالل المطمبين  إلى نيايتيا،االنتخابية من بدايتيا 

 المواليين:
  : لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخاباتاالطار الييكمي المطمب االول 
  المطمب الثاني :عالقة السمطة المستقمة باألطراف ذات الصمة بالعمميات

  االنتخابية
 للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتاالطار الهيكلي المطلب االول 9 

االنتخابية بميارات ادارية عالية و التزام قوؼ بالحفاظ عمى  اإلدارةن يتحمى اعضاء أيجب 
ن تشمل عضوية السمطة عمى أؼ ضغوطات ممكنة ، لذلك فمن المفيد أالنزاىة في ظل 

مك الميام بشكل فعال عضاء يتمتعون بميارات متعددة تتعمق بمياميا لتمكينيا من القيام بتأ 
 ذلك من خالل الفروع التالية: فيسنفصل و  .1كالميارات القانونية والتربوية واالدارية 

 :الييئات الوطنية لمسمطة المستقمة لالنتخابات  الفرع األول 
 :المندوبيات البمدية( –الييئات المحمية لمسمطة )المندوبيات الوالئية  الفرع الثاني  

 الهيئات الوطنية للسلطة المستقلة لالنتخابات  الفرع األول9
وىي  تتشكل السمطة الوطنية لالنتخابات من ىيئات موجودة عمى المستوػ الوطني

  :مجمس السمطة المستقمة ومكتبيا ورئيسيا نفصميا كاالتي
 السلطة  مجلس-0

( عضوا عن طريق 50يتشكل مجمس السمطة الوطنية المستقمة في الجزائر من خمسين )
 موزعين كاآلتي: ،االنتخاب ال التعيين
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 ؛( عضوا من كفاءات المجتمع المدني20عشرون )-
 ؛( أعضاء من الكفاءات الجامعية10عشرة )-
 ؛أربع قضاة من المحكمة العميا ومجمس الدولة-
 ؛(02) محاميان-
 ؛(02موثقان )-ه
 ؛(02محضران قضائيان )-
 ؛( كفاءات مينية05خمسة )-
 ؛( شخصيات وطنية03ثالثة )-
 1( عن الجالية الوطنية بالخارج.02ممثالن )-

وعميو يتم اختيار أعضاء مجمس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات عن طريق 
ار اعضاء مجمس السمطة وفي ىذا السياق نشير إلى اختي ،االنتخاب من قبل النظراء

 ،المستقمة لممرة األولى يتم بناء عمى مشاورات تفضي الى اختيار شخصية وطنية توافقية
  .السمطة وفقا لمتوزيع المبين اعالهتتولى ىذه األخيرة االشراف عمى تشكيل وتنصيب مجمس 

لالنتخابات  كما يعد مجمس السمطة المستقمة الييئة المداولة لمسمطة الوطنية المستقمة 
 أعضائو. 2/3وينعقد بطمب من رئيس مجمس السمطة أو بطمب من ثمثي 

 عدم وضوح شروط وطريقة االنتخاب0-0-9
مجمس السمطة  بتوزيع تشكيمة 07-19من القانون العضوؼ رقم  26جاءت المادة 

والمالحع أن فييا الكثير من المبس والغموض فعمى سبيل  ،الوطنية المستقمة لالنتخابات
المثال ما ىي المعايير التي يتم من خالليا تحديد الشخصية الوطنية ؟ ىل بالنظر إلى 

 قائيم؟.وعمى أؼ أساس يتم انت، المسار العممي والميني ؟ أم بالممارسة السياسية ؟ أو . الخ
اختيار الشخصية الوطنية جاء عن طريق التعيين نظرا لمظرف السياسي الذؼ  وتم

عاشتو البالد وأن الظرف كان يتطمب االسراع في تعيين ىذه الشخصية التي تمتمكيا كل 
 .المواصفات من كفاءة عممية ومينية وممارسة سياسية
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 مكتب السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات.-1
، كما 1و المؤسسة المفوضة لذلكأدد اعضاء االدارة االنتخابية، عادة ما يتم تحديد ع

( 08يتكون مكتب السمطة من ثمانية )،  07-19في الجزائر حددىا القانون العضوؼ 
وينتخب أعضاء مكتب  ،عضاء من بينيم نائبي الرئيس المذين يساعدانو عمى تولي مياموأ 

 2جاوز سنتين.السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات لفترة ال تت
طريقة انتخاب مكتب السمطة وذلك في المواد من الوطنية  وقد حدد النظام الداخمي لمسمطة

 كما يمي: 27الى  21
   ؛االنتخاب السرؼ ال يتجاوز سنتين-
 ؛تحديد بداية العيدة وتاريخ االنتخاب واجال الترشيحات من طرف رئيس السمطة -
مكتب التصويت يتشكل من رئيس السمطة ونائبي الرئيس ومساعدين اثنين من بين  -

لى موظفين اثنين من إمترشحين يعينيم رئيس السمطة باإلضافة اعضاء السمطة غير 
 ؛االمانة التقنية لمسمطة

 ؛مدة التصويت ال تتجاوز يوم واحد كحد اقصى -
عنو ولكن بوكالة ولكن بشروط  عضاء لالنتخابحد األأيمكن لعضو السمطة يفوض  -

 ؛من النظام الداخمي لمسمطة 25وىذا ما نصت عميو المادة 
  ؛الفرز الزاميا وعمنيا داخل مكتب التصويت -
 .3يتم بالتصريح بالنتائج النيائية خالل االربع والعشرين ساعة التي تمي الفرز -
 9رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات-2

ينص االطار القانوني في بعض البمدان عمى اجراءات مختمفة لتعيين رئيس االدارة 
ينتخب رئيس السمطة ما في الجزائر أ، 4عضائو من جية اخرػ أ االنتخابية من جية وباقي 

عضاء مجمس السمطة المستقمة بأغمبية األصوات أ الوطنية المستقمة لالنتخابات من طرف 
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.  1يفوز المرشح االصغر سنا ،حالة تساوؼ االصواتوفي  ،خالل االجتماع االول
تستوجب ىذه فاالنتخاب آلية لتأكيد مبدأ الشرعية الدستورية في تولي المناصب العامة التي 

الطريقة وىو ما يؤىميا أن تكون سمطة مستقمة تضمن الشفافية والنزاىة بالقدر المستطاع 
المستفيد االساسي المصداقية الشعبية  والسير عمى مصداقيتيا لجعل، لمعممية االنتخابية

 وليس المصداقية الحزبية باألساس.
 مهامه وصالحياته2-0-9

لسمطة الوطنية لالنتخابات ميامو لرئيس اخمي اوقد حدد المشرع الجزائرؼ والنظام الد
 وصالحياتو في :

 ؛يترأس مجمس ومكتب السمطة المستقمة  وينسق أعماليا -
 ؛مف الييئات والسمطات العموميةتمثيل السمطة أمام مخت -
 ؛تنفيد مداوالت مجمس السمطة المستقمة -
 ؛استدعاء اجتماعات مجمس ومكتب السمطة المستقمة -
السيما تعيين نائبي الرئيس من بين اعضاء مكتب السمطة  ،يتمتع بصالحية التعيين -

لى تعيين منسقي المندوبيات إباإلضافة  ،مين العام لألمانة التقنيةوكذا تعيين األ ،المستقمة
 ؛الوالئية والبمدية والممثميات الدبموماسية والقنصمية

 ؛االعالن عن النتائج االولية لالنتخابات -
 ،تعبئة أعضاء المندوبيات الوالئية والمندوبيات البمدية والممثميات الدبموماسية والقنصمية -

 ؛خالل فترة العمميات االنتخابية وفترة مراجعة القوائم االنتخابية  ونشرىم عبر التراب الوطني
كما  ،يوقع محاضر المداوالت وقرارات السمطة المستقمة  ويضمن تبميغيا ومتابعة تنفيذىا -

 ؛2 يخطر الجيات المعنية بذلك
 ؛يعتبر رئيس السمطة المستقمة ىو الناطق الرسمي ليا -
 ؛يس السمطة المستقمة اآلمر بالصرف الرئيسيرئ -
 ؛االستقبال الشخصي لمتصريح بالترشح بالنسبة النتخابات رئاسة الجميورية كأصل عام -

                                                                 
1

 .92، ص7مرجع سبق ذكره ،37 من االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم -

2
 .92، ص7مرجع سبق ذكره ،33 االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم - 
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 9المندوبيات البلدية( –الهيئات المحلية للسلطة )المندوبيات الوالئية  الفرع الثاني9
 ،والقنصمية في الخارجالدبموماسية  تعتبر المندوبيات المحمية الوالئية والبمدية والممثميات

وىذا لحجم الميمة الممقاة  ،النواة والخمية األساسية لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات 
عمى عاتق ىذه المندوبيات والتي ال تخرج عن اليدف المنشود وىو تأمين شفافية ونزاىة 

  .العممية االنتخابية وىذا بالسير عمى مراقبتيا ومطابقتيا
إنشاء المندوبيات عمى الوطنية المستقمة لالنتخابات  سمطةالمنح المشرع الجزائرؼ 

مستوػ الواليات والبمديات والممثميات الدبموماسية والقنصمية في الخارج إلى مجمس السمطة 
يراعي  ،عضوا 15الى  3وتتشكل المندوبيات الوالئية من  .1الوطنية المستقمة لالنتخابات

 ،لى توزيع الييئة الناخبةإباإلضافة  ،المعيار الجغرافي أؼ عدد البمديات  ،في ىذا الحصر 
وفي اطار تنفيذ سياسة السمطة  ،ويتولى رئاستيا منسق يعينو رئيس السمطة المستقمة 

 2الوطنية المستقمة لالنتخابات  يعمل المنسق تحت إشراف السيد رئيس السمطة المستقمة.
السمطة المستقمة  فيتم تحديد تشكيمتيا بقرار من رئيس ،ةأما بالنسبة لممندوبيات البمدي

، وىذا بعد مصادقة مكتب السمطة المستقمة ،بناء عمى اقتراح من منسقي المندوبيات الوالئية
 3ويتم ىذا بمناسبة كل استشارة انتخابية.

بالخارج إلشراف سمطة رئيس السمطة  والبمدية والمندوبيات ،تخضع المندوبيات الوالئية
الوطنية المستقمة لالنتخابات  بممارسة الصالحيات المخولة لمسمطة في نطاق الدائرة 

كما توضع تحت تصرف السمطة المستقمة مصالح االنتخابات ، االنتخابية محل اختصاصيا
تحت  إلطاراواجراء االنتخابات وتعمل في عمى مستوػ البمدية والوالية لتحضير وتنظيم 

 .كامل سمطتيا
  االنتخابيةالمطلب الثاني 9عالقة السلطة المستقلة باألطراف ذات الصلة بالعمليات 

دارتيافي إطار تطبيق القانون المتعمق بنظام االنتخابات  عمييا، وضعت  اإلشرافو  وا 
دون خريطتا لتنسيق مع باقي األطراف ذات الصمة مع العممية االنتخابية السمطة المستقمة 

                                                                 
1
 .93، ص7مرجع سبق ذكره ،34 االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم - 

2
 .93 ، ص7مرجع سبق ذكره ،35 االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم - 

3
 .93 ، ص7مرجع سبق ذكره ،17 االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم - 



 الفصل االول             اإلطار التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 

 06 

ذلك من خالل الفروع  فيسنفصل و  .ن يتعدػ ىذا التنسيق مجالو وحيزه المتخصصينأ
 التالية:
 :تنسيق السمطة المستقمة مع الحكومة الفرع األول 
 :عالقة السمطة المستقمة بالمجمس الدستورؼ  الفرع الثاني  

 1 9تنسيق السلطة المستقلة مع الحكومة الفرع األول9
السمطات العمومية كل أنواع الدعم والمساند التي تطمبيا السمطة المستقمة  متقد  

من القانون العضوؼ  04لتمكينيا من القيام بمياميا ومسؤولياتيا وىذا ما نصت عميو المادة 
، وتنسق السمطة المستقمة مع السمطات العمومية المختصة كل اإلجراءات األمنية  19-07

من نفس  09لضمان حسن سيرىا وىذا مانصت عميو المادة  خابيةاالنتالمتعمقة بالعممية 
تجسد التنسيق والتعاون بين السمطة المستقمة والحكومة بمختمف ي القانون السالف الذكر .

 وزاراتيا في المجاالت التالية : 
 : 2ة الدفاع الوطنير التنسيق مع وزا -0

 نيايتيا بواسطة :  إلى من بدايتياوزارة الدفاع الوطني العممية االنتخابية لقد رافقت 
 ؛ىمية المشاركة في االنتخابات الرئاسيةأ دتو في التأكيد عمى أالدور التحسيسي الذؼ  -
المناسبة لسير  الظروفمنية والترتيبات الضرورية لتوفير اتخاذ كل االجراءات األ -

 ؛العممية االنتخابية
ادة العميا لمجيش الوطني دت القيالتأمين الشامل لمعممية االنتخابية الذؼ تعي -

 ؛ضمانياب
الدعم الموجستيكي ال سيما عن طريق استعمال سيارات ومروحيات الجيش في تأمين  -

 ؛المادة االنتخابية 
لى إاالنتخابية  األدواتتأمين مراكز ومكاتب التصويت يوم االقتراع، ومرافقة نقل  -

لى المقر المركزؼ لمسمطة إالوالئية   لجان المندوبيات الوالئية ومن مقرات المندوبيات
 الوطنية المستقمة .

                                                                 

 
1

 .   57، ص7  7070جانفي  75قصر األمم اندي الصنوبر، اجلزائر، ، 2422ديسمرب  22التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية ،  -

2
 .53ص7  مرجع سبق ذكره، ، ،7096ديسمرب  97التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية  - 
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 9 1التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية -1
تتعمق باإلشراف عمى العممية االنتخابية مع مندوبيات السمطة المتواجدة بالخارج من خالل 

 النقاط التالية:
رئيس الممثمية رئاسة المجان االنتخابية لمدوائر الدبموماسية أو القنصمية من طرف  -

 ؛الدبموماسية او القنصمية 
 ؛وضع الشبكة الدبموماسية لالتصاالت تحت تصرف السمطة  -
 ؛مني مع الدول المضيفة التنسيق االدارؼ واأل -
 ؛وضع مقرات السفارات والقنصميات تحت تصرف السمطة المستقمة    -
 ؛و القنصمية أعوان التابعين لممثميات الدبموماسية تسخير مجموعة من الموظفين واأل -
 االعتماد عمى المنظومة المالية لوزارة الخارجية لتغطية التكاليف االنتخابية . -

وقد كمف الوزير األول وزير الخارجية بالتشاور مع السمطة الوطنية المستقمة 
لالنتخابات باتخاذ كل التدابير الالزمة في مجال تحضير وسير عمميات تصويت 

 .2جاليتنا المقيمة بالخارج
 39التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  -2

 ىم محار التنسيق بين السمطة المستقمة ووزارة الداخمية فيما يمي :أ تجسدت 
الوالئية والبمدية التابعة لمييئة العميا لمراقبة االنتخابات  تحويل مقرات المندوبيات -

 ؛منية لتأمينيالمسمطة المستقمة ووضعيا تحت تصرفيا وتنسيق مع السمطات األ
وضع مصالح االنتخابات المتواجدة عمى مستوػ البمديات ومكتب االنتخابات عمى  -

 ؛مستوػ الواليات تحت االشراف المباشر لمسمطة المستقمة 
ويض مدراء االدارة المحمية عمى مستوػ الواليات من اجل تسيير ميزانية تف -

االنتخابات ومرافقة مدراء التنظيم عمى مستوػ الوالية لعممية تحضير وسائل 
 ؛االنتخابات وتأمين الوثائق االنتخابية 

  ؛منح تراخيص تنظيم تجمعات الحممة االنتخابية -
                                                                 

1
 . 53، ص7   نفس املرجع السابق - 

 
2

 .7، ص70967سبتمرب  76، الصادرة بتاريخ 06الفقرة رقم   ،282تعليمة وزارية رقم الوزارة األوىل،  - 

3
 .51ص7  مرجع سبق ذكره، ، ،7096ديسمرب  97التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية  - 
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   ؛لالنتخاباتعضوية المجان الوالئية التحضيرية  -
 ؛توفير الموحات االشيارية -
  ؛المشاركة في االيام التكوينية -
 ؛واعوان الدولة من احل التحضير واجراء االنتخاباتتسخير مجموعة من الموظفين  -
 ؛الوطني وتأمين تنقالت المترشحين  لألمنقيام المديرية العامة  -
 ؛الصحية  إسيام المديرية العامة لمحماية المدنية من خالل التغطية -
وضع شبكة المديرية العامة لممواصالت بالوزارة مؤطرييا في خدمة العممية  -

 االنتخابية . 
وقد كمف الوزير األول وزير الداخمية والجماعات المحمية بالتنسيق مع السمطة 
الوطنية المستقمة لالنتخابات باتخاذ كل التدابير الالزمة المتعمقة باالنتخابات 

 .1الرئاسية
 التنسيق مع وزارة العدل 9 -3

إلى السيد وزير العدل حافع األختام التي يدعوه من واسدػ الوزير األول تعميماتو 
خالليا إلى ضرورة اتخاذ التدابير التي تسمح بتنفيذ األحكام المنصوص عمييا في القانون 

ت والمتعمق بالسمطة الوطنية لالنتخابا 2019سبتمبر  14المؤرخ في  07-19العضوؼ 
 2016أوت  25المؤرخ في  10-16منو، وأحكام القانون العضوؼ رقم  17والسيما المادة 

 .2المتعمق بالنظام االنتخابي المعدل والمتمم
 3 ىم محاور التنسيق بين السمطة المستقمة ووزارة العدل فيما يمي :أ 

 ؛تعيين مستشارين والقضاة رؤساء لمجان االنتخابية  -
 ؛المستقمة بقضاة في دراسة ممفات الترشح تدعيم عمل مجمس السمطة  -
 ؛تدعيم عمل مجمس السمطة المستقمة بقضاة لمراقبة يوم االقتراع  -
 ؛تسييل عممية تسخير ضباط عموميين من محضريين وموثقيين ....في التصديق  -
 مين المجنة االنتخابية الوالئية .أعضوية المجان االنتخابية الوالئية السيما  -

                                                                 
1
 .7، ص7 90الفقرة رقم  مرجع سبق ذكره،  ،754، تعليمة وزارية رقم األوىلالوزارة  - 

2
 .7، ص7 93الفقرة رقم  نفس املرجع السابق، - 

3
 .52ص7  مرجع سبق ذكره، ، ،7096ديسمرب  97التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية  - 



 الفصل االول             اإلطار التنظيمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 

 15 

 التنسيق مع وزارة االتصال 9 -4
وقد كمف الوزير األول وزير االتصال بضمان وتيسير استعمال وسائل االعالم من 

 .  1قبل  السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 2 بـ :قامت السمطة المستقمة منذ تنصيبيا بالتنسيق مع وزارة االتصال 

 ؛تسييل عمل المؤسسات االعالمية والصحفيين  -
 ؛عقد رئيس السمطة المستقمة لعدة لقاءات صحفية وندوات  -
 ؛بمختمف انواع لممتابعة والوقوف ميدانيا لإلعالمفتح المجال  -
 ؛التوقيع عمى ميثاق اخالقيات الحممة االنتخابية مع وسائل االعالم  -
 ؛التوزيع العادل لمحيز الزمني بين المترشحين في تغطية الحممة االنتخابية -
تشكيل لجنة خاصة تعمل تحت اشراف رئيس السمطة المستقمة تتكون من نائب  -

رئيسيا ومصالح وزارة االتصال ومصالح وزارة الشؤون الخارجية ومصالح وزارة 
الوطني حيث اعتمدت ىذه المجنة ما يعادل  لألمنالدفاع الوطني والمديرية العامة 

وفتح المجال لوسائل االعالم  صحفي قصد التغطية االعالمية ليوم االقتراع 1554
عن النتائج المؤقتة حيث سمح لكل ممثمي الوسائل  لإلعالنلتغطية الندوة االعالمية 
 االعالمية بالحضور .

 عالقة السلطة المستقلة بالمجلس الدستوري 9 الفرع الثاني9
عمال بالدستور وبالقوانين العضوية، تجسدت العالقة بين السمطة المستقمة والمجمس 

  الدستورؼ في الجوانب االتية :
 في اطار اعداد القوائم االنتخابية و مراجعتها 9  -0

 19-08من القانون  22قامت السمطة المستقمة لالنتخابات تطبيقا لنص المادة 
بتسميم نسخة من القوائم االنتخابية النيائية لممجمس  14/09/2019المؤرخ في 

 .3الدستورؼ 

                                                                 
1
 .7، ص7 93الفقرة رقم  مرجع سبق ذكره،  ،754، تعليمة وزارية رقم الوزارة األوىل - 

 .53ص7  مرجع سبق ذكره، ، ،7096ديسمرب  97التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية  - 2
3
 .54ص7   نفس املرجع السابق، - 
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 في اطار الفصل في صحة الترشحات لرئاسة الجمهورية9 -1
المعدل والمتمم لقانون  19-08من القانون العضوؼ  141تطبيقا لنص المادة 

و أقبول  اتقرار  بإصداراالنتخابات، قامت السمطة المستقمة وبعد دراسة ممفات المترشحين 
وذلك لتمكينيم من ممارسة حق  رفض الترشيحات معممة تعميال قانونيا، وتبميغيا تبميغا رسميا

 ساعة من ساعة تبميغيم . 48الطعن خالل 
ات مرفقة بممفات الترشح حقراراتيا المتعمقة بالترشي بإرسالكما قامت السمطة المستقمة 

ساعة من تاريخ صدورىا الى المجمس الدستورؼ، الذؼ اصدر  24القانونية  اآلجالخالل 
 . 1لذلك اصدر قراره النيائي بالقائمة النياية لممترشحينقراراتو الفاصمة في الطعون، وتبعا 

المجمس الدستورؼ في ىذا القرار ىو الترتيب المعتمد يوم  أوردهعتبر الترتيب الذؼ يو 
 االقتراع .

  في يوم االقتراع 9 -2
السمطة المستقمة مذكرة لجميع رؤساء المجان االنتخابية الوالئية والمنسقين  أصدرت

ضبط  بآمنةالمحاضر المطموبة فورا  بإيداعلمسمطة بضرورة االلتزام الصارم  الوالئيين
 المجمس الدستورؼ، كما عممت السمطة المستقمة عمى ضمان تسييل تنقل المعنيين .

عمى ان يكون رئيس المجنة االنتخابية الوالئية و  أيضاوحرصت السمطة المستقمة 
عمى مستوػ كل والية اثنا تنقميم من مقراتيم المنسق الوالئي مرفوقين بممثمي المترشحين 

المحاضر، حرصا منيا عمى ضرورة  إليداعمقر السمطة المستقمة والمجمس الدستورؼ  إلى
حضور الممثمين ومرافقتيم لمسمطة في جميع مراحل العممية االنتخابية ، والتكفل بالجانب 

 ستي .يالموج
لى التحمي بمنزلة خاصة لضمان احتراميم إالسمطة الوطنية لالنتخابات يحتاج اعضاء 

لى حاجتيم لضمانات إ باإلضافةمن قبل كافة السمطات والفعاليات االجتماعية االخرػ 
دستورية وقانونية تؤمن ليم مدة عضوية محددة وشروط خدمة الئقة دون الخضوع ألؼ 

 مؤثرات أو التخوف منيا .

                                                                 

 
1

 .94-2، ص7 من 7096نوفمرب  06،بتاريخ  22، قرار رقم 72العدد اجلريدة الرمسية،  -
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دارةرارات و التخاذ الق آلياتعمى السمطة االنتخابية تطوير  مع طبيعتيا  تتالءم أعماليا ا 
ومع الثقافة السائدة في كل بمد، وتحتاج العتماد نظام داخمي محكم ليا يضمن شفافية 

ن تعقد السمطة الوطنية جمساتيا بشكل أجمساتيا وعممية اتخاذ القرارات من قبميا ويمكن 
بمستويات الثقة في  الجميور وبينما تعزز االجتماعات المفتوحة أمامو مغمق أمفتوح 

ونشاطاتيا، تمكن االجتماعات المغمقة أعضاء االدارة  السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 كثر .أمن مناقشة المواضيع الحساسة بصراحة 

مانتيا أعضاء السمطة االنتخابية وجيازىا االدارؼ أو أ تعتبر العالقة الجيدة بين 
 .    1االدارة بشكل فاعل ومؤثرالعامة من المسائل المفصمية لعمل تمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 .54ص7  مرجع سبق ذكره، ، ،7096ديسمرب  97الرائسية التقرير النهائي حول االنتخاابت  - 
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 الصة الفصل9خ

استحدث رئيس الدولة السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وذلك تمبية لمطالب الشعب 
وتتمتع باالستقاللية المالية واستقاللية في االشراف والرقابة والتسيير لالنتخابات في مختمف 

والقانون  2019سبتمبر14المؤرخ في  07-19العضوؼ  مراحميا وىو ما أكد عميو القانون 
  .المعدل والمتمم 10-16العضوؼ لالنتخابات 

ولقد تم الوقوف عمى التشكيمة الجماعية والموسعة لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات 
التي يرأسيا شخصية وطنية منتخبة من أعضاء السمطة )رئيس السمطة الحالي معين من 

لة نظرا لمظروف التي كانت تمر بيا الجزائر( في حين ينتخب باقي طرف رئيس الدو 
 .07-19اعضاء السمطة من نظرائيم كما ىو محدد في القانون العضوؼ 

باستعراض اإلطار التنظيمي لمسمطة الوطنية لالنتخابات و بغرض تمكينيا من اداء 
لة ليا و يضمن القانون دورىا الحقيقي في التسيير و الرقابة و الحرص عمى الشفافية المخو 

وضع عدة أجيزة تحت تصرفيا قبل و خالل وبعد االقتراع لمتأكد من  07-19العضوؼ 
 متابعة العممية االنتخابية لألحكام القانونية و التزام االدارة بالحياد .
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الفصل الثاني  
صالحيات السلطة الوطنية 

المستقلة لالنتخابات في 

 12/12/2019رئاسيات 
 نموذجا
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 تمهيد الفصل9
قبل الخوض في تحديد المياـ الموكمة لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وأساليب 

نظامنا االنتخابية و التي أوكل ليا  عمميا البد مف التطرؽ إلى تعريف ىذه الييئة الفتية في
المشرع ميمة إدارة العممية االنتخابية بدؿ الجيات اإلدارية المختمفة ،حيث نص عمييا 

بقولو " تنشأ سمطة وطنية مستقمة  07-19بموجب المادة الثانية مف القانوف العضوي 
تقالؿ و المالي و لالنتخابات تمارس مياميا دوف تحيز ، تتمتع بالشخصية المعنوية و االس

تدعى في صمب النص "السمطة المستقمة" ، و يالحظ ىنا بأف المشرع الجزائري أحجـ مف 
إعطاء تعريف محدد ليذه السمطة تاركا ىذه الميمة لفقياء القانوف ، ايف تولت المؤسسة 

ضوي الدولية لمديمقراطية و االنتخابات تعريف "اإلدارة االنتخابية" انطالقا مف المعيار الع
بالقوؿ أنيا " تمؾ المؤسسة أو الييئة المسئولة قانونا بإدارة كل أو بعض الجوانب األساسية 
لمعممية االنتخابية و االستفتاء عمى مختمف أشكاليا " ، كما تـ تعريفيا باالعتماد عمى 
المعيار الموضوعي بأنيا " كافة األنشطة و األعماؿ المتعمقة بالتخطيط لالنتخابات و 

يا وتنفيذىا "، و بالجمع بيف المعياريف العضوي و الموضوعي فانو يمكف تعريفيا بأنيا تنظيم
الييئة أو الجياز الذي يتولى إدارة كل أو بعض جوانب العممية االنتخابية والتي تشمل تحديد 
أصحاب الحق في االقتراح و استقباؿ طمبات الترشح مف األحزاب السياسية أو المترشحيف و 

و تنظيـ عممية االقتراع و فرز األصوات و عدىا و تجميعيا ، أما اإلدارة االنتخابية اعتمادىا 
المستقمة فيي " تمؾ الييئة التي بإمكانيا و بكل كفاءة و حرفية إدارة جميع محاوؿ العممية 
االنتخابية بدوف تدخل مف جانب الحكومة في أي شأف مف شؤونيا ، و مف ثـ ال تتبع اإلدارة 

ة المستقمة في تشكيميا و مياميا أي جية كانت السيما السمطة التنفيذية فيي االنتخابي
 منفصمة انفصاال تاما عنيا.

عمى ىذا األساس فاف السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات عبارة عف جية مستقمة كمفت 
تمكينيا بإدارة العممية االنتخابية برمتيا ، لذلؾ كاف البد مف تزويدىا بصالحيات واسعة بغية 

مف مجابية جميع العمميات المعقدة مطموبة في العممية االنتخابية ، وذلؾ مف استدعاء الييئة 
الناخبة إلى غاية إعالف النتائج المؤقتة لالنتخابات )أوال(،كما إف عمميا يتطمب توفير 
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مجموعة مف الوسائل واألساليب التي تتدخل بمقتضاىا لحماية العممية االنتخابية مف اي 
 خرؽ يمس نزاىتيا أو صفوىا )ثانيا(

 وسنحاوؿ التفصيل في عناصر الفصل مف خالؿ:
  صالحيات السمطة السابقة وأثناء سير لمعممية االنتخابيةالمبحث األول 9 

ػػػػػػػصالحيات السمط الثاني9المبحث  ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػة الالحقة لمعممية االنتخابيػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ   ةػ
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 المبحث األول 9 صالحيات السمطة السابقة وأثناء سير لمعممية االنتخابية
أي اف  ،تنبع المياـ التي تتوالىا السمطة المستقمة وترتبط بمراحل العممية االنتخابية 

ومف ثـ فيي مياـ قبمية تمارسيا السمطة أثناء  ،مياميا تتبع كافة مراحل العمميات االنتخابية 
ومياـ معاصرة والحقة تمارسيا أثناء وبعد يوـ االقتراع  (01المرحمة التمييدية لالنتخابات )

في ذلؾ  ليصفلتا ؿو احنسو  .( وىو االمر الذي نتولى تفصيمو وتوضيحو تبعا لما يأتي02)
 :المطمبيف الموالييفمف خالؿ 
  المطمب االوؿ : صالحيات السمطة خالؿ المرحمة التحضيرية  
 المطمب الثاني: الصالحيات أثناء سير العممية االنتخابية 

  المطمب االول 9 صالحيات السمطة خالل المرحمة التحضيرية 
لتمييدية لمعممية االنتخابية مف لحظة استدعاء رئيس الجميورية لمييئة تمتد المرحمة ا 

تتخذ السمطة المستقمة جممة مف االجراءات -نياية الحممة االنتخابية , وىنا  الناخبة الى غاية
والتدابير قصد ضماف تحضير واجراء االنتخابات بكل نزاىة وشفافة وحياد دوف أي تمييز 

 لؾ مف خالؿ الفروع الموالية:وسيتـ التفصيل في ذ ،1بيف المترشحيف 
  :مسؾ البطاقة الوطنية لمييئة الناخبةالفرع األوؿ  
  :اعداد بطاقات الناخبيف و تسميميا ألصحابيا الفرع الثاني   
  :تعييف و تسخير مؤطري مراكز و مكاتب التصويت الفرع الثالث  
 :استقباؿ ممفات الترشح لالنتخابات رئاسة الجميوريةالفرع الرابع  
 :تحديد اماكف تعميق ممصقات المترشحيف و توزيع قاعات االجتماعات  الفرع الخامس

  واليياكل عمييـ
  :الحممة االنتخابية الفرع السادس  

  مسك البطاقة الوطنية لمهيئة الناخبةالفرع األول9 
تتشكل البطاقية الوطنية لمييئة الناخبة أو ما يعبر عنو مجازا بالوعاء االنتخابي الذي 
يتولى التعبير عف ارادة الشعب في مختمف المناسبات االنتخابية .مف مجموع القوائـ 

                                                                 
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  5االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  -  1
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،والتي يتوقف عمى  1لمبمديات و المراكز الدبموماسية والقنصمية في الخارج االنتخابية
عممية تصفيتيا و تنقيتيا مف الشوائب التي قد تعتري مضمونيا أىمية كبرى في تحيق 
مصداقية العممية االنتخابية برمتيا ،ذلؾ اف االحصاء الصحيح المطابق لمواقع ليذه 

ا التعبير الصادؽ عف اصوات الشعب صاحب الييئة يعتر االنطالقة السممية لضم
السمطة و مالؾ السيادة ، مف ىذا المنطمق قررت معظـ التشريعات في الوقت الحالي 

مر اعداد وتحييف الييئة الناخبة لجيات حيادية مستقمة عف السمطة التنفيذية أتوكيل 
توى كل مف تتولى ميمة السير عمى مراجعتيا عند كل عممية انتخابية ، و ذلؾ عمى مس

 2البمديات أو عمى مستوى القنصميات و الممثميات الدبموماسية في الخارج .
وحرصا منو عمى تحقيق اىداؼ النزاىة و الحياد قاـ المشرع الجزائري  وألوؿ مرة منذ 
االستقالؿ  بوضع البطاقة الوطنية لمييئة الناخبة تحت مسؤولية و تصرؼ السمطة الوطنية 

ت ، و ىو ما يعتبر خطوة شجاعة نحو تكريس شفافية العممية االنتخابية المستقمة لالنتخابا
و تجسيد نزاىتيا بصفة عماية عمى ارض الواقع ، مف خالؿ سحبو لصالحية تنظيـ 
االنتخابات مف االدارة و منحيا لمسمطة المستقمة ، ايف اصبحت ىذه االخيرة تتولى تحضير 

، و بذلؾ تشرؼ عمى عممية التسجيل في 3ؼ عمييا االنتخابات و تنظيميا وادارتيا و االشرا
القوائـ االنتخابية لمبمديات و المراكز  الدبموماسية و القنصمية في الخارج وتحيينيا بصفة  

حد الناخبيف فاف المصالح المعنية لبمدية مقر االقامة و أف توفى إف مستمرة و دورية ،
المصالح الدبموماسية و القنصمية تطمع السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات التي تقوـ حاال 
بشطبو مف قائمة الناخبيف ، و في حالة وفاة الناخب مف خارج بمدية اقامتو ، يتعيف عمى 

دورىا تطمع بالمتوفي بجميع الوسائل القانونية ، التي بمدية مكاف الوفاة اخبار بمدية اقامة 
 4السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات .

                                                                 
 52ادلؤرخة يف  21ادلتعلق بنظام اإلنتخاابت اجلريدة الرمسية رقم  5103أوت  52ادلؤرخ يف ، 01-34مكرر من القانون العضوي  31املادة  -  1

 02ادلؤرخة يف  22اجلريدة الرمسية رقم  5106سبتمرب  01ادلؤرخ يف   15-06رقم   ، ادلعدل و ادلتمم مبوجب القانون العضوي 5103أوت 
 5106سبتمرب 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  – دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري و التشريع الفرنسي –دندن مجال الدين ، دور القضاء يف العملية اإلنتخابية  - 2
 .02ص ، 5104،  0ة احلقوق ، جامعة اجلزائر يف العلوم ، ختصص قانون عام ، كلي

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  4االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 3
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  01االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 4
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ومف بيف االجراءات الجوىرية الجديدة التي جاء بيا المشرع بيدؼ اضفاء الشفافية و 
النزاىة عمى العممية االنتخابية ىي تولي رئيس السمطة المستقمة ميمة االعالـ عف فتح فترة 

، كما يتـ اعداد القوائـ االنتخابية و  1ة القوائـ االنتخابية و اختتاميا بكل وسيمة مناسبةمراجع
مراجعتيا الدورية او بمناسبة كل استحقاؽ انتخابي أو استفتائي في كل بمدية مف طرؼ لجنة 
بمدية رباعية تعمل تحت اشراؼ السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات متكونة مف قاضي 

( مواطنيف مف البمدية 3يس المجمس القضائي المختص اقميميا رئيسا ،وثالثة )يعينو رئ
تختارىـ المندوبية الوالية لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات مف بيف الناخبيف المسجميف 
بالقائمة االنتخابية لمبمدية المعنية بموجب قرار ينشر بكل وسيمة مناسبة مما يبعد عنيا 

يحقق مبداء الرقابة الشعبية عمى العممية االنتخابية ، ويتـ تحديد قواعد العنصر االداري و 
سير ىذه المجنة و مقرىا عف طريق قرار صادر عف رئيس السمطة الوطنية المستقمة 

 2لالنتخابات .
وتجد المالحظة في االخير اف عممية المراجعة الدورية لمييئة الناخبة التي تمت ما بيف 

ناخبا مف  24474161قد اصفرت عف احصاء ما يقارب  2019 اكتوبر مف عاـ 17و12
ناخب مسجل عمى مستوى المراكز الدبموماسية و القنصمية بالخارج اي  914308بينيـ 

بالمائة مقارنة بالييئة الناخبة التي كانت موجودة قبل القياـ بيذه  67،0بارتفاع يقدر ب :
ناخب ، و  123239يقارب ناخب جديد و شطب ما  289643المراجعة ،اي تسجيل 

الدائمة لمجنة البمدية لمراجعة القوائـ االنتخابية  باألمانةيحدد القانوف بأف الييئة الناخبة تحفظ 
و تحت مسؤولية السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات كما تسمـ ليذه االخيرة و لممندوبية 

 3الوالئية السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات نسخة منيا .
 
 
 

                                                                 
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  04االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  -1

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  02االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 2

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  51االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 3
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 االنتخابيةلمقوائم  االستثنائيةجعة االمر (9 10الجدول رقم )
 1310001170 تعداد الييئة اإلنتخابية اإلجمالية )داخل و خارج الوطف ( قبل المراجعة اإلستثنائية

 1312171246 تعداد الييئة اإلنتخابية اإلجمالية بعد المراجعة اإلستثنائية

 1261244 المسجموف الجدد أثناء ىذه الفترة
 311168 المشطوبوف الجدد أثناء ىذه الفترة

 
 جعة الدورية لمقوائم االنتخابيةا(9 المر 11الجدول رقم )

 1312171246 لدوريةاإلجمالية )داخل و خارج الوطف ( قبل المراجعة ا االنتخابيةتعداد الييئة 
 1313631050 الدوريةتعداد الييئة اإلنتخابية اإلجمالية بعد المراجعة 

 1781532 المسجموف الجدد أثناء ىذه الفترة
 0121182 المشطوبوف الجدد أثناء ىذه الفترة

 اعداد بطاقات الناخبين و تسميمها ألصحابها 9 الفرع الثاني9 
منح القانوف العضوي السمطة  المستقمة صالحية تمكيف المواطنيف الذيف تتوفر فييـ 
الشروط القانونية مف ممارسة حقيـ االنتخابي دوف اقصاء او تمييز و ذلؾ مف خالؿ 
تكريس قاعدة "لكل ناخب صوت واحد" و لتحقيق ذلؾ ينبغي عمى السمطة المستقمة اتخاذ 

تسجيل كل مواطف تتوفر فيو الشروط القانونية في القائمة جميع االجراءات الالزمة بغية 
، التي تتولى السمطة 1االنتخابية لمدائرة التي ينتمي الييا و تمكينو مف بطاقة الناخب 

المستقمة اعدادىا لتكوف صالحة لكل االستشارات االنتخابية ، و في ىذا االطار تستفيد 
عدة مختمف المصالح العمومية و الممثميات السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات مف مسا

 الدبموماسية و القنصمية بالخارج.
 :تعيين و تسخير مؤطري مراكز و مكاتب التصويت الفرع الثالث9 

مف بيف الخطوات العممية الميمة التي تضفي المصداقية و الشفافية عمى العممية 
عمى تحويل صالحيات  ىو النص 07-19االنتخابية و التي جاء بيا القانوف العضوي 

السمطات العمومية في مجاؿ تحضير و تنظيـ االنتخابات الى السمطة المستقمة ، و في ىذا 
                                                                 

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  3االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 1



 الفصل الثاني                  صالحيات السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 

 31 

الصدد منح لممندوب الوالئي السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات الحق في تعييف وتسخير 
ة ، و ذلؾ قائمة اعضاء مراكز و مكاتب التصويت مف بيف الناخبيف المقيميف في اقميـ الوالي

 1بمناسبة كل عممية اقتراع او استفتا مع ضرورة التكفل بتحيينيا و توزيع الييئة الناخبة عمييا
و في ىذا المجاؿ تتولى ىذه االخيرة تكويف وترقية اداء اعواف و مؤطري العممية االنتخابية 

نزاىة  و تحديد الكيفية التي يؤدوف اليميف حوؿ التزاميـ باإلخالص و الحياد و تحقيق
، كما يتعيف عمى المندوب الوالئي لمسمطة المستقمة اتخاذ كافة الترتيبات  2العممية االنتخابية

في حالة تغيير عضو أو اعضاء مكتب التصويت لتعويضيـ باألولوية مف بيف االعضاء 
العمل عمى ضماف  إلى باإلضافة،  3اإلضافييف األعضاءاالساسييف الحاضريف و مف بيف 

دـ استعماليـ ألمالؾ ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي او مترشح أو قائمة لعدة ع
مترشحيف ، و بالتالي فاف الوصوؿ الى حياد االدارة و االعواف المكمفوف بتنظيـ االنتخابات 

  4يعتبر مف اىـ االىداؼ التي انشأت السمطة المستقمة مف اجميا
 دد مكاتب و مراكز التصويتاإلحصائيات المتعمقة بع(129الجدول رقم )

 العدد اإلجمالي لمكاتب التصويت العدد اإلجمالي لمراكز التصويت
 خارج الوطف داخل الوطف خارج الوطف داخل الوطف
13.181 114 61.016 277 

 
 اإلحصائيات المتعمقة بعدد  مؤطري مكاتب و مراكز التصويت (9 13الجدول رقم )

 العدد اإلجمالي لمؤطري لمكاتب التصويت التصويت العدد اإلجمالي لممؤطري  مراكز
 خارج الوطف داخل الوطف خارج الوطف داخل الوطف
65905 570 427.112 1.939 

 
                                                                 

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  5االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 1
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  10االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 2

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  15االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 3
،جامعة عبد احلق مزردي ، ضماانت إستقاللية أعضاء اذليئالعليا ادلستقلة لإلنتخاابت يف ضوء نظامني جزائري و تونسي ، رللة اإلجتهاد القضائي  - 4

 511ص  5105مارس  ، 34العدد  بسكرة ،
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  استقبال ممفات الترشح لالنتخابات رئاسة الجمهوريةالفرع الرابع9
اف المشرع الجزائري الـز كل مواطف ابدى نيتو في الترشح لمنصب رئاسة الجميورية 

أو لدى اي  شخصيا ايداع التصريح بالترشح لدى رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 1عضو اخر مف اعضاء مكتب السمطة يفوضو الرئيس لمقياـ بتمؾ الميمة مقابل تسميـ وصل

، عمى ىذا االساس خوؿ المشرع ألعضاء السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات ميمة 
، و ىذا بغية التأكد مف توفر  2استقباؿ ممفات الترشح و الفصل فييا طبقا ألحكاـ القانوف 

أصحابيا عمى الشروط القانونية المطموبة السيما ما تعمق منيا بوجوب ارفاؽ ممف الترشح 
ئمة تتضمف خمسيف الف توقيع فردي عمى االقل لمناخبيف المسجميف في بقائمة تتضمف بقا

والية عمى االقل، عمى اف اال يقل العدد األدنى مف  25القائمة االنتخابية موزعة عمى 
، و تتضمف  3توقيع 1200التوقيعات المطموبة في كل والية مف الواليات المقصودة عف 

ذي اعدتو السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات استمارة التوقيع الشخصي حسب النموذج ال
مجموعة مف البيانات االساسية منيا اسـ الموقع لقبو بالحروؼ العربية و الحروؼ الالتينية ، 
تاريخ و مكاف ميالده ، اسـ االب ولقب االـ و اسميا ، العنواف الكامل ، رقـ التسجيل في 

تاريخ و جية اصدارىا ، بصمة السبابة اليسرى  القائمة االنتخابية ، رقـ بطاقة اثبات اليوية
 أو التوقيع عمييا اضافة الى حتـ و توقيع السمطة المصادقة .

وىنا يجب عمى السمطة المستقمة الفصل في صحة الترشيحات بقرار معمل تعميال قانونيا 
 ( اياـ مف تاريخ اخر اجل إليداع التصريح بالترشح ، و يبمغ7في اجل ال يتعدى سبعة )

القرار الى المترشح فور صدوره ، الذي لو الحق في حالة رفض ترشحو الطعف اماـ المجمس 
 4ساعة مف ساعة تبميغو اياه 48الدستوري خالؿ 
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 جدول يبين عدد و طبيعة و أصناف  الذين أبدو الرغبة في الترشح(149الجدول رقم )

 العدد الفئة 
 148 الترشحكل الذيف أبدو رغبتيـ في  عدد المترشحين

 التأهيل العممي
 32 شيادة الدكتوراه فما فوؽ 

 -ليسانس –شيادة الدراسات التطبيقية
 ماجستير -ميندس  –ماستر 

116 

 الجنس
 07 اإلناث
 141 الذكور
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 جدول اإلجمالي لمتوقيعات بعد الدراسة(159الجدول رقم )

 املرتشح الرقم

ات
مار

إلست
د ا

عد
 

نوان
 قا

ضة
رفو

امل
 

ونة
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ا
ايت 
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د ال
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ت 
الاي
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30

11
 

ررة 
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ا
3

 

رر 
ملتك

ا
0

 

من 
ل 

أق
36

سنة
 

 القرار صحيحة

3 
ميهويب عبد 

 العزيز
 مقبول 435521 374 35370 714 10 26 465115 05340 515377

0 
بن قرينة عبد 

 القادر
 مقبول 615120 031 05111 35417 06 21 735273 35441 715333

 مرفوض 11 11 11 11 11 11 11 11 11 زغدود علي 1
 مقبول 3125604 212 25237 25411 21 25 3325117 75634 3025303 تبون عبداجمليد 2

3 
ىبريات 
 ع/الرزاق

 مرفوض 46 11 10 11 11 13 51 11 51

 مقبول 635073 021 05565 25445 11 24 665770 261 675250 بن فلني علي 4
 مرفوض 35155 15 20 32 11 07 35321 636 3736 عباس مجال 5
 مقبول 555017 017 15356 35536 06 25 605162 05560 635344 بلعيد ع العزيز 6
 مرفوض 015310 72 35315 35116 14 07 035103 065772 325113 عروج مراد 7

 مرفوض 35316 15 05 21 11 04 35430 45 35457 سكوري علي 31

33 
محادي 
 عبداحلكيم

 مرفوض 315326 121 35363 25116 00 17 375162 75213 465567

 مرفوض 345644 51 246 35003 13 17 365410 265303 445535 ساحلي بلقاسم 30
 مرفوض 045331 311 756 634 14 13 065332 354707 115321 خبليلي سليمان 31

32 
عرعار 

 عبدالرمحان
 مرفوض 055535 016 513 05373 16 14 115363 565 135146

 مرفوض 11 11 11 11 11 11 11 11 11 بلعباس العايدي 33
 مرفوض 35213 17 103 143 13 00 45311 015501 045601 بلهادي عيسى 34
 مرفوض 065636 333 411 250 16 22 115116 732 115730 مسدور فارس 35
 مرفوض 005011 331 547 035714 12 23 275106 45421 335446 خرشي النوي 36
 مرفوض 160 13 4 10 11 16 173 313 700 عايب رؤوفف 37
 مرفوض 115601 351 35013 25106 13 32 14307 55530 225063 ضيف دمحم 01
 مرفوض 11 11 11 11 11 11 11 11 11 بوعوينة دمحم 03
 مرفوض 11 11 11 11 11 11 11 11 11 جنيو عبداملنعم 00

01 
العايب 
 عبدالقادر

 مرفوض 11 11 11 11 11 11 11 11 11

  4315016 05410 035132 365127   5105351 3125031 6445561 اجملموع
  66554 1514 0573 5574   62530 33526  النسبة املئوية
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تحديد اماكن تعميق ممصقات المترشحين و توزيع قاعات االجتماعات  الفرع الخامس9
  والهياكل عميهم

تخصص داخل الدوائر االنتخابية اماكف عمومية لإللصاؽ الترشيحات توزع مساحتيا  
بالتساوي الى المترشحيف أو قوائـ المترشحيف ، و ىنا منحت السمطة المستقمة ميمة ضبط 
ىذه العمميات بعيدا عف رقابة االدارة ، و ذلؾ بالكيفية التي ترى فييا تحقيق العدؿ و 

، و ىو ما يعني ضرورة تعامميا مع كافة المشاركيف في  االنصاؼ بيف المترشحيف
االنتخابات بعدالة و مساواة تامة و دوف اي تمييز او تفضيل لمجموعة سياسية دوف غيرىا 

، كما تتولى كذلؾ ميمة التوزيع العادؿ  1مف المجموعات أو لمرشح عمى غيره مف المرشحيف
سائل االعالـ الوطنية السمعية و المنصف لمحيز الزمني المخصص لممترشحيف في و 

 . 2البصرية بالتنسيق مع صمطة الضبط المشرفة عمى السمعي البصري 
 الحممة االنتخابية 9الفرع السادس9 

و  186الى غاية  173في مواده مف المادة  16/10نص عمييا القانوف العضوي 
 خصيا باب كامل حمل عنواف الحممة االنتخابية و االحكاـ المالية .

الى اف مدة الحممة  أعاله إليوبالنسب لمحممة االنتخابية حدد القانوف العضوي المشار 
اياـ  و في  03قبل االقتراع و تنتيي قبل يوـ االقتراع ب  25يوـ تبدأ مف يوـ 22االنتخابية 

ػػػػتفتح ب فإنياحالة المرور الى الدور الثاني  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ قبمو بيوميف يوـ قبل يوـ االقتراع و تنتيي  12  ػ
كما حمل ىذا القانوف مجموعة مف الموانع تعد مخالفات يرتكبيا المترشح اثنا حممتو اذا قاـ 

 بيا ، نذكر منيا :
  ؛يمنع اجراء الحممة خارج اجاليا القانونية -
 ؛يمنع استعماؿ المغاة االجنبية خالؿ الحممة االنتخابية  -
 ؛ممة االنتخابية يمنع استعماؿ اي طريقة مف طرؼ االشيار خالؿ الح -

                                                                 
 العدد العاشر يف ضوء التجارب الدولية ،رللة البحوث السياسية و اإلدارية ، –زلاولة للتقييم –ممحمد ابسك منار ، إدارة اإلنتخاابت يف ادلغرب   - 1
 .01- 6ص  ،
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  5االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 2
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يمنع نشر وبث صبر االراء و استطالع نوايا الناخبيف في التصويت و قياس شعبية  -
ساعة عمى مستوى خارج  120ساعة عمى المستوى الوطني و 72المترشحيف قبل 

  ؛الوطف بالنسبة لمجالية الوطنية
 ؛يمنع اي شكل اخر لالشيار خارج االماكف المحدد لذلؾ  -
التابعة لشخص معنوي خاص او عمومي او تمكات و الوسائل يمنع استعماؿ المم -

مؤسسة او ىيئة عمومية ، كما يمنع استعماؿ اماكف العبادة و المؤسسات و االدارات 
العمومية و مؤسسات التربية و التعميـ والتكويف ميما كاف نوعيا او انتمائيا الغراض 

 ؛الدعاية االنتخابية بأي شكل مف االشكاؿ 
ل مترشح اف يقوـ بأي حركة او موقف او عمل او سموؾ غير مشروع يمنع عمى ك -

 ؛او مييف او شائف او غير قانوني او ال اخالقي
 ؛يمنع االستعماؿ السيئ لرموز الدولة  -
يمنع و يحضر عمى كل مترشح اف يتمقى بصفة مباشرة او غير مباشرة ىبات نقدية  -

اخرى ميما كاف شكميا مف اي دولة اجنبية او اي شخص  مساىمةاو عينية او اي 
 ؛طبيعي او معنوي مف جنسية اجنبية

 ؛يمنع الخروج عف قواعد الدستور  -
 ؛يمنع الخروج عف البرنامج الحزبي او البرنامج االنتخابي لمحممة االنتخابية -

كما تولت ىذه القواعد تنظيـ مسألة االستفادة مف حيز زمني في وسائل بطريقة 
 ؛ادلةع

 المطمب الثاني9 الصالحيات أثناء سير العممية االنتخابية
تشكل مرحمة التصويت و الطعف في نتائج االنتخابات واحدة مف المراحل الجوىرية التي 
تمر بيا العممية االنتخابية السيما واف التالعب بيا يعود تأثيره السمبي عمى العممية 

ى اىـ االجراءات التي زودت بيا السمطة المستقمة االنتخابية برمتيا ، لذلؾ سوؼ نتطرؽ ال
اثنا عممية التصويت )ا( و بعدىا نتطرؽ الى الدور الذي تقوـ بو اثنا مرحمة الطعف في نتائج 

 نفصل في ذلؾ مف خالؿ الفرع الموالي:س التصويت )ب( .
  :دور السمطة المستقمة اثنا المرحمة المعاصرة لالقتراعالفرع األوؿ  
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  دور السمطة المستقمة اثنا المرحمة المعاصرة لالقتراعالفرع األول9 
المراحل التي تمر بيا العممية االنتخابية عمى تعتبر عممية االقتراع و التصويت مف اىـ 

االطالؽ ، ألنيا تمثل ركنا اساسيا في بنا الديمقراطية و تجسيد معني اشتراؾ ارادة الجماىير 
ليذا منح المشرع الجزائري السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات عدة  1في صنع القرار

مراحل العممية االنتخابية ضبطا  صالحيات لتمكينيا مف ضبط ىذه المرحمة الحساسة مف
 دقيقا منسجما مع الواقع ، و ىو االمر الذي خوليا القياـ بالمياـ التالية :

هر عمى تعميق قائمة االعضاء المؤطرين الخاصة بكل مكتب تصويت في االماكن سال-0
  المحددة لها

تسير السمطة المستقمة عمى عممية قائمة كل مؤطري مكاتب التصويت بالمكتب   
المعني يوـ االقتراع اضافة الى التأكد مف احتراـ ترتيب اوراؽ التصويت عمى مستوى مكاتب 
االقتراع ، وذلؾ مف خالؿ القرعة التي اجراىا المجمس الدستوري لتحديد ىذا الترتيب فيما 

سية و القرعة التي تجرييا السمطة المستقمة فيما باقي االنتخابات يخص االنتخابات الرئا
ويضاؼ الى ذلؾ منحيا ميمة السير عمى توفير العدد الكافي مف أوراؽ التصويت و العتاد 

عمى مستوى مكاتب  و الوثائق االنتخابية الضرورية و كذا توفر صناديق الشفافة و العوازؿ
 االقتراع .

 د االقتراع القانونية امكانية تقديم مواعي-1
اذا كاف االقتراع يبدأ عمى الثامنة صباحا ، و يختتـ في نفس اليوـ عمى الساعة السابعة 
مساءا ، فانو بامكاف رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات و بطمب مف المندوب 

في البمديات  الوالئي لمسمطة اف يقرر تقديـ افتتاح االقتراع اثنيف و سبعيف ساعة عمى االكثر
التي يتعذر فييا اجراء عمميات التصويت في يوـ االقتراع نفسو الي سبب استثنائي كاف 

 .2بسبب تشتت السكاف او بسب كثرة عدد مكاتب التصويت و تعددىا 
 

                                                                 
رسالة دكتوراه ، كلية القانون ،  –دراسة مقارنة  –مدى كفاية احلماية اجلزائية للعملية اإلنتخابية يف التشريع األردين  ،اخلصيالت عبد هللا أمحد  - 1

 .53، ص  5101جامعة عمان العربية ، األردن ،
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  11ادلادة  - 2
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 تعين اعضاء في المجان االنتخابية البمدية و الوالئية -2
بإعداد محضر احصاء خاص بنتائج التي تتكفل  –تتشكل المجنة االنتخابية البمدية 

مف قاضي رئيسا  –التصويت المحصل عمييا في كل مكاتب التصويت عمى مستوى البمدية 
يعينو رئيس المجمس القضائي المختص اقميما ، و المندوب البمدي لمسمطة الوطنية المستقمة 

يـ المندوب الوالئي لالنتخابات كنائب لرئيس المجنة االنتخابية البمدية و مساعديف اثنيف يعين
لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات مف بيف ناخبي البمدية معدا المترشحيف و المنتميف الى 
احزابيـ و اقاربيـ و اصيارىـ الى غاية الدرجة الرابعة ، و يجب تعميق المقرر المتضمف 

 . 1تعييف ىؤالء االعضاء فورا بمقر الوالية و بمقر البمدية المعنية
التي تعمل تحت اشراؼ السمطة الوطنية المستقمة  –مجنة االنتخابية الوالئية اما ال

لالنتخابات في معاينة و تركيز و تجميع النتائج النيائية التي سجمتيا و ارسمتيا المجاف 
فتتشكل مف قاضي برتبة مستشار رئيسا يعينو رئيس المجمس القضائي  –االنتخابية البمدية 

السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات أو ممثمو كنائب  دوب الوالئيالمختص اقميميا ، المن
لرئيس المجنة االنتخابية الوالئية و ضابط عمومي يسخره رئيس السمطة الوطنية المستقمة 

 . 2لالنتخابات عضوا يتكفل بمياـ امانة المجنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  021-025ادلادة  - 1
 ذكره5مرجع سبق ، 01-03مكرر من القانون العضوي  023-021ادلادة  2
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 المبحث الثاني 9 صالحيات السمطة الالحقة لمعممية االنتخابية 
يوضح ىذا المبحث مختمف صالحيات السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات الالحقة 
لمعممية االنتخابية، وعميو ومف خالؿ ىذا المبحث سنحاوؿ التفصيل في مختمف العناصر 

 كما يمي:
 المطمب االوؿ : مرحمة فرز االصوات 
 ف النتائج االولية لالنتخاباتالمطمب الثاني : مرحمة اعال 

 المطمب االول 9 مرحمة فرز االصوات
 الموالية: الفروعتتمثل مرحمة فرز األصوات في 

  :ممثمي المترشحيف مف متابعة العممية االنتخابية و استالـ  تمكيفالفرع األوؿ
 نسخ مف محاضر الفرز 

  :االشراؼ عمى عممية فرز االصواتالفرع الثاني  
ممثمي المترشحين من متابعة العممية االنتخابية و استالم نسخ  تمكينالفرع األول9 

 من محاضر الفرز 
خوؿ المشرع الجزائري السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات مسألة تعييف ممثمي 

مف متابعة عممية التصويت و  يتمكنواالمترشحيف أو قائمة المترشحيف المؤىميف قانونا حتى 
الفرز و أخذ صور محاضر مصادؽ عمى طابقتيا لألصل عمى مستوى مراكز و مكاتب 
التصويت ، وكذا عمى مستوى لمجاف االنتخابية البمدية و الوالئية ، حيث يجب أف تودع 

نتخابات قائمة الممثميف المؤىميف قانونا لدى المندوبية الوالئية السمطة الوطنية المستقمة لال
، وىو ماقامت بو السمطة خالؿ االنتخابات 1( يوما كامال قبل يوـ االقتراع20عشروف )
حيث حرصت السمطة عمى حضور ممثمي المترشحيف لمراقبة  12/12/2019الرئاسية 

االنتخابات عمى مستوى مراكز و مكاتب التصويت  حبث طالبت المترشحيف بايداع قوائـ 
كما مكنت السمطة  وبيات الوالئية خالؿ االجاؿ المحددة قانونا .ممثمييـ عمى مستوى المند

 ممثمي المترشحيف مف :
                                                                 

 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي -033-030-021 -020ادلواد  - 1
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 ؛وضع القائمة االنتخابية البمدية تحت تصرفيـ  -
 ؛استالـ قائمة تأطير االنتخابات عمى مستوى المراكز و مكاتب التصويت -
 ؛تقديـ االعتراضات و الطعوف عمى قائمة اعضاء المكاتب  -
او مالحظة  احتجاجاتيـاكز ومكاتب التصويت يمكنيـ مف تسجيل حضورىـ داخل مر  -

 ؛المنازعات المتعمقة بسير العممية االنتخابية في محاضر الفرز 
 .لألصلاستالميـ مقابل وصل نسخة مف محضر الفرز مصادؽ عمى مطابقتو  -
 أما بعد عممية الفرز فقد مكنتيـ السمطة مف : -
  ؛1التصويت المحصل عمييا بكل مكاتب التصويتحضور عممية الفرز و احصاء نتائج  -
 ؛2استالـ نسخة مف محضر االحصاء البمدي فورا بمقر المجنة االنتخابية البمدية  -
استالـ نسخة مف محضر المجنة االنتخابية الوالئية المتعمق بتركيز النتائج فورا و بمقر  -

 ؛3المجنة 
 ؛استالـ نسخة مف محضر المجنة االنتخابية لممقيمييف في الخارج و بمقر المجنة  -

وقد تـ تسميـ كل ىذه المحاضر مقابل وصل استالـ بعد دمغيا بختـ يحمل عبارة 
وعمى الرغـ مف توفير السمطة المستقمة لكل ، 4)نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لالصل(

نا ، فانيا سجمت غياب الممثميف في كثير الظروؼ و االجراءات المنصوص عمييا قانو 
وطنيا ، وىو ما  ℅50مف المكاتب و المراكز ، حيث كانت نسبة التغطية اقل مف 

يقتضي التفكير في اليات تمكف مف ضماف تغطية اكبر لكل مكاتب و مراكز التصويت 
 مستقبال .

  االشراف عمى عممية فرز االصواتالفرع الثاني9 
مكف المشرع الجزائري السمطة المستقمة مف االشراؼ عمى عممية فرز اصوات الناخبيف  

، و ىو ما يعتبر خطوة شجاعة نحو تكريس نزاىة االنتخابات بضماف عدـ التدخل فييا مف 
أي جية ، و بأي شكل مف االشكاؿ بغرض التأثير عمى الييئة الناخبة لصالح مرشحيف او 

                                                                 
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  020ادلادة  - 1
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  021ادلادة  - 2
 ذكره5مرجع سبق ، 01-03مكرر من القانون العضوي  031ادلادة  - 3
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  031ادلادة  - 4
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و قد  1عف كل اشكاؿ التزوير و التحريف عند فرز االصوات مرشح معيف ، و االبتعاد
عمى تطبيق  12/12/2019عممت السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات خالؿ الرئاسيات 

 الضوابط القانونية و التنظيمية لمفرز و المتمثمة في :
الفرز العمني داخل مكاتب التصويت و في مراكز التصويت استثناءا بالنسبة لمكاتب  -

 ؛التصويت المتنقمة 
( مف بيف المسجميف 02تمت عممية الفرز بحضور ممثمي المترشحيف و ممثميف ) -

 .الناخبيف في نفس مكتب التصويت 
لرئيس مكتب  وعد االصوات ، سمـ الفارزوف وعند االنتياء مف عممية التالوة 

يشكوف التصويت اوراؽ عد النقاط الموقعة مف طرفيـ و في نفس اوراؽ التصويت التي 
في صحتيا او التي نازع ناخبوف في صحتيا تـ بعد ذلؾ حفظ اوراؽ التصويت 
 الصحيحة لكل مكتب مف مكاتب التصويت في اكياس مشمعة و معرفة حسب مصدرىا.

تـ وضع محضر لنتائج الفرز في كل مكتب مف مكاتب التصويت ،وقد حرر في 
 . 2ي اعدتو السمطة المستقمة ثالث نسخ وقعيا اعضاء مكتب التصويت وفق النموذج الذ

تجدر االشارة الى اف السمطة المستقمة اعدت ىذا النموذج الجديد لمحضر الفرز ، 
حيث ادرجت فيو عناصر تتعمق بتأمينو و تعريفو تتبع مساره يتركز اساسا عمى الرقـ 

 التسمسمي ، و ذلؾ لتجنب اي استخداـ احتيالي او ضار .
حاضر االحصاء البمدي لنتائج الفرز و ارساليا في اوانيا بعد اعداد المجاف البمدية لم

الى المجاف االنتخابية الوالئية لتركيز النتائج ، و ثمة الى السمطة المستقمة عف طريق 
الوسائل االلكترونية اوال، ثـ ايداع المحاضر االصمية مف طرؼ رؤساء المجاف االنتخابية 

 مطة المستقمة و لدى المجمس الدستوري .الوالئية و المنسقيييف الوالئييف لدى الس
المؤرخة في  916/19وقد تضمنت مراسمة رئيس السمطة المستقمة رقـ 

، التأكيد عمى ضرورة مرافقة ممثمي المترشحييف المؤىميف قانونا عمى  11/12/2019
مستوى المجاف االنتخابية الوالئية لرؤساء المجاف و منسقي المندوبيات الوالئية لمسمطة 

                                                                 
 .01ص  ، مرجع سبق ذكره، دمحم ابسك منار  - 1
 مرجع سبق ذكره5، 01-03مكرر من القانون العضوي  20ادلادة  2
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مستقمة الى مقر السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات بنادي الصنوبر ، ثـ الى المجمس ال
لمتذكير فاف غمق العممية االنتخابية يوـ االقتراع و الدستوري بمناسبة ايداع محاضرىا .  

ػػػػػ:  .مصوت  9.771.798اي بػػ :  ℅39،93كانت عمى نسبة مشاركة قدرة بػ
 ن النتائج االولية لالنتخاباتالمطمب الثاني 9 مرحمة اعال 

يوضح ىذا المطمب عممية اعالف النتائج األولية لالنتخابات مف طرؼ السمطة الوطنية 
 سنتطرؽ الييا مف خالؿ الفروع التالية:التي و  المستقمة لالنتخابات.

  :المياـ الالحقة ليـو االقتراعالفرع األوؿ  
  :ساليب تدخل السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات لحماية العممية أالفرع الثاني

 االنتخابية مف مختمف المخالفات  
  المهام الالحقة ليوم االقتراعالفرع األول9 

تيبر مرحمة ما بعد االقتراع كذلؾ مرحمة حساسة و جوىرية و ميمة بالنسبة لمعممية 
، ذلؾ انو مف خالليا يمكف الطعف في النتائج النيائية لالنتخابات ، و أثناءىا  االنتخابية

زودة السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات بعدة مياـ مف اجل بسط رقابتيا عمى ىذه المرحمة 
 الحاسمة مف االنتخابات و التي نذكر منيا بالخصوص ما يمي :

اءات القانونية المتعمقة بعمميات الفرز و االحصاء التأكد مف مدى احتراـ اعواف االدارة لإلجر  -
حفظ اوراؽ التصويت المعبر عنيا ، اضافة الى صالحية التأكد مف تمكيف ممثمي  و كذا

المرشحيف المؤىميف قانونا مف حقيـ القانوني في استالـ نسخ مصادؽ عمى مطابقتيا لألصل 
مى مستوى محاضر الفرز في مف مختمف المحاضر وكذا تمكينيـ مف تسجل احتجاجاتيـ ع

 ؛ 1جميع مكاتب و مراكز التصويت
التدخل في حالة مخالفة احكاـ القانوف العضوي المتعمق باالنتخابات ، وذلؾ عند وجود  -

اي فساد انتخابي يمس مرحمة مف مراحل العممية االنتخابية و السيما مرحمة االقتراع مثل 
خل قد يتـ تمقائيا أو بناء عمى وجود عرائض تزوير او تزييف لنتائج الفرز ، و ىذا التدا

                                                                 
ادلمارسة ، رللة الدراسات و البحوث القانونية ، جامعة ذبيح عادل ، اذليئة العليا ادلستقلة دلراقبة اإلنتخاابت  بني مسو هدف اإلنشاء و إكراهات  - 1

 .513ص ، 5101 العدد السادس ، ،ادلسيلة
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 1و شكاوي و احتجاجات تخطر بيا ، وبعد التأكد مف صحتيا تباشر اجراءاتيا الرقابية
عف طريق تزويدىا بمجموعة مف أساليب العمل التي تتدخل مف خالليا و ىو ما يتـ 

 التطرؽ لو فيما سيأتي مف ىذه الدراسة .
لالنتخابات : يتولى رئيس السمطة الوطنية المستقمة اعالف النتائج اعالف النتائج االولية  -

و ىذه الميمة تـ سحبيا ألوؿ مرة مف وزير الداخمية  2االولية لجميع العمميات االنتخابية
و اسنادىا لرئيس السمطة المستقمة وىو ما يعد امرا ميما نحو ابعاد االدارة مف العممية 

 االنتخابية بصفة نيائية .
د و نشر تقارير مفصمة عف كل عممية انتخابية : الـز المشرع الجزائرية السمطة اعدا -

الوطنية المستقمة لالنتخابات بضرورة اعداد تقرير مفصل عف سير كل مراحمة العممية 
يوما مف تاريخ  45االنتخابية و نشره اماـ الرأي العاـ لالطالع عميو ، وذلؾ خالؿ مدة 

النيائية ، و ىو اجراء مف شأنو كذلؾ اضفاء مزيدا مف  االعالف الرسمي عف النتائج
  3الشفافية و المصداقية عمى العممية االنتخابية

القياـ ببعض المياـ االستشارية و التحسيسية : في ىذا المجاؿ خوؿ المشرع الجزائري  -
ـ السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات القياـ بمجموعة مف المياـ بغية تنوير الرأي العا

الوطني بأىمية االنتخابات و كذا اجرائيا لبحوث عممية تيدؼ الى تطوير البحث العممي 
في ىذا المجاؿ ، ففيما يخص طريقة تحقيق اليدؼ االوؿ فتتكفل السمطة الوطنية 
المستقمة لالنتخابات القياـ حمالت تحسيس ميمتيا توعية المواطنيف بكل ما مف شأنو 

يتيا باإلضافة الى اعداد ميثاؽ لمممارسة االنتخابية الحسنة نشر ثقافة االنتخابات و اىم
و العمل عمى ترقيتيا لدى كل فاعمي المسار االنتخابي ، اما في سبيل بموغ اليدؼ 

المستقمة بإبداء الرأي في كل ما يتعمق بمشاريع القوانيف و  الثاني فتتكفل السمطة
في ترقية البحث العممي في التنظيمات ذات الصمة باالنتخابات و كذا المساىمة 

 المواضيع االنتخابية و ذلؾ بالتعاوف مع مركز البحث و الييئات المتخصصة .

                                                                 
،  00-03دراسة حتليلية على ضوء القانون العضوي –هبلول مسية و فارس مزوي ، اذليئة العليا ادلستقلة دلراقبة اإلنتخاابت  يف التشريع اجلزائري  - 1

 .134ص  ، 5105 ، 7 العددرللة احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة عباس الغرور خنشلة ، 
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  11الرائسية، ادلادة رقم االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت  - 2
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  11االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 3



 الفصل الثاني                  صالحيات السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات
 

 44 

ديسمبر  12وتـ االعالف عف النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية المنعقدة يوـ 
 2019ديسمبر  13مف قبل رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات يوـ  2019

 النتخابات(، والجدوؿ الموالي يوضح ىذه النتائج:)اليوـ الموالي ل
 (9 النتائج المؤقتة حسب المترشحين16الجدول رقم )

 النسبة )بالمئة( عدد األصوات المترشح
 58.15 4945116 تبون عبد المجيد

 17.38 1477735 بن قرينة عبد القادر
 10.55 896934 بن فميس عمي

 7.26 617753 ميهوبي عز الدين
 6.66 566808 بمعيد عبد العزيز

  
ساليب تدخل السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات لحماية العممية أالفرع الثاني9 

 االنتخابية من مختمف المخالفات  
لمسمطة المستقمة العديد مف االساليب التي تستطيع  07-19منح القانوف العضوي 

مقتضاىا مجابية مختمف عمميات الفساد التي قد تصيب العممية االنتخابية ، و ىذا انطالقا 
مف اف وجود سمطات أو ىيئات مختصة بتنظيـ و رقابة االنتخابات يعد امرا غير كافي ما لـ 

قدرة عمى التدخل لضماف سالمة العممية االنتخابية ، حيث بدونيا تصبح تكف ليذه الييئات ال
ىذه السمطة عاجزة عف ممارسة ميميا ، و بصورة عامة تمتمؾ السمطة الوطنية المستقمة 
لالنتخابات أساليب قانونية متعددة و متنوعة ممكف اف تستعيف بيا لبسط رقابيا عمى العممية 

لقانوف العضوي المنشأ ليذ السمطة ، و ىذه االساليب االنتخابية بحسب ما نص عميو ا
 القانونية يمكف ردىا الى ما يمي : 

  التدخل التمقائي لمسمطة المستقمة -0
تتدخل السمطة المستقمة تمقائيا في حالة وجود اي خرؽ ألحكاـ القانوف العضوي     

، و في ىذا الصدد مكنيا المشرع  1المنشأ ليا أو احكاـ القانوف العضوي المتعمق باالنتخابات
                                                                 

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  00االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 1
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،  وىنا منح  1مف تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرارتيا طبقا لمتشريع و التنظيـ المعموؿ بيما
المشرع الجزائري لمسمطة المستقمة و لضماف حسف سير العمميات االنتخابية امكانية التنسيق 

، وكذا بإمكانيا اتخاذ كافة  2يةمع السمطات العمومية المختصة لتوفير كل االجراءات االمن
و عندما ترى  3التدابير الضرورية عند معاينة اية مخالفة تسجل في مجاؿ السمعي البصري 

السمطة المستقمة بأف احد االفعاؿ المسجمة أو تمؾ التي أخطرة بشأنيا تكتسي طابعا جزائيا ، 
 .   4دعوى العموميةتقوـ فورا بإخطار النائب العاـ المختص اقميميا بذلؾ لتحريؾ ال

 تمقي العرائض واالحتجاجات -1
خوؿ المشرع الجزائري لمسمطة المستقمة وفي اطار قياميا بمياميا تمقي كل عريضة أو 
احتجاج متعمق بالعممية االنتخابية وارد مف االحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات أو 

 .  5وؿ بومترشح تنظر و تفصل فييا طبقا ألحكاـ التشريع المعم
 اخطار السمطة العمومية واالحزاب بمختمف الخروقات -2

تخطر السمطة المستقمة السمطات العمومية المعنية بأي مالحظة أو خمل أو نقص   
يسجل ، مرتبط بنطاؽ اختصاصيا مف شأنو التأثير عمى تنظيـ العمميات االنتخابية و سيرىا 

في اقرب اآلجاؿ مف أجل تدارؾ النقائص  ، و ىنا يجب عمى ىذه السمطات العمل بسرعة و
، كما لمسمطة  6المبمغ عنيا واعالـ السمطة المستقمة كتابيا بالتدابير و المساعي التي باشرتيا

المستقمة في اخطار االحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات و المترشحيف أو ممثمييـ 
ختمف مراحل العمميات االنتخابية ، و المؤىميف قانونا بأي تجاوز صادر عنيـ عاينتو خالؿ م

يجب عمى االطراؼ التي تـ اخطارىا العمل بسرعة و في اآلجاؿ التي تحددىا السمطة 
 . 7التي اتخذتيا المستقمة لتدارؾ النقائص المبمغ عنيا و اعالميا كتابيا بالتدابير و المساعي

 
                                                                 

 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  02االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 1
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  6االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 2
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  03االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 3
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  04االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 4
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  05االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 5
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  01االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم   - 6
 .6، ص7 مرجع سبق ذكره،  01االطار القانوين ادلنظم لالنتخاابت الرائسية، ادلادة رقم  - 7
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 خالصة الفصل
إف الصالحيات المخولة قانونا لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات يجب اف تجسد عمى 

والذي كاف تحديا كبير  2019سبتمبر12ارض الواقع وىذا ما أبرزتو االنتخابات الرئاسية 
لمسمطة مف حيث أنيا حديثة النشأة وأعضائيا يفتقدوف لمخبرة الكافية لتسيير ىذا الحدث الياـ 

ف في ىذه الفترة الحساسة وأماـ ىذا التحدي فاف السمطة الوطنية المستقمة وخاصة و نح
لالنتخابات كانت ناجحة الى حد كبير في التسيير واالشرؼ والرقابة في االنتخابات الرئاسية 
مف بدايتيا مف المراجعة االستثنائية الى استقباؿ ممفات المترشحيف و التي كانت موفقة الى 

لطعوف المقدمة ضد السمطة مف طرؼ بعض المرشحيف قبمت بالرفض حد كبير بحيث اف ا
مف طرؼ المجمس الدستوري و الذي ايد رفض السمطة لممفاتيـ و ىذا انجاز الي غاية 
االعالف المؤقت لمنتائج و اضافة الى ذلؾ االشراؼ عمى المناظرة بيف المرشحيف و عمى 

 المباشر وىذ ألوؿ مرة في الجزائر و كانت ناجحة. 
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 الخاتمة 
ألول مرة في تاريخ بالدنا يتم انشاء سمطة وطنية مستقمة لالنتخابات اوكل ليا صالحيات 
 واسعة السيما فيما يخص تكريس الديمقراطية الدستورية و بالتالي اصبحت تستمد مرجعيتيا

الوحيدة من السيادة الشعبية التي تمارس عبر انتخابات تتسم بالحرية و الشفافية و التعددية و 
النزاىة مما يضمن الحق في التصويت و في ىذا االطار بادرة السمطة الوطنية المستقمة 
لالنتخابات بالتكفل الذاتي التام ، من ناحية التصور ، من ناحية وضع التنظيم المالئم و من 

حية تجنيد الطاقة البشرية الموجودة لدييا ومن جانب اخر ميم فان الدولة الجزائرية لما وضعت نا
قانونا لتأسيس السمطة سخرت كل اجيزة الدولة لتكون في خدمة ىذه السمطة وقد سخرت السمطة 
الكفاءات الموجودة داخل اإلدارات التي تتكفل بيذه االنتخابات  ، ألن القانون فرض تحويل 

صالحيات من أجيزة الدولة الى السمطة الوطنية المستقمة. ومن خالل دراستنا لموضوع السمطة ال
 الوطنية المستقمة لالنتخابات توصمنا إلى مجموعة من النتائج يمكن ذكرىا تبعا كما يمي:

  شكل إنشاء السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وتكميفيا بتنظيم العممية االنتخابية
مييا بعيدا عن السمطة التنفيذية ألول مرة منذ تاريخ االستقالل تطورا جادا واإلشراف ع

في صالح سالمة ومصداقية العممية االنتخابية , ومكسبا حقيقيا لالنتقال الديمقراطي 
والتداول السممي عمى السمطة , باعتبار أن استقالليتيا وحيادتيا عن االدارة يعد 

 عممية االنتخابية ككل.البداية الحقيقية لضمان نزاىة ال
  إن عالقة السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات بغيرىا من الجيات الفاعمة في العممية

االنتخابية السيما الجيات اإلدارية ىي عالقة طردية تتسم بالتكامل والتنسيق فيما 
قل بينيا بغية مجابية التركيبة المعقدة لمعممية االنتخابية , ألنو من الصعب إن لم ن

من المستحيل عمى السمطة المستقمة مواجية ىذه التعقيدات لوحدىا , ومن ثم فإن 
نجاحيا في عمميا مرىون بمدى تفيم الواقع السياسي واإلداري ليا كشريك أساسي في 
تنظيم العممية االنتخابية وحمايتيا من أي فساد قد يصيبيا من جية , وبمدى الوعي 

 لديمقراطية الدستورية من جية أخرى.الشعبي لقيمة دورىا في تكريس ا
  إن التحدي األكبر الذي واجيتو ىذه السمطة الفتية ىو النقص في جاىزية أعضائيا

لمقيام بالميام الموكمة إلييم وفي الصعوبة تقبل السمطات اإلدارية ليا كبديل عنيا في 
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عضائيا الخبرة إدارة العممية االنتخابية , السيما وأنو لم تكن تتوفر لدى الكثير من أ 
 الالزمة إلدارة التعقيدات الكثيرة التي توجد عمييا العممية االنتخابية بالشكل المطموب.

  السمطة الوطنية المستقمة قد وفقت في عمميا في تسيير و متابعة االنتخات
و استقطاب الييئة الناخبة يوم االقتراع و ذلك بالدور  12/12/2012الرئاسية 

 حيزىا الي مرشح و شفافية االقتراع .الذي لعبتو في عدم ت
    تنظيم المناظرة بين المرشحين و ىذا اول مرة في تاريخ الجزائر  وكانت ناجحة 

مع أنو من السابق ألوانو تقييم دور ىذه السمطة موضوعي مادام أن تجربيا التزال فتية ولم 
السمطة المستقمة بإمكانيا توضع عمى المحك في الواقع العممي , لذلك فإنو يمكن القول بأن 

السيطرة عمى جميع التجاوزات التي تصيب العممية االنتخابية من خالل التزاميا بالشفافية والحياد 
في مختمف العمميات التي تقوم بيا , وكذا في وقوفيا عمى مسافة واحدة مع جميع الفاعمين في 

تيا لمختمف التجاوزات التي قد تفسد الممية االنتخابية , إضافة إلى تقيدىا بالمينية عند معالج
نزاىة العممية االنتخابية , وال يتأتى ليا ذلك إال بإتباع الطريقة التي تعيد الحقوق ألصحابيا 

 وتحقق رضي جميع االطراف العممية االنتخابية شريطة توفر الجرأة والكفاءة لدى اعضائيا .
 مقترحات:

 نطاق اشراف المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات؛ عضرورة توسي -
 تحسين ظروف عمل المجنة وتنسيق عمميا مع مختمف الييئات بيدف تسييل عمميا؛ -
 زيادة دورىا الرقابي وىذا من خالل وضع قوانين تحدد ذلك؛ -
ن ضمان عمل المجنة في سائر بمديات الوطزيادة عدد العمال في المجنة الوطنية المستقمة بيدف  -

 وىذا حتما سيكون لو األثر في مصداقية وشرعية االنتخابات.

 

 

 
 
 
 



 قائمة اجلداول  
 

 X  

 

 اجلداول قامئة

 رقم اجلدول عنوان اجلدول رقم الصفحة
00  االنتخابيةللقوائم  االستثنائيةاملرجعة  30  
00  االنتخابيةللقوائم  الدوريةاملرجعة  30  
03  التصويتاإلحصائيات املتعلقة بعدد مكاتب و مراكز  30  
00  اإلحصائيات املتعلقة بعدد  مؤطري مكاتب و مراكز التصويت 30  
00  جدول يبني عدد و طبيعة و أصناف  الذين أبدو الرغبة يف الرتشح 33  
00  جدول اإلمجايل للتوقيعات بعد الدراسة 30  

 00  00 النتائج املؤقتة حسب املرتشحني 
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 املراجع ابللغة العربية 5أوال
 الكتب -أ

للمؤسسة الدولية  أشكال اإلدارة االنتخابية دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت، آالن وول و أخرون ، (1
 .7004للدميقراطية واالنتخاابت، السويد، 

القانون العضوي ادلتعلق ابلسلطة الوطنية ادلستقلة لالنتخاابت ،  2االطار القانوين املنظم لالنتخاابت الرائسية، املادة رقم  (2
 .7096، قصر األمم اندي الصنوبر، اجلزائر،  7096سيبتمرب  91ادلؤرخ يف  96-04

جانفي  75قصر األمم اندي الصنوبر، اجلزائر، ، 2114ديسمرب  12التقرير النهائي حول االنتخاابت الرائسية  (3
7070.   

 

  املقاالت -ب
دراسة حتليلية على ضوء القانون –هبلول مسية و فارس مزوي ، اذليئة العليا ادلستقلة دلراقبة اإلنتخاابت  يف التشريع اجلزائري  (1

 . 7095 ، 4 العدد، رللة احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة عباس الغرور خنشلة ،  99-93العضوي 
يف ضوء التجارب الدولية ،رللة البحوث السياسية و  –زلاولة للتقييم –ممحمد ابسك منار ، إدارة اإلنتخاابت يف ادلغرب  (7

 . العدد العاشر اإلدارية ،
بني مسو هدف اإلنشاء و إكراهات ادلمارسة ، رللة الدراسات و   ذبيح عادل ، اذليئة العليا ادلستقلة دلراقبة اإلنتخاابت (3

 .7091 .العدد السادس  ،البحوث القانونية ، جامعة ادلسيلة
عبد احلق مزردي ، ضماانت إستقاللية أعضاء اذليئالعليا ادلستقلة لإلنتخاابت يف ضوء نظامني جزائري و تونسي ، رللة  (1

 . 7095مارس  ، 11عدد ال اإلجتهاد القضائي ،جامعة بسكرة ،
 
 الرسائل -د

 – دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري و التشريع الفرنسي –دندن مجال الدين ، دور القضاء يف العملية اإلنتخابية  (9
 . 9جامعة اجلزائر ، 7094أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ، ختصص قانون عام ، كلية احلقوق ، 

رسالة  –دراسة مقارنة  –مدى كفاية احلماية اجلزائية للعملية اإلنتخابية يف التشريع األردين  ،اخلصيالت عبد هللا أمحد  (7
 . 7093دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة عمان العربية ، األردن ،

 واملراسيم القوانني -ه

 .7070جانفي 73بتاريخ  14العدد اجلريدة الرمسية، النظام الداخلي للسلطة الوطنية ادلستقلة،  (1
 .7096سبتمرب  76، الصادرة بتاريخ 232تعليمة وزارية رقم الوزارة األوىل،  (7
 .7096نوفمرب  06،بتاريخ  22، قرار رقم 12العدد اجلريدة الرمسية،  (3
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اجلريدة الرمسية  ادلتعلق بنظام اإلنتخاابت 7093أوت  72ادلؤرخ يف ، 90-11مكرر من القانون العضوي  13املادة  (1
سبتمرب  91ادلؤرخ يف   05-96، ادلعدل و ادلتمم مبوجب القانون العضوي  رقم  7093أوت  72ادلؤرخة يف  20رقم 

 7096سبتمرب  92ادلؤرخة يف  22اجلريدة الرمسية رقم  7096
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 فهرس احملتوايت  

 III  

 

  فهرس احملتوايت

 الصفحة الموضوع
  - البسملة
  - تشكرات
 - اإلهداء

III  فهرس المحتويات

X  قائمة الجداول

 أ مقدمة عامة
 اإلطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات الفصل األول9 

 3 تمهيد
 7   اإلطار القانوني للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتالمبحث األول 9 
 8 السلطة ونظام العضويةتشكيلة المطلب األول 9 
 01  حقوق والتزامات أعضائهاالمطلب الثاني 9 
االطار الهيكلي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات و عالقتها  المبحث الثاني 9

 بالمؤسسات األخرى  
01 

 01 االطار الهيكلي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتالمطلب االول 9 
 05  السلطة المستقلة باألطراف ذات الصلة بالعمليات االنتخابيةعالقة المطلب الثاني 9
 12 خالصة الفصل 

 صالحيات السلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتالفصل الثاني9 
 14 تمهيد

 16 صالحيات السلطة السابقة وأثناء سير للعملية االنتخابيةالمبحث األول 9 
 16   المرحلة التحضيريةصالحيات السلطة خالل المطلب االول 9 
 25 الصالحيات أثناء سير العملية االنتخابيةالمطلب الثاني 9 
 28  صالحيات السلطة الالحقة للعملية االنتخابيةالمبحث الثاني 9 



 فهرس احملتوايت  

 IV  

 

 28 مرحلة فرز االصواتالمطلب االول 9 
 31 مرحلة اعالن النتائج االولية لالنتخاباتالمطلب الثاني 9 
 35 خالصة الفصل  

 36 الخاتمة العامة
 41 قائمة المراجع

 
 

 

 

 


