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ل أ ن أ توجو  حنمد هللا أ ن وفقنا لإجناز ىذا امؼمل، ول يسؼين يف ىذا املقام اإ

ىل ال س تاذ املرشف  متوميو الارشاف  ،بوػالم مؼرويسابمشكر اجلزيل والامتنان امكبري اإ

وػىل لك املالحظات امقمية اميت أ ضاءت يل س بل امبحث، جزاه هللا  ،ػىل ىذه املذكرة

 جؼليا يف مزيان حس ناتو.لك خري و 

ىل مجيع ال ساتذة امكرام اذلين درس نا غندمه طيةل مساران  وامشكر موصول اإ

متام ىذه املذكرة، وملك  ادلرايس، كام ل يفوتين تقدمي امشكر ملك من قدم يل يد امؼون لإ

 من خصنا بنصيحة أ و دػاء.

 

 

 احلاج دشيشة 



 

 

 

 إ ىل روح وإدلاي رمحهام هللا...

 إ ىل زوجيت إمكرمية ...

 إ ىل مجيع إ خويت وأأخوإيت وأأوالدمه، ومجيع إلأهل...

 إ ىل إمصديق عبد هللا ...

 

 

 إحلاج دشيشة 



 

 مـــــــقـــــــــــدمـــــــــــــــــــــة



 مقدمة
 

 أ 

 :مقدمة

جاء في ديباجة الدستور الجزائري، الشعب الجزائري شعب حر ، ومصمم عمى  البقاء 
فتاريخو الممتدة جذوره عبر آالف السنين سمسمة متصمة الحمقات من الكفاح والجياد،  حرا

 جعمت الجزائر دائما منبت الحرية وارض العزة و الكرامة....  الخ 

أىم المحطات التي مر بيا النضال  الديباجة عمىوبعد المرور التاريخي في ىذه 
والمتعددة توقف عند  والحضارات الكثيرة تاريخو المجيد الممتد عبر العصوروبالرجوع إلى 

 أىم شيء وىو إيمان الشعب الجزائري باالختيارات الجماعية من تحقيق انتصارات كبرى 

قاء الوطن لمخطر، غير أن الشعب الجزائري واجو مأساة وطنية حقيقية عرضت ب
وبفضل إيمانو وتمسكو الثابت بوحدتو، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السمم والمصالحة 

 الوطنية التي أعطت  ثمارىا وىو مصمم عمى الحفاظ عمييا.

الشعب الجزائري أن يبني بيذا الدستور مؤسسات أساسيا مشاركة كل جزائري  ويعتزم
 المساواة،القدرة عمى تحقيق العدالة االجتماعية و وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية و 

 وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجميورية 

فالدستور يجسد عبقرية الشعب الخاصة ،ومرآتو الصافية التي تعكس تطمعاتو، وثمرة 
ير أكثر وبيذا يؤكد وبكل عزم وتقد إصراره، ونتاج التحوالت االجتماعية العميقة التي أحدثيا،

حقوق والحريات الفردية من وقت مضى سمو القانون وأن الدستور فوق الجميع  وضامن ال
و  ، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية عمى ممارسة السمطات،والجماعية

يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيية. انتخابات تسند السمطة ألىميا 
، بشكل مباشر أو غير مباشر عمى اختالف أشكاليا الثالث خاصة منيا واألحق  بيا

التشريعية و التنفيذية وقد عرف النظام االنتخابي تطورا كبيرا في الجزائر والذي ال شك أن لو 
األثر البالغ عمى النظام الدستوري وىذا األخير الذي يصطمح عميو  بالقواعد المتعمقة بنظام 

قت معين  ويندرج أىم مبدأ ضمنو وىو مبدأ المشروعية حتما يكون الحكم في الدولة في و 
كذلك إال وفق نظام انتخابي صحيح ، االنتخاب الذي ىو إحدى إفرازات  الحياة المشتركة 
لممجتمعات البشرية  ىذه الحياة المشتركة  التي ترتبت عنيا  صراعات مريرة وعنيفة ، سببيا 



 مقدمة
 

 ب 

فاالنتخاب ىو السبيل  ألفراد واختالف تطمعاتيم .الرئيسي التضارب الطبيعي لمصالح ا
فاالنتخاب في جوىره أداة لممشاركة السياسية الشعبية  . األفضل لتحقيق ىذا النظام الدستوري

عمى المستوى  في تسيير الشؤون العامة عن طريق الييئات التي تنتخب ليذا الغرض سواء
الوطني أو المحمي. تؤدي ىذه المشاركة بالضرورة إلى أثارة منافسة بين الفاعمين فييا 
بصفتيم ناخبين أو منتخبين .  قصد تمثيميم أحسن تمثيل وممارسة عمميم وفق النظام 

 الدستوري.

أىمية الموضوع: تتجمى أىمية الموضوع في محاولة التطرق إلى النظام االنتخابي 
ية إجرائية من حيث معرفة إدارة العممية االنتخابية واألثر المترتب ليذه العممية كعمم

االنتخابية عمى النظام الدستوري ككل ومن ناحية أخرى دراسة السمطة المستقمة لالنتخابات 
كجياز يتولى إدارة ىذه العممية والحرص منو عمى ضرورة إجراءىا في ظروف تطغى عمييا 

يمقراطية من حرية التعبير والنزاىة والحياد في العمل عمى تنظيم المجال المبادئ العامة لمد
 االنتخابي من أجل كسب ثقة الجميع 

تعود أسباب اختيار ىذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى  :الموضوعأسباب اختيار 
  كاآلتي:موضوعية ىي 

التي ىي اسمي مظاىر  الميول الشخصي إلى كل ما لو عالقة باالنتخابات :الذاتيةاألسباب 
 التمثيل الديمقراطي 

ىي دراسة ىذه اآللية التي تيدف إلى ضمان شفافية االنتخابات  :الموضوعيةاألسباب 
 الدستوري.ونزاىتيا من الناحية القانونية ومن الناحية العممية ومدي تأثيرىا عمى النظام 

أنو  0202عضوي لالنتخابات : بعد قراءة األمر المتعمق بالقانون الإشكالية موضوع البحث
وضح كيفية إدارة العممية االنتخابية والتي الشك أن ليا األثر البالغ عمى النظام الدستوري 

كيف تدار العممية االنتخابية التي تفضي إلى  مما يدفعنا إلى ضرورة طرح األشكال التالي:
النتخابات؟ وما ىي ىذا التمثيل في ىذه المؤسسات الدستورية بواسطة السمطة المستقمة ل

الضمانات عمى عمل السمطة المستقمة لمقيام بواجبيا عمى أتم وجو  ؟ وما ىو األثر المترتب 
 لمعممية االنتخابية ككل عمى النظام الدستوري ؟



 مقدمة
 

 ج 

أىداف موضوع البحث : تتجمى أىداف موضوع في البحث حول توضيح أثر النظام 
سة النظام االنتخابي وتوضيح مالو من أثر االنتخابي عمى النظام الدستوري من خالل درا

 عمى النظام الدستوري في الجزائر .

من بين أىم الصعوبات التي واجيتني في ىذا الموضوع ىي قمة المراجع  صعوبات البحث:
وصعوبة إيجاد مؤلفات عمى اعتبار أن ىذا القانون العضوي المتعمق باالنتخابات حديث 

النشأة واستحالة التنقل من والى المكتبات في مختمف جامعات الوطن نتيجة لموباء العالمي  
 مى التنقل .الذي فرض قيود صارمة ع )21كوفيد(

لدراسة الموضوع واإللمام بجوانبو اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي من أجل  المنهج المتبع :
 في الجزائر. 0202المساعدة في معرفة أثر النظام االنتخابي عمى النظام الدستوري 

 لإلجابة عمى اإلشكاليات السابقة تم تقسيم خطة البحث كاآلتي :تقسيم خطة البحث: 

 مقدمة

 إدارة العمميات االنتخابية األول:لفصل ا

 السمطة المستقمة لالنتخابات كييئة مشرفة عمى العمميات االنتخابية المبحث األول :

المبحث الثاني: المبادئ التي تحكم عمل السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وضمانات 
 تجسيدىا

 الفصل الثاني : النظام االنتخابي وأثره عمى النظام 

 الدستوري بمؤسساتو .

 المبحث األول : النظام االنتخابي واألحكام المتعمقة بعممية االقتراع والتصويت

 المبحث الثاني :انتخاب أعضاء المجالس ورئيس الجميورية

 الخاتمة .



 

 الفصل األول:

 إدارة العمليات االنتخابية
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 إدارة العمميات االنتخابية  األول:الفصل 

 السمطة المستقمة لالنتخابات كهيئة مشرفة عمى العمميات االنتخابية األول:المبحث 
يعد إنشاء السمطة المستقمة لالنتخابات  قفزة نوعية ، من الناحية القانونية والسياسية عمى 

بو الدولة ومؤسساتيا لتحل محل حد سواء ، حيث جاءت  ىذه السمطة في ظرف استثنائي تمر 
وزارة الداخمية  (وزارات سيادية أساسية ، كانت تعيد ليا فيما سبق ميمة اإلشراف عمى االنتخابات

باإلضافة إلى تقاسم  )والجماعات المحمية والتييئة العمرانية ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون الخارجية
العديد من الصالحيات مع المجمس الدستوري باعتباره شريكا في العممية االنتخابية في بعض 
مراحميا ، وبذلك تكون السمطة ىي الفاعل األساسي في العممية االنتخابية ،حيث أوكمت ليا ميمة 

االنتخابية ، إلى غاية تحضير العممية االنتخابية وعمميات التصويت والفرز والبت في النزاعات 
 إعالن النتائج األولية 

ومن ىنا نطرح اإلشكالية التالية ما ىو األساس القانوني الستحداث السمطة المستقمة؟ ،وىل 
 زودت باألدوات التي تضمن استقالليا وحيادىا ؟

 المطمب األول : األساس القانوني لمسمطة المستقمة 
المستقمة لالنتخابات تحضير وتنظيم وتسيير  ألحكام الدستور تضمن السمطة طبقا

واإلشراف عمى مجموع العمميات االنتخابية واالستفتاء وتتمتع السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات 
بالشخصية المعنوية و باالستقاللية اإلدارية والمالية وتدعى في صمب النص السمطة المستقمة كما 

زائر غير انو في حالو الضرورة يمكن أن ينقل بموجب قرار يحدد مقر السمطة المستقمة بمدينو الج
من رئيس السمطة المستقمة إلى أي مكان أخر من التراب الوطن وتمارس السمطة المستقمة 
صالحياتيا منذ استدعاء الييئة االنتخابية إلى غابو إعالن النتائج المؤقتة وفق أحكام ىذا القانون 

 لمستقمة السيما :العضو بيذا الشأن تتولى السمطة ا

 الوطنية لمخارج بصفو مستمرة ودوريو االنتخابية الجالية لمييئة مسك البطاقية الوطنية  -1
 إعداد بطاقات الناخبين وتسميميا ألصحابيا  -2
 توفير الوثائق والمعدات االنتخابية الضرورية إلجراء العمميات االنتخابية واالستفتائية  -3
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 عمميات التصويت داخل مراكز ومكاتب التصويتاعتماد ممثمي المترشحين لمراقبو   -4
التنسيق مع الجيات المختصة لمعمميات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لمالحظو  -5

 االنتخابات واستقباليا وانتشارىا ومرافقتيا
 ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا لمتشريع الساري المفعول -6
 مجال االنتخابات ونشر الثقافة الناخبالتحسيس في  -7
 تكوين وترقيو أداء أعوان ومؤطري العمميات االنتخابية-8
 المساىمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث في ترقيو البحث العممي في مجال االنتخابات -9

كما تسير عمى ان يمتنع كل عون مكمف بالعمميات االنتخابية واالستفتائية عن كل فعل او 
و سموك آخر من طبيعتو أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية االقتراع و تخطر السمطة تصرف ا

و خمل أو نقص يسجل  بنطاق اختصاصيا من أالمستقمة السمطات العمومية المعنية بأي مالحظو 
شانو التأثير عمى االنتخابية واالستفتائية وسيره آو يجب عمى ىذه السمطات العمل بسرعة وفي 

عالم السمطة المستقمة كتابيا بتدابير التي اقرب اآلجال  لتدارك النقائص واالختالالت المبمغ عنيا وا 
اتخذتيا وتعمل السمطة المستقمة بالتنسيق مع السمطات العمومية األخرى المختصة عمى تنفيذ 
اإلجراءات األمنية من اجل ضمان السير الحسن لمعمميات االنتخابية واالستفتاء كما تتمقى السمطة 
المستقمة كل عريضة أو احتجاج متعمق بالعمميات االنتخابية أو االستفتائية ترد من األحزاب أو 
من الناخبة وتتطمع السمطة المستقمة بضمان كل الشروط لممارسو المواطنين لحق االنتخاب بصفو 
حرة ودوريو وشفافة كما تستفيد السمطة المستقمة في أطار ممارسو صالحياتيا من استعمال 

لصحافة المكتوبة و اإللكترونية ووسائل اإلعالم السمعية البصرية الوطنية طبقا لمتشريع والتنظيم ا
الساري المفعول السمطة المستقمة بميزانيو تسيير خاصة بيا وتحدد مدونو النفقات وشروط وكيفيو 

سبة العمومية تنفيذىا طبقا لمتشريع الساري المفعول تمسك السمطة المستقمة محاسبتيا قواعد المحا
يعين وفق التشريع الساري المفعول تتولى السمطة المستقمة إعداد ميزانيو االنتخابات وتوزيع 
اعتماداتيا وضمان تنفيذىا بالتنسيق مع المصالح المعنية تمسك محاسبو االعتمادات المخصصة 

تخضع حسابات  بعنوان ميزانيو االنتخابات بشكل منفصل عن ميزانيو تسيير السمطة المستقمة كما
 السمطة المستقمة المالية لممراقبة البعدية لمجمس المحاسبة
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 تنظيم السمطة الوطنية المستقمة لالنتخاباتهيكمة و ثاني : المطمب ال
 تتشكل السمطة المستقمة: 

 من ممثال في مجمس السمطة المستقمة -1
 جياز تنفيذي ممثال في رئيس السمطة المستقمة  -2

 :مجمس السمطة المستقمة
عضوا يعينيم رئيس الجميورية من بين الشخصيات  20يتشكل المجمس من عشرين  

من الجالية المقيمة بالخارج لعيده مدتيا ست سنوات غير قابمو   1المستقمة من بينيم عضو واحد
لمتجديد ويعد المجمس فور  تنصيبو نظامو الداخمي الذي ينشر في النشرة الرسمية لمسمطة المستقمة 

أعضائو وتتخذ مداوالت المجمس باألغمبية  2/3س باستدعاء آو ينعقد  بطمب من ثمثي نقيب المجم
وفي حالو تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تسجل محاضر مداوالت المجمس في 
سجل مرقم ومؤشر عميو من طرف رئيس السمطة المستقمة ويتم حفظيا طبقا لمتشريع الساري 

 ة الرسمية لمسمطة المستقمةالمفعول ونشرىا في النشر 

 صالحيات المجمس
يمارس المجمس الصالحيات اآلتية يصادق عمى برنامج عمل السمطة المستقمة المقدم من 

 طرف رئيسيا
ات الوالئية والبمدية والمندوبات لدى الممثميات الدبموماسية ييعد قوائم أعضاء المندوب -1

 والقنصمية بالخارج 
من المادة  3النتخابات رئيس الجميورية دون المساس بأحكام الفقرهيستقبل ممفات الترشح  -2

 من الدستور ويفصل فييا طبقا ألحكام ىذا القانون العضوي 121
يعد بصفو منصفو وعادلو برنامج وكيفيو استعمال وسائل اإلعالم الوطنية السمعية البصرية  -3

 شيار أثناء الحممة االنتخابية وكذا استعمال المساحات المخصصة لإل
 يستقبل الطعون المتعمقة بالعممية االنتخابية و االستفتائية -4
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يصادق عمى التقرير المعد من طرف لجنو مراقبو تمويل حسابات الحممة االنتخابية   -5
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المبحث الثاني: المبادئ التي تحكم عمل السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات 
 وضمانات تجسيدها

يرتكز عمل السمطة الوطنية المستقمة عمى وجود مجموعة من المبادئ واألسس الجوىرية التي 
تستند عمييا لضمان مصداقية العممية االنتخابية الواقعة تحت مسؤوليتيا " أوال" ولتجسيد ىذه 

 المبادئ عمى ارض الواقع عمل المشرع تكريس مجموعة من الضمانات "ثانيا" 

 دئ عمل السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات المطمب األول : مبا
يقوم عمل السمطة الوطنية عمى تحقق مجموعة من المبادئ  التي تضمن ليا الجودة والفعالية في 
إدارة العممية االنتخابية بغيابيا تفقد االنتخابات نزاىتيا وشفافيتيا ويمكن حصر ىذه المبادئ في 

 النقاط التالية : 

 :والحياداالستقاللية 
عمى الرغم من أن استقاللية اإلدارة االنتخابية تشكل واحدة من أكثر المواضيع المثيرة لمجدل في  

إدارة االنتخابات، إال انو ال يوجد حتى أالن توافق واضح حول ماىية تمك االستقاللية ومعناىا 
يتعمق األول ، لية" ينطوي عمى مفيومين مختمفينالحقيقي وذلك لكون إن تعبير "االستقال

باالستقاللية التنظيمية عمى السمطة التنفيذية ، بينما يدور الثاني حول االستقاللية العممية المطموبة 
في كافة المراحل االنتخابية، والتي تتعمق بعدم خضوعيا ألية تأثيرات في قراراتيا، سواء أتت من 

الواضح إن كال المفيومين يشكالن السمطة التنفيذية أو الجيات السياسية والحزبية األخرى، ومن 
مسائل منفصمة عن بعضيا البعض، إذ أن أحداىما يتعمق بالمظير واآلخر بالجوىر، ومن ىنا 
يعتبر أسموب اإلدارة التي يتبع نظام اإلدارة االنتخابية المستقمة النظام الذي يمكن اإلدارة االنتخابية 

عمى ىذا األساس فانو يقصد  .امياا وتنفيذ ميبشكل اكبر من تحقيق استقالليتيا في صنع قراراتي
بمبدأ االستقاللية عدم تبعية السمطة المستقمة لالنتخابات في تنظيميا وقراراتيا ألية جية كانت بما 
فييا السمطة التنفيذية نفسيا، بمعنى عدم خضوعيا ألية مؤثرات من شانيا المساس بنزاىة 

شرع الجزائري : "تنشا سمطة وطنية مستقمة لالنتخابات االنتخابات ومصداقيتيا ، وىو ما أكده الم
تمارس مياميا بدون تحيز، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي وتدعى في 
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صمب النص "السمطة المستقمة"، من ثم يتطمب األمر من السمطة لتأكيد استقالليتيا أن تبقى عمى 
ممية االنتخابية سواء اإلدارة أو األحزاب السياسية. أما مسافة واحدة من جميع الفاعمين في الع

الحياد فيو بدوره مفيوم قريب من مبدأ االستقاللية إال انو يتميز عنو في كونو يعتبر سموكا عمميا 
أكثر منو نصا قانونيا، ويتحقق ىذا السموك بمجرد تعامل السمطة الوطنية المستقمة مع كافة 

دالة ومساواة تامة دون أي تمييز أو تحيز لفصيل سياسي عمى غيره المشاركين في االنتخابات بع
آو لمرشح دون غيره من المرشحين، ومن ثم فانو لتحقيق نزاىة العممية االنتخابية ومصداقيتيا 
وتعزيز أوسع مستويات القبول لنتائج االنتخابات، يجب عمى السمطة المستقمة أن تعمل بحياد تام 

عممية االنتخابية، عمى ىذا األساس فانو بون التقيد بالحياد تكون نزاىة مع جميع الفاعمين في ال
العممية االنتخابية برمتيا عرضة لمفشل والتشكيك، ويصبح من الصعب بمكان تعزيز الثقة 

 بمصداقية العمميات االنتخابية وال سيما من قبل المرشحين الخاسرين .

 :والشفافيةالنزاهة 
يرتبط معيار النزاىة كذلك إلى حد بعيد بمبدأ الحياد الذي يجب أن تتسم بو العممية االنتخابية، وقد 
جعل المشرع الجزائري السمطة المستقمة الضامن األول لنزاىة وسالمة العممية االنتخابية في كافة 

يد ذلك، ليذا زودىا مراحميا، أين تقع عمى عاتق أعضائيا والعاممين فييا المسؤولية المباشرة لتجس
بصالحيات واضحة بغية تمكينيا من معالجة أي فساد قد يصيب العممية العممية االنتخابية من 
تزوير آو تحريف لنتائجيا وكذا التعامل مع موظفي االنتخابات بحزم وجدية في حال ثبوت قياميم 

قائيا في حالة وجود أي خرق بممارسات تتنافى مع مبدآ النزاىة والشفافية، ومن ثم فميا أن تتدخل تم
يمس األحكام المتعمقة باالنتخابات. أما مبدأ الشفافية فمعناه تمكين عامة الشعب والرأي العام من 
متابعة وتدقيق قرارات السمطة المستقمة ومسبباتيا في كل صغيرة وكبيرة وبكل الوسائل القانونية 

بشكل دائم ومنتظم، وىذا حتى تسيل المتاحة من خالل اطالعيم عمى تفاصيل عمميا ونشاطيا 
عممية محاربة الفساد واالحتيال االنتخابي، وكذا قطع الطريق أمام أي انطباع من شانو التدليل 
عمى عجز السمطة المستمفة في الوقوف والتصدي لمختمف أوجو التقصير أو النقص الذي يمكن 

فصيل سياسي دون غيره. ويمكن أن يمس العممية االنتخابية آو أية ممارسات تفضيمية لصالح 
قياس درجة شفافية العمل الذي تقوم بو السمطة المتسمقة من خالل عدة معايير كحجم ونوع النشاط 
التواصمي مع الجميور مثل قياميا بإصدار مذكرات ونشرات وبيانات صحفية  ، وكذا إحداثيا 
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تجدات الطارئة وأيضا تنظيميا لمواقع التواصل االجتماعي بغية تنوير الرأي العام بمختمف المس
لندوات ولقاءات صحفية لمتواصل والتفاعل مع المعنيين بالعممية االنتخابية من أحزاب سياسية 
ومنابر إعالمية وغير ذلك من أوجو التواصل والتفاعل مع الجميور ، ليذا فان غياب الشفافية في 

عمية الدور الذي يمكن أن تؤديو العمميات االنتخابية ال معنى لو سوى إشاعة الشكوك حول فا
السمطة المستقمة ككل .ومن ىذا المنطمق منح المشرع الجزائري لرئيس السمطة المستقمة في حالة 
وجود أي إخالل أو تيديد من شأنيا المساس بالسير العادي لمعمميات االنتخابية وصحتيا وشفافية 

لمنصوص التشريعية والتنظيمية السارية  ونزاىة نتائجيا باتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقتيا
  المفعول

 الكفاءة والمهنية: .
الكفاءة والتي يقصد بيا تقديم الخدمات ، أو تنفيذ السياسة العامة في أقل وقت ، وبتكمفة 

الحكومات والجميور بشكل عام استخدام  تنتظر 1مناسبة ووفقا لمعايير الكفاءة والجدارة ....
وتوفير الخدمات االنتخابية لكفاءة عاليتين .  وفي الوقت الذي تتراكم  الموارد المخصصة بحكمة

فيو الحمول التكنولوجية عالية الكمفة ، وتتعاظم فيو التطمعات لمزيد من الجيود فيما يتعمق بجوانب 
مكمفة من العممية االنتخابية، كمتطمبات التوعية واالعالم يجب عمى االدارة االنتخابية توخي الحذر 

حقق من ان برامجيا تخدم متطمبات الكفاءة االنتخابية بما يضمن استمراريتيا، دون التنازل عن لمت
 متطمبات النزاىة والحداثة .

ونجاحيا ىو تمكنيا من الجمع بين مبادئ النزاىة والكفاءة والفاعمية، حيث تسيم ىذه الميزات 
خابية ويمكن ان تسيم االطار في تعزيز ثقة الجميور واالحزاب السياسية في العمميات االنت

القانوني في تحقيق ذلك، من خالل تحديد المعايير المطموبة إلدارة الشؤون االنتخابية والمالية 
لكفاءة اال ان اعضاء االدارة االنتخابية قد ال يمتمكون دراية كافية حول الممارسات والضوابط 

لتعامل مع تفاصيل التعاقدات المتعمقة باقتناء االنتخابية احيانا، او انيم قد ال يمتمكون الخبرة في ا
االجيزة والمواد في جو عمى درجة عالية من التنافس التجاري . وقد تفسر عدم كفاءتيا عمى انيا 

 ممارسات ممتوية وفساد فييا ، االمر الذي يؤدي في المحصمة الى االضرار بمصداقيتيا. 

                                                           

حسين أسامة : مبادئ الحوكمة الرشيدة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد : مركز العقد االجتماعي ، مجمس الوزراء ، مركز   1
   7ص  2014المعمومات واتخاذ القرار ، مصر 
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ر المتعمقة بالمينية.اذ ان تنفيذ كافة والمينية تقتضي انطوائيا عمى مجموعة من العناص
االنشطة واالجراءات االنتخابية بحرص وبدقة تامة ، باإلضافة الى توافر كادر مؤىل، تعتبر من 
العناصر االساسية لتحقيق المصداقية في العممية االنتخابية لذلك فعمى االدارة االنتخابية التحقق 

ى السواء، مدربة ومؤىمة عمى افضل وجو وبما يمكنيا من ان كافة كوادرىا ، الدائمة والمؤقتة عم
من تطبيق اعمى المعايير المينية اثناء قياميا بتنفيذ مياميا الفنية  .وتعطي مبدا المينية كافة 
الشركاء بمن فييم االحزاب السياسية والمجتمع المدني ،والناخبين ، والمانحين ووسائل االعالم 

االنتخابات قادرين عمى االضطالع بمياميم بشكل فعال ،وفي الثقة بان القائمين عمى ادارة 
المقابل ، فقد يؤدي غياب تمك المينية الى اشاعة الشكوك حول ممارسات غير دقيقة او فاسدة ، 
وبالتالي زعزعة الثقة في العممية االنتخابية وادارتيا، وىو ما يعطي لمخاسرين فرصة لتأليب الراي 

حتجاجية عمى مجريات العممية االنتخابية، بغض النظر عن صحة العام لتأييد مواقفيم اال
. ونجاحيا ىو تمكنيا من الجمع بين مبادئ النزاىة والكفاءة والفاعمية، حيث 1ادعاءاتيم... تيميش

تسيم ىذه الميزات في تعزيز ثقة الجميور واالحزاب السياسية في العمميات االنتخابية ويمكن ان 
ي تحقيق ذلك، من خالل تحديد المعايير المطموبة إلدارة الشؤون االنتخابية تسيم االطار القانوني ف

والمالية لكفاءة اال ان اعضاء االدارة االنتخابية قد ال يمتمكون دراية كافية حول الممارسات 
والضوابط االنتخابية احيانا، او انيم قد ال يمتمكون الخبرة في التعامل مع تفاصيل التعاقدات 

اقتناء االجيزة والمواد في جو عمى درجة عالية من التنافس التجاري . وقد تفسر عدم المتعمقة ب
كفاءتيا عمى انيا ممارسات ممتوية وفساد فييا ، االمر الذي يؤدي في المحصمة الى االضرار 

اذ ان تنفيذ  . بمصداقيتيا. والمينية تقتضي انطوائيا عمى مجموعة من العناصر المتعمقة بالمينية
االنشطة واالجراءات االنتخابية بحرص وبدقة تامة ، باإلضافة الى توافر كادر مؤىل، تعتبر  كافة

من العناصر االساسية لتحقيق المصداقية في العممية االنتخابية لذلك فعمى االدارة االنتخابية 
وبما التحقق من ان كافة كوادرىا ، الدائمة والمؤقتة عمى السواء، مدربة ومؤىمة عمى افضل وجو 

يمكنيا من تطبيق اعمى المعايير المينية اثناء قياميا بتنفيذ مياميا الفنية  .وتعطي مبدا المينية 
كافة الشركاء بمن فييم االحزاب السياسية والمجتمع المدني ،والناخبين ، والمانحين ووسائل 

يم بشكل فعال االعالم الثقة بان القائمين عمى ادارة االنتخابات قادرين عمى االضطالع بميام
،وفي المقابل، فقد يؤدي غياب تمك المينية الى اشاعة الشكوك حول ممارسات غير دقيقة او 
                                                           

  45االن وول، اشكال االدارة االنتخابية،ص  1
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فاسدة، وبالتالي زعزعة الثقة في العممية االنتخابية وادارتيا، وىو ما يعطي لمخاسرين فرصة لتأليب 
بغض النظر عن صحة  الراي العام لتأييد مواقفيم االحتجاجية عمى مجريات العممية االنتخابية،

 .  ادعاءاتيم

 التعريف القضائي لمسمطات االدارية المستقمة:
لقد كان لالجتياد القضائي دور فعال في وضع مفيوم لمسمطات االدارية المستقمة حيث  

منشآت ادارية تتصرف باسم الدولة وتتمتع   (عرف مجمس الدولة الفرنسي ىذه السمطات بأنيا 
   1 )ن تخضع في ذلك الى سمطة الحكومة بسمطة حقيقية دون أ

 ضمانات استقاللية السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات الثاني:المطمب 
تعد مسألة إنشاء سمطة وطنية مستقمة لالنتخابات في حد ذاتيا بمثابة ضمانة حقيقية من 
شأنيا المساىمة في تحقيق الشفافية والحياد لمعممية االنتخابية برمتيا وتحقيق االستقاللية لمسمطة 

ارية المستقمة ، السيما وان ىذه السمطة ميمتيا تنظيم االنتخابات كبديل عن مختمف الجيات اإلد
وليس مراقبتيا فقط كما كان عميو الحال سابقا ، لتصبح عمى أثرىا السمطة تتمتع بدرجة عالية من 
المينية واالحترافية في تدبير المجال الذي تتولى تنظيمو كما أن ىناك ضمانات أخرى تساىم بقوة 

نياء ميام أعضائيا  وفي تمتع  )أوال (في تحقيق ىذه االستقاللية تستمد من عدد وطريقة تعيين وا 
 )ثانيا(السمطة بالشخصية المعنوية واستقاللية مالية رادارية 

 العدد الجماعي ألعضاء السمطة المستقمة لالنتخابات وتنوعهم ضمانة الستقالليتها:
ان العنصر الذي يضمن استقاللية سمطة الضبط يتمثل في جماعية التشكيمة والتي تعتبر  

والتعبير عمى طابعيا الديمقراطي ، كما أن االستقاللية تبنى في البداية كضمانة الستقاللية الييئة 
عن طريق تركيبة أعضاء سمطات الضبط . فتعدد وتنوع صفات أعضاء الييئة العميا المستقمة 
لمراقبة االنتخابات يمنع كل تواطؤ أو تحيز ، ما يضمن حسن اتخاذىا لقراراتيا عند النظر في 

                                                           

     ،  2019جامعة الكويت ، سنة  2، العدد  43سامية العايب ، النظام القانوني لمسمطات االدارية المستقمة في القانون المقارن ، المجمد   1
 .298ص 
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يا ، واختالف ىؤالء األعضاء في مراكزىم وصفاتيم مظير يدعم ويضمن القضايا المطروحة أمام
  1االستقاللية

   التمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري:
لقد كان لالجتياد القضائي دور فعال في وضع مفيوم لمسمطات االدارية المستقمة حيث 

منشآت ادارية تتصرف باسم الدولة وتتمتع   (عرف مجمس الدولة الفرنسي ىذه السمطات بأنيا 
واذا كان االعتراف بالشخصية  .  )2بسمطة حقيقية دون أن تخضع في ذلك الى سمطة الحكومة 

المعنوية خاصية تفرد بيا المشرع الجزائري فيا ىو ييدف الى غاية معينة يمكن أن تعكس تصوره 
 . 3الفعمي لياتو السمطات

تقاللية الذي اراد المشرع تكريسو انطالقا من منح الشخصية وعميو فاذا كان مفيوم االس
المعنوية لمييئات االدارية المستقمة ىو المفيوم التقميدي لمييئات العمومية فان مفيوم السمطات 
االدارية المستقمة يفقد معناه خاصة  وأن أصالة ىذه السمطات تكمن في عدم تمتعيا بالشخصية 

 .لجنة اصالح ىياكل الدولة التصور الفرنسي لمفيوم االستقالليةحيث تبنى تقرير  ،4المعنوية

 
 

                                                           

، مجمة عبد الحق مزردي ، ضمانات استقاللية أعضاء الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات في ضوء النظامين الجزائري والتونسي   1
 239، ص 2018االجتياد القضائي العدد السادس عشر ، مارس 

 
   ، 2019جامعة الكويت ، سنة  2، العدد  43سامية العايب ، النظام القانوني لمسمطات االدارية المستقمة في القانون المقارن ، المجمد   2

 . 298ص 
 . 59، ص  2006وليد ، سمطات الضبط االقتصادي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كمية الحقوق بن عكنون ،  بوجممين   3
 71المتضمن انشاء ىيمكل وميام ج ر  22.11.2000المؤرخ في  372  /2000راجع المرسوم الرئاسي   4



 

 الفصل الثاني: 

النظام االنتخابي على ضوء الق انون  
المتعلق بنظام    العضوي

 (.2021)النتخاباتا
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 (.0202)الَرخاتاخانًرؼهق تُظاو ا انُظاو االَرخاتً ػهى ضىء انقاَىٌ انؼضىي: انفصم انثاًَ

تطور النظاـ  االنتخابي في الجزائر منذ االستقالؿ الى يومنا ىذا وقد دعت الضرورة  
لذلؾ منذ بداية االستقالؿ ومرحمة  الحزب الواحد الى التعددية وما افرزتو مف نتائج وصوال 

الحاصؿ  ومع الحاح الطمب االجتماعي لعؿ مف ابرز صورىا  الحراؾ المبارؾ الذي  لمتطور
افرز قانوف عضوي لالنتخاب بعد اسقاط نظاـ سابؽ بكؿ ما لو وما عميو والذي مف دوف 

 شؾ أف ليذا القانوف  االثر البالغ عمى النظاـ الدستوري ككؿ .
 قح تؼًهٍح االقرراع وانرصىٌد.انًثحث االول :انُظاو االَرخاتً واالحكاو انًرؼه

 انًطهة األول : انُظاو االَرخاتً 

نظاـ الحكومة عف طريؽ الحزب و أثره عمى ممارسة السيادة واالنتخاب تعتبر 
األحادية الحزبية مبدءا سياسية ثـ تمت بمورتو دستوريا تميز بو النظاـ السياسي الجزائري ، 

مس ثـ ممارسة الحكومة المؤقتة مف سبتمبر بحيث تـ التمويح باعتناقو في برنامج طراب
... التيميش ...   انتيى ..  الى أف كرسو أوؿ دستور جزائري 19631الى أكتوبر  1962

...الى أف جاءت التعددية وفرضت نمط جديد مف االنتخابات بمزاياه وعيوبو ووصوال 
اس وفقد الثقة في النموذج األخير لطريقة  االنتخاب تحت ضغط المطالب االجتماعية باالس

كؿ ما لو عالقة بالسمطة والمؤسسات الدستورية لعؿ أىـ ما يحممو ىو فسح المجاؿ لمكفاءات 
والشباب وابعاد أصحاب الماؿ الفاسد لتعزيز الثقة أو عمى األقؿ ارجاعيا فما ىي اجرآتو ؟ 

 وىو ما نتطرؽ لو .
 اوال : اجراءاخ انؼًهٍح االَرخاتٍح 

 تح: انشروط انًطهى 2

سنة كاممة يوـ  18يعد ناخبا كؿ جزائري وجزائرية بمغ مف العمر ثماني عشرة 
االقتراع وكاف متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية ولـ يوجد في إحدى حاالت فقداف األىمية 
المحددة في التشريع المعموؿ بو ال يصوت إال مف كاف مسجال في القائمة االنتخابية لمبمدية 

كما  ال يسجؿ في القائمة االنتخابية كؿ مف  سمؾ سموكا أثناء ثورة التحرير التي بيا موطنو 
الوطني مضادا لصالح الوطف أو حكـ عميو في جناية ولـ يرد اعتباره أو حكـ عميو مف أجؿ 

                                                           

 .1963مف دستور  23أنظر المادة   1
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جنحة بعقوبة الحبس والحرماف مف ممارسة حؽ االنتخاب والترشح لممدة المحددة أو مف 
تطمع النيابة العامة  .او تـ الحجز القضائي أوتـ الحجر عميو أشير إفالسو ولـ يرد اعتباره

المجنة اإلدارية االنتخابية المعنية   بكؿ الوسائؿ القانونية وتبمغيا  فور افتتاح مرحمة مراجعة 
الفصؿ الثاني القوائـ االنتخابي  .القوائـ االنتخابية   قائمة األشخاص المذكوريف في

 روط التسجيؿ في القوائـ االنتخابي االنتخابيةاالنتخابية و القسـ األوؿ ش
 : انرسجٍم فً انقىائى االَرخاتٍح 0

فالتسجيؿ في القوائـ االنتخابية واجب عمى كؿ مواطف ومواطنة تتوفر فييما الشروط 
المطموبة  قانونا يجب عمى كؿ الجزائرييف والجزائريات المتمتع بحقوقيـ المدنية والسياسية 

ـ التسجيؿ في قائمة انتخابية أف يطمبوا تسجيميـ ال يمكف التسجيؿ في والذيف لـ يسبؽ لي
أكثر مف قائمة انتخابية واحدة يمكف لكؿ الجزائرييف  والجزائريات المقيميف  في  الخارج 
والمسجميف لدى الممثميات  الدبموماسية والقنصمية الجزائرية أف يطمبوا تسجيميـ بالنسبة 

البمدية والمجالس الشعبية الوالئية في قائمة انتخابية إلحدى  النتخابات المجالس الشعبية
 البمديات اآلتية

 بمدية مسقط رأس المعني-

 بمدية آخر موطف لممعني  -

 .بمدية مسقط رأس أحد أصوؿ المعني -

بالنسبة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية واالستشارات االستفتائية يتـ 
لمممثميات  الدبموماسية والقنصمية الجزائرية الموجودة في بمد   نتخابيةالتسجيؿ في القائمة اال

إقامة الناخب  كما يمكف ألعضاء الجيش الوطني الشعبي واألمف الوطني والحماية المدنية 
وموظفي الجمارؾ الوطنية ومصالح السجوف الذيف ال تتوفر فييـ الشروط المحددة في المادة  

ي القائمة االنتخابية إلحدى البمديات ويسجؿ في القائمة االنتخابية أف يطمبوا تسجيميـ ف )4(
وفقا ألحكاـ ىذا القانوف العضوي كؿ مف استعاد أىميتو االنتخابية إثر رد اعتباره أو رفع 
الحجر عنو أو بعد  إذا غير الناخب المسجؿ في قائمة انتخابية موطنو يجب عميو أف يطمب 

ة ليذا التغيير شطب اسمو مف ىذه القائمة وتسجيمو في بمدية خالؿ األشير الثالثة الموالي
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و إذا توفي أحد الناخبيف فإف المصالح المعنية لبمدية اإلقامة والمصالح  .إقامتو الجديدة
 15الدبموماسية والقنصمية تقـو حاال بشطبو مف قائمة الناخب مع مراعاة أحكاـ المادتيف

 .مف ىذا القانوف العضوي 16و

وفاة الناخب خارج بمدية إقامتو  يتعيف عمى بمدية مكاف الوفاة إخبار بمدية في حالة 
 توفي بجميع الوسائؿ القانونية لمإقامة ا

 : وضغ انقىائى االَرخاتٍح ويراجؼرها 3

كف يمكما .القوائـ االنتخابية دائمة وتتـ مراجعتيا خالؿ الثالثي األخير مف كؿ سنة 
الذي و تضمف استدعاء الييئة االنتخابية لمسـو الرئاسي ار لممراجعتيا استثنائيا بمقتضى ا

 يحدد فترة افتتاحيا  و اختتاميا .

مف الدستور يتـ إعداد القوائـ االنتخابية ومراجعتيا في كؿ  194مع مراعاة أحكاـ المادة 
 :بمدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكوف مف 

 إقميميا رئيسا قاض يعينو رئيس المجمس القضائي المختص  -

 رئيس المجمس الشعبي البمدي عضوا -

 االميف العاـ لمبمدية عضوا  

 ناخبيف اثنيف مف البمدية يعينيما رئيس المجنة عضويف  -

توضع تحت تصرؼ المجنة أمانة  .تجتمع المجنة مقر البمدية بناء عمى استدعاء مف رئيسيا
ت عمى مستوى البمدية وتوضع تحت دائمة يديرىا الموظؼ المسؤوؿ عف مصمحة  االنتخابا

رقابة رئيس المجنة قصد ضماف مسؾ القائمة االنتخابية طبقا لألحكاـ التشريعية والتنظيمية 
 194مع مراعاة أحكاـ المادة    .تحدد قواعد سير المجنة عف طريؽ التنظيـ .المعموؿ بيا

دبموماسية أو قنصمية تحت  مف الدستور يتـ إعداد القوائـ االنتخابية ومراجعتيا في كؿ دائرة
 مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكوف مف :

 رئيس الممثمية الدبموماسية أو رئيس المركز القنصمي يعينو السفير رئيسا  -
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مسجميف في القائمة االنتخابية لمدائرة الدبموماسية أو القنصمية يعينيما (2) ناخبيف اثنيف- 
 رئيس المجنة عضويف 

 عضوا.موظؼ قنصمية   -

توضع  .تجتمع المجنة مقر الممثمية الدبموماسية أو القنصمية بناء عمى استدعاء مف رئيسيا
تحت تصرؼ ىذه المجنة أمانة دائمة يديرىا موظؼ قنصمي توضع تحت رقابة رئيس المجنة 

تحدد  .قصد ضماف مسؾ القائمة االنتخابية طبقا لألحكاـ التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا
 .سير المجنة عف طريؽ التنظيـقواعد 

و يأمر رئيس المجمس الشعبي البمدي أو رئيس الممثمية الدبموماسية أو القنصمية بتعميؽ 
كما  يمكف لكؿ  14وفقا ألحكاـ المادة :  إشعار فتح فترة مراجعة القوائـ االنتخابية واختتامو

المجنة اإلدارية االنتخابية مواطف أغفؿ تسجيمو في قائمة انتخابية أف يقدـ تظممو إلى رئيس 
ولكؿ   مواطف مسجؿ  .ضمف األشكاؿ واآلجاؿ المنصوص عمييا في ىذا القانوف العضوي 

في إحدى قوائـ الدائرة االنتخابية تقديـ   اعتراض معمؿ لشطب شخص مسجؿ بغير حؽ أو 
لتسجيؿ شخص مغفؿ في نفس الدائرة ضمف األشكاؿ واآلجاؿ المنصوص عمييا في ىذا 

يجب تقديـ   االعتراضات عمى التسجيؿ أو الشطب المذكوريف في   .انوف العضويالق
أياـ الموالية لتعميؽ إعالف  10مف ىذا القانوف العضوي خالؿ العشرة  19و 18 المادتيف 

يخفض ىذا األجؿ إلى  .مف ىذا القانوف العضوي 17اختتاـ العمميات المذكورة في الماّدة 
تحاؿ   ىذه  االعتراضات عمى المجنة اإلدارية  .راجعة االستثنائيةفي حالة الم أياـ 5خمسة 

التي تبت فييا  مف ىذا القانوف العضوي 16و 15 االنتخابية المنصوص عمييا في الماّدتيف
 أياـ .  3بقرار في أجؿ أقصاه ثالثة 

يبمغ يجب عمى رئيس المجمس الشعبي البمدي أو رئيس الممثمية الدبموماسية أو القنصمية أف 
أياـ كاممة إلى األطراؼ المعنية بكؿ )  3 قرار المجنة اإلدارية االنتخابية في ظرؼ ثالثة )

 وسيمة قانونية

أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ تبميغ  5يمكف األطراؼ المعنية تسجيؿ الطعف في ظرؼ خمسة  .1
ابتداء مف  أياـ كاممة 8في حالة عدـ التبميغ يمكف تسجيؿ الطعف في أجؿ ثمانية  .القرار
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تاريخ االعتراض. يسجؿ ىذا الطعف بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدـ أماـ المحكمة  
المختصة  إقميميا  أو محكمة الجزائر بالنسبة لمجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيو 

أياـ  دوف مصاريؼ اإلجراءات وبناء عمى إشعار عاد   5بحكـ في أجؿ أقصاه خمسة 
ويكوف حكـ المحكمة غير قابؿ ألي شكؿ  .أياـ  3ؿ إلى األطراؼ المعنية  قبؿ ثالثة يرس

 مف أشكاؿ الطعف
تمـز السمطات المكمفة بتنظيـ االنتخابات بوضع القائمة االنتخابية البمدية المناسبة كؿ . .2

ات المؤىميف قانونا لألحزاب السياسية  المشاركة  في االنتخاب انتخاب تحت تصرؼ الممثميف
توضع القوائـ االنتخابية تحت تصرؼ الييئة العميا المستقمة لمراقبة   .األحرار   والمترشحيف
  .ولكؿ ناخب الحؽ في االطالع عمى القائمة االنتخابية التي تعنيو .االنتخابات

وتودع نسخ مف  .تحفظ  القائمة االنتخابية البمدية باألمانة الدائمة لمجنة اإلدارية االنتخابية
ه القائمة عمى التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقميميا ولدى الييئة العميا المستقمة ىذ

 .لمراقبة االنتخابات وبمقر الوالية
 : تطاقح انُاخة  3

تعد السمطة المستقمة بطاقة الناخب التي تكوف صالحة لكؿ االستشارات االنتخابية و 
 ة االنتخابية االستفتائية ،وتسمـ لكؿ ناخب مسجؿ في القائم

وتستفيد السمطة المستقمة في ىذا اإلطار ، مف مساعدة مختمؼ اإلدارات  العمومية 
والممثميات القنصمية والدبموماسية بالخارج . تحدد كيفيات إعداد البطاقة وتسميميا واستبداليا 

ية وسحبيا بموجب قرار مف رئيس السمطة المستقمة الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمجميور 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 ذًىٌهها :  : انحًهح االَرخاتٍح و4

يسير عمى تنفيذ ىذه القواعد لجنة منصبة عمى مستوى السمطة المستقمة لالنتخابات  تتكفؿ 
يوما مف  (23)بمراقبة تمويؿ الحممة االنتخابية وتكوف الحممة مفتوحة قبؿ ثالثة وعشروف يوـ

قبؿ ثالث أياـ مف تاريخ االقتراع ،في حالة إجراء دور ثاني لالقتراع  تاريخ االقتراع وتنيي
 )12(فاف الحممة االنتخابية التي يقـو بيا المترشحوف لمدور الثاني تفتح قبؿ اثني عشر يوما 

يوما مف تاريخ االقتراع وال يمكف أيا كاف ميما كانت الوسيمة وبأي شكؿ كاف ، أف يقوـ 
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منصوص عمييا . كما يمتنع كؿ شخص مترشح أو شخص يشارؾ في بالحممة خارج الفترة ال
الحممة االنتخابية عف كؿ خطاب كراىية وكؿ شكؿ مف أشكاؿ التمييز ويمنع استعماؿ المغة 
األجنبية في الحممة . يستفيد كؿ مترشح لممحميات أو التشريعيات  بشكؿ منصؼ مف 

ليا بالممارسة طبقا لمتشريع والتنظيـ الوصوؿ إلى وسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية المرخص 
الساري المفعوؿ . والتي تكوف فييا مدة الحصص الممنوحة  متساوية بيف المترشحيف 
لالنتخابات الرئاسية وتختمؼ بالنسبة لممحميات والتشريعيات تبعا ألىمية عدد قوائـ 

ئـ المترشحيف المترشحيف الذيف يرشحيـ حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية ،تستفيد قوا
 األحرار المتكتمة بمبادرة منيـ مف نفس الترتيبات الواردة وحسب الشروط نفسيا .

كما تستفيد األحزاب السياسية التي تقوـ بالحممة االنتخابية في إطار االستشارات االستفتائية 
ع  مف مجاؿ عادؿ في  وسائؿ اإلعالـ السمعية والبصرية المرخص ليا بالممارسة طبقا لمتشري

 والتنظيـ الساري المفعوؿ .

جراءات استعماؿ وسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية المرخص ليا بالممارسة   تحدد كيفيات وا 
طبقا لتشريع  والتنظيـ الساري المفعوؿ كما تحدد كيفيات اإلشيار األخرى لمترشيحات بقرار 

لبصرية المرخص ليا  مف رئيس السمطة المستقمة .ويتعيف عمى كؿ وسائؿ اإلعالـ السمعية ا
المشاركة في تغطية الحممة االنتخابية وضماف التوزيع المنصؼ لمحيز الزمني الستعماؿ ىذه 
الوسائؿ مف  طرؼ المترشحيف تضمف السمطة المستقمة بالتنسيؽ مع سمطة ضبط السمعي 

 البصري احتراـ تطبيؽ ىذا المضموف .

النتخابات واالستفتاءات وفؽ ىذا القانوف تنظـ التجمعات واالجتماعات العمومية  بمناسبة ا
العضوي .كما يمنع طيمة الحممة االنتخابية استعماؿ طريقة اشيارية تجارية لغرض الدعاية 

 )72(االنتخابية  ويمنع نشر وبث سبر اآلراء واستطالع نوايا الناخبيف قبؿ اثني وسبعوف 
أياـ قبؿ تاريخ االنتخاب   (5)ساعة مف تاريخ االقتراع عمى التراب الوطني ، وخمسة 

بالنسبة لمجالية المقيمة بالخارج ، كما تخصص داخؿ الدوائر االنتخابية أماكف عمومية 
إللصاؽ الترشيحات وتوزع مساحتيا بالتساوي . يمنع استعماؿ أي شكؿ آخر لإلشيار خارج 

ويمنع المساحات المخصصة ليذا الغرض . كؿ ىذا تحت سير السمطة المستقمة لالنتخابات 
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استعماؿ أماكف العبادة ومؤسسات التربية والتعميـ والتكويف ميما كاف نوعيا ألغراض الدعاية 
االنتخابية بأي شكؿ مف األشكاؿ ويجب عمى كؿ مترشح أف يمتنع عف أية حركة أو موقؼ 

 ،ائف أو غير قانوني أو غير أخالقيأو عمؿ أو سموؾ عنيؼ ، غير مشروع أو مييف أو ش
 مى حسف سير الحممة االنتخابية . ويحظر االستعماؿ السيئ لرموز الدولة .وأف يسير ع

 ثاٍَا : ذًىٌم انحًهح االَرخاتٍح ويراقثرها 

 : انرًىٌم 2

 فتح القوائـ ىؿ يطرد "الماؿ الفاسد"؟

الجزائر تتجو نحو اعتماد نظاـ االقتراع النسبي عمى القائمة االنتخابية المفتوحة بدال عف 
 أمال في قطع الطريؽ أماـ الماؿ الفاسد وشراء الذمـ.  مؽ عمى القائمةالتصويت المغ

ويقوـ ىذا النظاـ، الذي اقترحتو لجنة خبراء مكمفة بالتعديؿ ، إللغاء التصويت المغمؽ عمى 
 القائمة االنتخابية، وتعويضو بنظاـ االقتراع النسبي عمى القائمة المفتوحة.

ة السياسية ؿ"متصدر القائمة"، الذي كانت ُتصرؼ لنيمو ومف شأف ذلؾ النظاـ أف ُيسقط القيم
داخؿ األحزاب الكبيرة أمواال معتبرة، لضماف فوز المتصدر، وربما مف يميو بالقائمة، في 

 االنتخابات.

إلى قطع الطريؽ عمى اصحاب الماؿ الفاسد لموصوؿ الى  وييدؼ المشرع مف ىذا القانوف 
لناخبيف مف اختيار مرشح أو مرشحيف ضمف القائمة المجالس المنتخبة، مف خالؿ تمكيف ا

 الواحدة، عبر التأشير عمى األسماء، بدال عف التصويت عمى القائمة ككؿ.

 وتموؿ الحممة االنتخابية بواسطة موارد يكوف مصدرىا :

مساىمة األحزاب السياسية  المشكمة مف اشتراكات أعضائيا والمداخيؿ الناتجة عف  -
 نشاط الحزب .

 مة الشخصية لممترشح المساى -
 اليبات النقدية أو العينية المقدمة مف المواطنيف كأشخاص طبيعية  -
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المساعدات المحتممة التي يمكف أف تمنحيا الدولة لممترشحيف الشباب في القوائـ  -
 المستقمة    بمناسبة االنتخابات التشريعية والمحمية .

 ابية.   امكانية تعويض الدولة لجزء مف نفقات الحممة االنتخ -
يحظر عمى كؿ مترشح ألي انتخابات وطنية أو محمية أف يتمقى بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة ، ىبات نقدية أو عينية أو أي مساىمة أخرى ،ميما كاف شكميا ،مف أي دولة اجنبية 
أو أي شخص طبيعي أو معنوي مف جنسية أجنبية .يحدد المبمغ األقصى لميبات بالنسبة 

فيما يخص االنتخابات  )دج 400.000(ي حدود أربعمائة ألؼ دينار لكؿ شخص طبيعي ف
فيما  يخص االنتخابات الرئاسية يمكف  دج )600.000 (التشريعية ، وفي حدود ستمائة  

 سنوات، عف طريؽ التنظيـ . 3تحييف ىذا الحد كؿ 

طرؼ  يتعيف عمى المترشح لالنتخابات الرئاسية ، والمترشح الموكؿ مف طرؼ الحزب او مف
مترشحي القائمة المستقمة بالنسبة لالنتخابات التشريعية، تبميغ لجنة مراقبة تمويؿ حسابات 
الحممة االنتخابية بقيمة اليبات وبقائمة أسماء الواىبيف .ال يعد تمويال أجنبيا ، اليبات 
المقدمة مف الجزائرييف المقيميف في الخارج مف اجؿ تمويؿ الحممة االنتخابية المتعمقة 
بالمترشحيف آو قائمة المترشحيف في الدوائر االنتخابية في الخارج. ال يمكف اف يتجاوز 

دج   400.000مقدار ىذه اليبات بالنسبة لمشخص الطبيعي ما يعادؿ أربعمائة ألؼ دينار 
دج فيما يخص  600.000فيما يخص االنتخابات التشريعية، وستمائة الؼ دينار جزائري 

دج يستوجب دفعيا عف  1.000، كؿ ىبة يتجاوز مبمغيا الؼ دينار االنتخابات الرئاسية 
طريؽ الشيؾ او التحويؿ او االقتطاع اآللي آو البطاقة البنكية وال يمكف اف تتجاوز نفقات 

دج في  120.000.000حممة المترشح لالنتخابات الرئاسية مائة وعشريف مميوف دينار 
دج في الدور  140.000.000أربعوف مميوف دينار الدور االوؿ ويرفع ىذا المبمغ الى مائة و 

في حدود   %10الثاني ، ولكؿ مترشح لالنتخابات الرئاسية الحؽ في تعويض جزافي قدره 
 %10النفقات المدفوعة فعال . عندما يحرز المترشح لالنتخابات الرئاسية عمى نسبة تفوؽ 

مف  %20ذا التعويض الى مف األصوات المعبر عنيا آو تساوييا ، يرفع ى %20وتقؿ عف 
 % 30النفقات المدفوعة فعال وضمف الحد األقصى المرخص بو وترفع نسبة التعويض إلى 

مف األصوات المعبر عنيا ال يتـ  %20بالنسبة لممترشح الذي تحصؿ عمى اكثر مف 
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التعويض إلى بعد اإلعالف المحكمة الدستورية النتائج النيائية واعتماد حسابات الحممة 
تخابية مف طرؼ لجنة مراقبة تمويؿ حسابات الحممة االنتخابية وال يمكف اف تتجاوز االن

نفقات الحممة االنتخابية لكؿ قائمة في االنتخابات التشريعية حدا أقصاه مميوناف وخمسمائة 
دج عف كؿ مترشح يمكف قوائـ المترشحيف لالنتخابات التشريعية  2.500.000ألؼ دينار 

األقؿ مف األصوات المعبر عنيا ، أف تحصؿ عمى تعويض بنسبة  عمى %20التي أحرزت 
مف النفقات المدفوعة فعال ضمف الحد األقصى المرخص بو . ويدفع ىذا التعويض  20%

الى الحزب السياسي الذي اودع الترشح تحت رعايتو أو إلى قائمة المترشحيف االحرار . ال 
النتائج النيائية واعتماد الحسابات مف طرؼ  يتـ التعويض الى بعد اعالف المحكمة الدستورية

لجنة مراقبة تمويؿ حسابات الحممة االنتخابية ويتعيف عمى كؿ مترشح لالنتخابات الرئاسية 
وكؿ قائمة مترشحيف لالنتخابات التشريعية فتح ومسؾ حساب لمحممة االنتخابية. يتعيف عمى 

ة االنتخابية . عندما يكوف تمويؿ كؿ مترشح لالنتخابات التشريعية فتح ومسؾ حساب لمحمم
الحممة االنتخابية مكونا مف ىبات او مف مساىمات مف الدولة ،يتعيف عمى كؿ مترشح 
لالنتخابات الرئاسية وعمى كؿ قائمة مترشحيف لالنتخابات التشريعية ،تعييف اميف مالي 

تصريح مكتوب مف  لمحممة االنتخابية ، ويتـ تعييف االميف المالي لمحممة االنتخابية بموجب
المترشح لالنتخابات الرئاسية او مف المترشح الموكؿ مف طرؼ الحزب او مف طرؼ 

ح المرفؽ بالموافقة مترشحي القائمة الحرة بالنسبة لالنتخابات التشريعية .يودع التصري
ميف المالي لمحممة االنتخابية ، لدى السمطة المستقمة أو مندوبية السمطة األالمكتوبة مف 

ستقمة بالخارج المختصة بالنسبة لالنتخابات التشريعية ال يمكف األميف المالي لمحممة الم
 االنتخابية أف يكوف أمينا ماليا إال لمترشح واحد أو لقائمة مترشحيف واحدة.

وال يمكف لمحافظ الحسابات المكمؼ بتقديـ حساب الحممة االنتخابية او لمترشح متواجد في 
 كوف أمينا ماليا لمحممة االنتخابية . قائمة المترشحيف ، أف ي

بالنسبة لقوائـ المترشحيف لمدوائر االنتخابية في الخارج ، يقوـ األميف المالي لمحممة االنتخابية 
بفتح حساب بنكي وحيد لدى البنوؾ المراسمة لمبنوؾ الجزائرية بغرض تمويؿ الحممة 

يتولى البنؾ المخطر فتح الحساب ،  االنتخابية عمى مستوي الدائرة االنتخابية محؿ الترشح.
، إلى   15وتسميـ وسائؿ الدفع والخدمات الضرورية لتسييره في أجؿ خمسة عشر  يوما 
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األميف المالي لمحممة االنتخابية، إذا لـ يفتح ىذا الحساب عند انقضاء ىذا األجؿ ، يخطر 
بنكية التي تتولى فتح  األميف المالي لمحممة االنتخابية بنؾ الجزائر الذي يعيف لو مؤسسة

 الحساب .

عداد بطاقات الناخبيف  والنفقات  تتحمؿ الدولة النفقات الخاصة لمراجعة القوائـ االنتخابية وا 
الناجمة عف تنظيـ االنتخابات واالستفتاءات ، باالستثناء الحممة االنتخابية المنصوص عمى 

 كيفية التكفؿ بيا. 
 :يراقثح ذًىٌم انحًهح االَرخاتٍح  0

 :تنشأ لدى السمطة  المستقمة لجنة مراقبة الحممة االنتخابية . تتشكؿ المجنة مف

 قاضي تعينو المحكمة العميا مف بيف قضاتيا رئيسا -
 قاض يعينو مجمس الدولة مف بيف قضاتو  -
 قاض يعينو مجمس المحاسبة مف بيف قضاتو المستشاريف  -
 ومكافحتو  ممثؿ عف السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد -
 ممثؿ عف وزارة المالية. -

 تعد المجنة نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو 

يتـ ايداع حساب الحممة االنتخابية لدى لجنة مراقبة تمويؿ الحممة االنتخابية في اجؿ شيريف 
ابتداء  مف تاريخ إعالف النتائج النيائية . وبانقضاء ىذا األجؿ ال يمكف لممترشح أو لقائمة 

االستفادة مف تعويض نفقات حممتيـ االنتخابية . وال يجوز تقديـ حساب الحممة المترشحيف 
 االنتخابية عندما يكوف في حالة عجز .
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 انًطهة انثاًَ: األحكاو انًرؼهقح تؼًهٍح االقرراع وانرصىٌد 

  123أوال : ػًهٍح االقرراع   انًادج 

ال تكمؼ االمة اال  لذيد واتدارؾ المشرع في القانوف الجديد ما يعرؼ باالقتراع المقي
البعض لتأدية ىذه الوظيفة ، مما يؤدي الى ما يعرؼ باالقتراع المقيد ، ومعنى ذلؾ عدـ 

  2جواز ممارسة االنتخاب اال بشروط معينة قد تكوف ذات طابع مالي أو متعمؽ بالكفاءة

 تستدعي الييئة االنتخابية بموجب مرسـو رئاسي في غضوف األشير الثالثة التي
تسبؽ تاريخ االنتخابات. يمكف أف تشكؿ الدائرة االنتخابية مف شطر بمدية أو مف بمدية أو 

يجرى االقتراع في الدائرة و مف عدة بمديات .تحدد الدائرة االنتخابية بموجب قانوف 
االنتخابية، ويوزع الناخبوف بموجب مقرر مف منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة عمى 

صويت بقدر ما تقتضيو الظروؼ المحمية وبتطمبو عدد الناخبيف. غير انو عندما مكاتب الت
يوجد مكتباف أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكاف ، فإنيا تشكؿ "مركز التصويت" يوضع 
تحت مسؤولية رئيس مركز يعيف ويسخر بمقرر مف منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة 

ية الوالئية والمندوبية البمدية لمسمطة المستقمة ومقرات المستقمة. يعمؽ المقرر بمقر المندوب
الوالية والمقاطعة اإلدارية والدائرة والبمدية ومراكز التصويت .تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة 

 بقرار مف رئيس السمطة المستقمة.

تجري عمميات التصويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التصويت طبقا 
ف العضوي ، والذيف يتصرفوف في ىذا اإلطار تحت رقابة السمطة المستقمة ألحكاـ ىذا القانو 

.مع مراعاة صالحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائيا المحددة في ىذا القانوف 
 العضوي، يقوـ رئيس مركز التصويت بما يمي:

  ضماف إعالـ االنتخابات والتكفؿ بيـ إداريا داخؿ المركز. _ 

 التصويت في سير عمميات التصويت.مساعدة أعضاء مكاتب _ 

                                                           

 وما بعدىا . 103، ص 1999ت الجامعية ، السعيد بوشعير ، القانوف الدستوري ، الجزائر ، ديواف المطبوعا  2
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السير عمى حسف النظاـ خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخؿ مراكز  _ 
 التصويت 

السير عمى حسف النظاـ في الضواحي القريبة مف مكاف مركز التصويت باالستعانة ،  _
ويمكف أف يكوف  عند الحاجة بالقوة  العمومية ، وفيما يخص  مكتب التصويت يكوف ثابتا

 متنقال ويتكوف مف : 

 رئيس ،   _

 نائب الرئيس ،  _

 كاتب ،  _

 مساعديف اثنيف. _

ويعد منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة قوائـ مراكز ومكاتب التصويت ويحينيا 
، ويوزع الييئة االنتخابية عمييا . كما يعيف أعضاء مكتب التصويت واألعضاء االضافيوف 

وف بمقرر مف منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة لالنتخابات مف بيف الناخبيف ويسخر 
المقيميف في إقميـ الوالية ، باستثناء المترشحيف وأقاربيـ وأصيارىـ  الى غاية الدرجة الرابعة 
، واألفراد المنتميف إلى أحزابيـ ، باإلضافة ء إلى األعضاء المنتخبيف . وتنشر قائمة 

مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافييف بمقر المندوبية الوالئية والمندوبية البمدية  أعضاء 
لمسمطة المستقمة  ومقر الوالية والمقاطعة اإلدارية والدوائر والبمديات المعنية ، خمسة عشر 

عمى األكثر ، بعد قفؿ قائمة المترشحيف .وتسمـ ىذه القائمة إلى الممثميف المؤىميف  15يوما 
لألحزاب السياسية  المشاركة في االنتخابات  و لممترشحيف األحرار ، في نفس الوقت  قانونا

بطمب منيـ  مقابؿ وصؿ استالـ وتعمؽ في مكاتب التصويت يـو االقتراع .ويمكف أف تكوف 
ىذه القائمة محؿ تعديؿ في حالة اعتراض مقبوؿ ، ويجب أف يقدـ ىذا االعتراض كتابيا إلى 

األياـ  )5(والئية لمسمطة المستقمة عمى أف يكوف معمال قانونا خالؿ الخمسةمنسؽ المندوبية ال
الموالية لتاريخ التعميؽ والتسميـ األولي لمقائمة . ويبمغ قرار الرفض إلى األطراؼ المعنية في 

أياـ  ابتداء مف تاريخ ايداع االعتراض ويكوف ىذا القرار قابال لمطعف أماـ 3أجؿ ثالث   
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ثالث أياـ كاممة ابتداء مف تاريخ التبميغ القرار  3رية المختصة اقميميا في أجؿ المحكمة اإلدا
أياـ كاممة ،ابتداء مف تاريخ ايداعو 5.تفصؿ المحكمة اإلدارية المختصة في الطعف في أجؿ 

يمكف الطعف في الحكـ المحكمة االدارية أماـ المحكمة االدارية لالستئناؼ المختصة اقميميا 
ـ كاممة مف تاريخ تبميغ الحكـ . وتفصؿ المحكمة االدارية لالستئناؼ أيا 3في أجؿ 

أياـ كاممة مف تاريخ تسجيمو . يكوف قرار المحكمة  )5(المختصة اقميميا في الطعف في أجؿ 
االدارية لالستئناؼ غير قابؿ ألي شكؿ مف أشكاؿ الطعف ويبمغ الحكـ أو القرار ، حسب 

المعنية والى منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة  الحالة ، فور صدوره الى االطراؼ
 قصد تنفيذه . 

 ثاٍَا :ػًهٍاخ انرصىٌد  

تاريخ االقتراع يحدده المرسـو الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتخابية .ويجرى 
صباحا ، ويختتـ في نفس اليوـ عمى  )8(االقتراع في يـو واحد يبدأ عمى الساعة الثامنة 

مساء . غير أنو يمكف رئيس السمطة ، بطمب مف منسؽ المندوبية    )7(ة السابعة الساع
ساعة عمى  )72(الوالئية لمسمطة المستقمة أف يقرر تقديـ افتتاح االقتراع باثنيف وسبعيف 

األكثر ، في البمديات التي يتعذر فييا إجراء عمميات التصويت في يـو االقتراع نفسو ، 
ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكاف ، وذلؾ بموجب قرار ينشر ، ألسباب مادية  تتصؿ 

عمى الفور ، بكؿ  وسيمة مناسبة .كما يمكف رئيس السمطة المستقمة أف يقرر تقديـ افتتاح 
ساعة عمى األكثر ، ألي سبب آخر في بمدية  معينة. ويجب  )72(االقتراع باثنيف وسبعيف 

التي تتـ وضعيا في ىذا  اإلطار لمعايير تسييؿ أف يخضع عدد المكاتب التصويت المتنقمة 
تصويت الناخبيف المذكوريف  وتنشر عمى الفور بأي وسيمة مناسبة القرارات التي يتخذىا 
رئيس السمطة المستقمة مف أجؿ تقديـ تاريخ افتتاح االقتراع ، وتعمؽ في مقر المندوبية 

لمعنية باألمر وذلؾ خمسة أياـ عمى الوالئية والبمدية لمسمطة المستقمة ومقرات البمديات ا
 األكثر قبؿ االقتراع 

يمكف رئيس السمطة المستقمة بقرار وبالتنسيؽ مع ممثميات الدبموماسية والقنصمية 
ساعة . يمكف عند االقتضاء  )120(والمندوبيات المعنية ، تقديـ تاريخ افتتاح االقتراع ب 
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لمندوبية الوالئية ، تأخير توقيت غمؽ لرئيس السمطة المستقمة بناء عمى طمب مف منسؽ ا
 مكاتب التصويت عمى أف ال يتجاوز الثامنة مساء . 

يكوف التصويت شخصيا وسريا وتوضع أوراؽ التصويت تحت تصرؼ الناخب يـو 
االقتراع وتوضع أوراؽ التصويت لكؿ مترشح أو قائمة مترشحيف في كؿ مكتب مف مكاتب 

 التصويت كما يأتي : 

مترشحيف لالنتخابات الرئاسية حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة بالنسبة لم _
 المترشحيف ليذه االنتخابات 

بالنسبة لقوائـ المترشحيف النتخاب المجمس الشعبي الوطني وقوائـ المترشحيف النتخاب  _
اع المجالس الشعبية البمدية والوالئية حسب ترتيب تعده السمطة المستقمة عف طريؽ االقتر 

ويحدد نص ورقة التصويت ومميزاتيا التقنية بقرار مف رئيس السمطة المستقمة يجري 
التصويت ضمف اظرفة تقدميا السمطة المستقمة تكوف ىذه االظرفة غير شفافة وغير مدغمة 
وعمى نموذج موحد وتوضع ىذه األظرفة  تحت تصرؼ الناخبيف يوـ  االقتراع في مكتب 

تب التصويت أف يتحقؽ قبؿ افتتاح االقتراع  مف المطابقة التصويت ويجب عمى رئيس مك
الدقيقة لعدد االظرفة القانونية وأوراؽ التصويت مع عدد الناخبيف المسجميف في قائمة 
التوقيعات . تبقى نسخة مف قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادؽ عمييا مف طرؼ 

مف ىذا  63المنصوص عميو في المادة رئيس المجنة البمدية لمراجعة القوائـ االنتخابية 
القانوف العضوي المتضمنة عمى الخصوص المقب واالسـ والعنواف وكذا الرقـ الترتيبي 
الممنوح لكؿ ناخب موضوعة طيمة مدة العمميات االنتخابية عمى الطاولة التي يجمس حوليا 

ت بعد أعضاء مكتب التصويت وتشكؿ ىذه النسخة قائمة التوقيعات .ويثبت التصوي
اإلجراءات الالزمة لو بوضع بصمة السبابة اليسرى ، بحبر ال يمحى ، عمى قائمة التوقيعات 
قبالة اسميـ ولقبيـ ،  وذلؾ أماـ أعضاء مكتب التصويت  تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختـ 

 ويثبت عمييا تاريخ االنتخاب  )ت ( ندي يحمؿ عبارة انتخب 
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، يمكف أي ناخب ممارسة حقو في التصويت إذا  وعند استحالة تقديـ بطاقة الناخب
كاف مسجال في القائمة االنتخابية ، ويجب عميو تقديـ بطاقة التعريؼ الوطنية أو أية وثيقة 

 ىويتو .  رسمية أخرى تثبت 

بمجرد اختتاـ االقتراع ، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت عمى قائمة التوقيعات . 
راع ويتواصؿ دوف انقطاع إلى غاية انتيائو تماما كما يجرى ويبدأ الفرز فور اختتاـ االقت

الفرز عمنا ويتـ بمكتب التصويت وجوبا. غير أنو بصفة استثنائية يجري الفرز بالنسبة 
لمكاتب التصويت المتنقمة ، في مركز التصويت الذي تمحؽ بو ويقـو بفرز األصوات 

مكتب التصويت الفارزيف مف فارزوف تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت .يعيف أعضاء 
بيف الناخبيف المسجميف في ىذا المكتب ، بحضور ممثمي المترشحيف أو قوائـ المترشحيف 
وعند عدـ توفر العدد الكافي مف الفارزيف ، و يمكف لجميع أعضاء مكتب التصويت أف 

مكتب يشاركوا في الفرز وعند انتياء عممية التالوة وعد النقاط ، يسمـ الفارزوف لرئيس 
التصويت أوراؽ عد النقاط  الموقعة مف طرفيـ وفي نفس الوقت أوراؽ التصويت التي 

 يشكوف في صحتيا أو التي نازع ناخبوف في صحتيا .

وفي حالة عدـ وجود ىذه األوراؽ ضمف إحدى الفئات المذكورة تعتبر ىذه األوراؽ 
نازع في صحتيا المرفقة بمحضر أصواتا معبر عنيا ، باستثناء األوراؽ الممغاة واألوراؽ المت

الفرز المنصوص عميو . تحفظ أوراؽ التصويت لكؿ مكتب مف مكاتب التصويت و في 
أكياس مشمعة معرفة حسب مصدرىا إلى غاية انقضاء آجاؿ الطعف واإلعالف النيائي لنتائج 

 االنتخابات .

ى ، عمى أف كما يوضع في كؿ مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز ، محررا بحبر ال يمح 
يتـ ذلؾ في مكتب التصويت بحضور الناخبيف أو المترشحيف أو ممثمييـ المؤىميف قانونا. 

 نسخ يوقعيا أعضاء مكتب التصويت وتوزع كاآلتي : 3يحرر محضر الفرز في 

 نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعميقيا داخؿ مكتب التصويت _
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المالحؽ مقابؿ وصؿ استالـ ، يسمميا رئيس  نسخة إلى رئيس المجنة االنتخابية البمدية مع_
 مكتب التصويت أو نائب الرئيس ، وتشمؿ المالحؽ ما يأتي :

 أوراؽ التصويت الممغاة  1 _

 المتنازع في صحتيا   2 -

 الوكاالت .3 -  

نسخة إلى منسؽ المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة أو ممثمو يسمميا رئيس مركز  - 
 التصويت .

يس مكتب عمنا بالنتائج ، ويتولى تعميؽ محضر الفرز في مكتب التصويت يصرح رئ
بمجرد تحريره ، وتسمـ فورا وداخؿ مكتب التصويت نسخة مف محضر الفرز مصادقا عمى 
مطابقتيا لألصؿ مف قبؿ رئيس مكتب التصويت ، إلى كؿ الممثميف المؤىميف قانونا 

تالـ  وتدمغ ىذه النسخة عمى جميع لممترشحيف أو قوائـ المترشحيف مقابؿ وصؿ االس
صفحاتيا بختـ ندي يحمؿ عبارة " نسخة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ " ، وتسمـ كذلؾ 
نسخة مف المحضر ، مصادؽ عمييا عمى مطابقتيا لألصؿ مف قبؿ رئيس مكتب التصويت 

سمطة إلى ممثؿ السمطة المستقمة مقابؿ وصؿ استالـ . يمكف لمنسؽ المندوبية الوالئية لم
المستقمة أو ممثمو االطالع عمى  مالحؽ  محضر الفرز . وال تعتبر األوراؽ الممغاة أصواتا 

 معبر عنيا أثناء الفرز. 

 وتعتبر أوراقا ممغاة : 

 الظرؼ المجرد مف الورقة أو الورقة مف دوف ظرؼ  (1
 عدة أوراؽ في ظرؼ واحد  (2
 األظرفة أو األوراؽ المشوىة أو الممزقة  (3
وبة كميا أو جزئيا أو التي تحمؿ أية عالمة ، إال عندما تقتضي األوراؽ المشط (4

 طريقة االقتراع المعتمدة ىذا الشكؿ أو في الحدود المضبوطة
 األوراؽ أو األظرفة غير النظامية . (5



(0202الفصل الثاني:  النظام االنتخابي على ضوء القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات )  

 

 33 

 تحتسب أوراؽ التصويت التي لـ يعبر فييا الناخب عف اختياره لفائدة القائمة المختارة .
   اسرثُاء انرصىٌد تانىكانح 

يمكف الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أف يمارس حؽ التصويت بالوكالة 
 منو :  بطمب 

 المرضى الموجودوف بالمستشفيات و/أو الذيف يعالجوف في منازليـ، (1
 ذوو العطب الكبير أو العجزة ، (2
    العماؿ والمستخدموف الذيف يعمموف خارج والية إقامتيـ ، أو الذيف ىـ في  (3

 والذيف يالزموف أماكف عمميـ يـو االقتراع تنقؿ،          
 رج والية إقامتيـ الطمبة الجامعيوف والطمبة في طور التكويف الذيف يدرسوف خا (4
 المواطنوف الموجودوف مؤقتا في الخارج ، (5
   أفراد الجيش الوطني الشعبي واألمف الوطني والحماية المدنية وموظفو  (6

 صالح السجوف الذيف يالزموف أماكف عمميـ يـو االقتراعمو    الجمارؾ         
فيما يخص المقيموف في الخارج يمارسوف حؽ التصويت بالوكالة لطمب منيـ اذا تعذر 

 عمييـ أداء واجبيـ يوـ االقتراع لدى الممثميات الدبموماسية والقنصمية الجزائرية.

لة في انتخابات المجالس الشعبية ويجوز ليـ فضال عف ذلؾ حؽ التصويت بالوكا
 البمدية والوالئية 

ال تمنح الوكالة إال لوكيؿ واحد يكوف متمتع بحقوقو المدنية والسياسية وال يحوز الوكيؿ 
إال وكالة واحدة فقط ، وتكوف الوكاالت الصادرة عف األشخاص المقيميف بالتراب الوطني 

القوائـ االنتخابية يصادؽ أميف المجنة البمدية  محررة بعقد أماـ رئيس المجنة البمدية بمراجعة
لممراجعة عمى توقيع الموكؿ بالذىاب إلى منزلو، بناء عمى طمب األشخاص المعوقيف أو 

 المرضى الذيف يتعذر عمييـ التنقؿ 

وتعد الوكاالت الصادرة عف األشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أماـ مدير 
 اء أماـ قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة .المستشفى ، ويتـ ىذا اإلجر 
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وتعد الوكاالت الممنوحة مكف طرؼ األشخاص الموجوديف خارج التراب الوطني بعقد 
يحرر أماـ المصالح القنصمية ويمكف أف تعد الوكالة بعقد يحرر أماـ رئيس المجنة البمدية 

لوطني وتبدأ فترة أعداد الوكاالت خالؿ لمراجعة القوائـ االنتخابية في أي بمدية مف التراب ا
الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استدعاء ىيئة الناخبيف، وتنتيي ثالثة أياـ قبؿ تاريخ 
االقتراع كما تسجؿ الوكاالت عمى دفتر مفتوح ليذا الغرض، بعد أداء عممية التصويت يقوـ 

 ولقب الموكؿ .  الوكيؿ بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر ال يمحى قبالة اسـ

وتحفظ الوكالة المدموغة بختـ ندي يحمؿ عبارة "صوت بالوكالة" ضمف الوثائؽ 
الممحقة بالمحضر ، وتدمغ بطاقة الناخب لمموكؿ بختـ ندي يحمؿ عبارة "صوت بالوكالة" ، 
كما يجوز لكؿ موكؿ أف يمغي وكالتو في أي وقت قبؿ التصويت ،كما يجوز لمموكؿ أف 

تقدـ إلى مكتب التصويت قبؿ قياـ الوكيؿ بما اسند إليو، وعند وفاة الموكؿ  يصوت بنفسو إذا
 أو حرمانو مف حقوقو المدنية أو السياسية ، تمغى الوكالة بقوة القانوف.
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 انًثحث انثاًَ :اَرخاب أػضاء انًجانس :

 انًطهة األول : اَرخاب انًجانس انشؼثٍح انثهذٌح وانىالئٍح 

مس الشعبي البمدي والمجمس الشعبي و الوالئي لعيدة مدتيا ينتخب أعضاء المج
خمس سنوات بطريقة االقتراع النسبي عمى قائمة المفتوحة ،وبتصويت تفضيمي دوف مزج . 
وتجرى االنتخابات في ظرؼ األشير الثالثة التي تسبؽ انقضاء العيدة الجارية، وفي كؿ 

معزؿ قائمة واحدة، ويصوت لصالح مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخؿ ال
المرشح أو أكثر مف القائمة نفسيا في حدود المقاعد المخصصة لمدائرة االنتخابية وتوزع 
المقاعد المطموبة لشغميا بيف القوائـ بالتناسب حسب عدد األصوات التي تحصمت عمييا كؿ 

 قائمة مع تطبيؽ قاعدة الباقي األقوى.

يع المقاعد، القوائـ التي لـ تحصؿ عمى نسبة خمسة وال تؤخذ في الحسباف، عند توز 
عمى األقؿ مف األصوات المعبر عنيا والمعامؿ االنتخابي الذي يؤخذ في  %5في المائة 

الحسباف ىو الناتج عف قسمة عدد األصوات المعبر عنيا في كؿ دائرة انتخابية عمى عدد 
تقص مف عدد األصوات المعبر المقاعد المطموب شغميا ضمف نفس الدائرة االنتخابية، تن

عنيا التي تؤخذ في الحسباف ضمف كؿ دائرة انتخابية، عند اقتضاء، األصوات التي 
تحصمت عمييا قوائـ الباقي لألقوى.  يتـ توزيع المقاعد عمى كؿ قائمة في إطار الباقي 

 لألقوى حسب الكيفيات اآلتية:

 يحدد المعامؿ االنتخابي في كؿ دائرة انتخابية  _

تحصؿ كؿ قائمة عمى عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصمت فييا عمى المعامؿ _
 االنتخابي 

بعد توزيع المقاعد عمى القوائـ التي حصمت عمى المعامؿ االنتخابي حسب الشروط _
المحددة، ترتب األصوات الباقية التي حصمت عمييا القوائـ غير الفائزة بمقاعد، حسب أىمية 

 تي حصؿ عمييا كؿ منيا ، ويوزع باقي المقاعد حسب ىذا الترتيب.عدد األصوات ال
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وعندما تتساوى األصوات التي حصمت عمييا قائمتاف أو أكثر، يمنح المقعد األخير المطموب 
 شغمو لمقائمة التي يكوف معدؿ سف مرشحييا ىو األصغر. 

 ويتـ توزيع المقاعد التي تحصمت عمييا كؿ قائمة عمى مرشحييا حسب عدد
األصوات التي حصؿ عمييا كؿ منيـ، ويفوز بالمقعد األخير المحصؿ عميو مف قبؿ القائمة 
عند تساوي األصوات بيف مرشحي القائمة، المترشح األصغر سنا، غير انو عند تساوي 
األصوات بيف مترشح ومترشحة، تفوز ىذه األخيرة بالمقعد األخير المحصؿ عميو مف قبؿ 

عمى  %5حصوؿ أية قائمة مترشحيف عمى نسبة خمسة في المائة القائمة، وفي حالة عدـ 
 األقؿ، مف األصوات المعبر عنيا، تقبؿ جميع قوائـ المترشحيف لتوزيع المقاعد. 

المعامؿ االنتخابي الذي يؤخذ في الحسباف ىو الناتج عف قسمة مجموع عدد 
موب شغميا ضمف نفس األصوات المعبر عنيا في كؿ دائرة انتخابية عمى عدد المقاعد المط

الدائرة االنتخابية، ويجب أف تتضمف قائمة المترشحيف لممجالس الشعبية البمدية والوالئية عددا 
مف المترشحيف يزيد عف عدد المقاعد المطموب شغميا بثالثة في الدوائر االنتخابية التي 

 مقاعدىا زوجيا.يكوف عدد مقاعدىا فرديا ، واثنيف في الدوائر االنتخابية التي يكوف عدد 

يتعيف عمى القوائـ المتقدمة لالنتخابات، تحت طائمة رفض القائمة ، مراعاة مبدأ 
المناصفة بيف النساء والرجاؿ، واف تخصص عمى األقؿ نصؼ الترشيحات لممترشحيف الذيف 
تقؿ أعمارىـ عف أربعيف سنة، واف يكوف لثمث مترشحي القائمة عمى األقؿ مستوى تعميمي 

ر أف شرط المناصفة ال يطبؽ سوى في البمديات التي يساوي عدد سكانيا أو جامعي، غي
يزيد عف عشريف ألؼ نسمة، عندما ينتج عف الثمث عدد غير صحيح فاف ىذا العدد يجبر 
إلى العدد الصحيح األعمى لصالح الفئة المذكورة ، يعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي 

انونا عمى مستوى المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة، يقدـ ىذا تتوفر فييا الشروط المطموبة ق
التصريح الجماعي مف طرؼ مترشح موكؿ مف طرؼ الحزب أو مف طرؼ مترشحي القائمة 

 المستقمة، ويتضمف ىذا التصريح الموقع مف كؿ مترشح، صراحة ما يأتي: 

و، والمينة والعنواف الشخصي االسـ والمقب والكنية أف وجدت، والجنس وتاريخ الميالد ومكان_
 والمستوى التعميمي لكؿ مترشح.
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 تسمية الحزب او األحزاب بالنسبة لمقوائـ المقدمة تحت رعاية حزب سياسي._

 عنواف القائمة بالنسبة لممرشحيف األحرار. _

 الدائرة االنتخابية المعنية._

 ويسمـ لممصرح وصؿ يبيف تاريخ وساعة اإليداع.

خرى التي يقتضييا القانوف يجب أف تزكى صراحة القائمة فضال عف الشروط األ
المذكورة بالنسبة لالنتخابات المحمية مف طرؼ حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنواف 

 قائمة حرة حسب إحدى الصيغ اآلتية: 

أما مف طرؼ األحزاب السياسية التي تحصمت خالؿ االنتخابات المحمية األخيرة عمى أكثر _
 عة في المائة مف األصوات المعبر عنيا في الدائرة االنتخابية المرشح فييا. مف أرب

وأما مف طرؼ األحزاب السياسية التي تتوفر عمى عشرة منتخبيف عمى االقؿ، في المجالس _
 الشعبية المحمية لموالية المعنية.

 في حالة تقديـ قائمة مرشحيف تحت رعاية حزب سياسي ال يتوفر عمى احد الشروط_
المذكوريف أعاله، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارؾ ألوؿ مرة في االنتخابات أو في حالة 
تقديـ قائمة بعنواف قائمة حرة، فانو يجب أف يدعميا عمى األقؿ بخمسيف توقيعا مف ناخبي 

 الدائرة االنتخابية المعنية، فيما يخص كؿ مقعد مطموب شغمو. 

ف قائمة وفي حالة مخالفة ذلؾ يعتبر ال يسمح ألي ناخب أف يوقع عمى أكثر م
التوقيع ال غيا ويعرضو لمعقوبات المنصوص عمييا ، ويتـ التصديؽ لدى ضابط عمومي 
عمى توقيعات الناخبيف مف وضع بصمة السبابة اليسرى، المجمعة عمى استمارات تعدىا 

عريؼ الوطنية السمطة المستقمة ،ويجب أف تحتوي عمى االسـ والمقب والعنواف ورقـ بطاقة الت
 او اي وثيقة رسمية أخرى تثبت ىوية الموقع وكذا رقـ تسجيمو عمى القائمة االنتخابية .

تقدـ االستمارات المستوفاة الشروط المطموبة قانونا مرفقة ببطاقة معموماتية مف اجؿ 
رئيس  اعتمادىا، الى رئيس المجنة البمدية لمراجعة القوائـ االنتخابية المختصة إقميميا  ويقـو
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المجنة لمراجعة القوائـ االنتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد مف صحتيا ويعد محضرا بذلؾ . 
يوما كاممة مف تاريخ االقتراع ،وال  )50 (ويجب تقديـ التصريحات بالترشح قبؿ خمسيف

أو يجوز القياـ بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير بعد إيداع قوائـ الترشيحات ماعدا في حالة وفاة 
حصوؿ مانع شرعي . وفي ىذه الحالة أو تمؾ يمنح أجؿ آخر إليداع ترشيح جديد ، عمى 

ذا تعمؽ األمر  )30(أف ال يتجاوز ىذا اآلجؿ الثالثيف  يوما السابقة لتاريخ االقتراع ، وا 
بالترشح ضمف قائمة حزب سياسي أو قائمة حرة ، فاف اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة 

الحا . وال يمكف أيا كاف أف يترشح في أكثر مف قائمة أو في أكثر مف دائرة لمقائمة يبقى ص
ينتمياف إلى  2انتخابية ، كما ال يمكف تسجيؿ في نفس القائمة ألكثر مف مترشحيف اثنيف 

 أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاىرة مف الدرجة الثانية .
 اَرخاب أػضاء انًجانس انشؼثٍح انثهذٌح: 

اـ االنتخابي الجديد بعكس النظاـ القديـ الذي كاف يمـز باالنتخاب عمى  يسمح النظ
القائمة وكاف  يقيد المواطف حيث كانت القوائـ تتكوف مف عدة مترشحيف تابعيف لحزب معيف 
أو قائمة حرة ليس ليا انتماء سياسي ، قانوف انتخابي جديد يكوف نظاـ فردي وىو االنتخاب 

المواطف لفرد واحد بيف عدة قوائـ واالنتخابات بالقائمة لو ألواف  الذي يتـ بموجبو اختيار 
كالقائمة المغمقة والقائمة المفتوحة أو المزج يبنيما والقانوف الجديد ىو االنتخاب عمى القائمة 
المفتوحة وفؽ شروط وضوابط تمكف الشباب والنساء وكذا ذوي الكفاءات مف المشاركة في 

الوالئي وكذا تعطيو فرصة المشاركة في التشريع وغيرىا مف دواليب التمثيؿ  المحمي و 
 األعماؿ الناتجة بعد الوصوؿ إلى قبة البرلماف. 

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البمدية حسب تغير عدد سكاف البمدية الناتج عف 
 عممية اإلحصاء العاـ لمسكاف واإلسكاف األخير ، وضمف الشروط اآلتية : 

 نسمة  10.000ا في البمديات التي يقؿ عدد سكانيا عف ثالثة عشر عضو  -
 نسمة  20.000و 10.000خمسة عشر عضوا في البمديات التي يتراوح عدد سكانيا بيف  -
 نسمة  50.000و 20.001تسعة عشر عضوا التي يتراوح عدد سكانيا بيف  -
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 100.000و 50.001عضوا في البمديات التي يتراوح عدد سكانيا بيف  23ثالثة وعشوف -
 نسمة 

 200.000و 100.001عضوا في البمديات التي يتراوح سكانيا بيف 33 ثالثة وثالثوف  -
 نسمة 

 نسمة أو يفوقو . 200.001عضوا في البمديات التي يساوي عدد سكانيا  43 ثالثة وأربعوف -
 اَرخاب أػضاء انًجانس انشؼثٍح انىالئٍح:

ير عدد السكاف الناتج عف عممية يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الوالئية حسب تغ
 االحصاء العاـ لمسكاف واالسكاف االخير وضمف الشروط اآلتية:

 ألؼ نسمة 250عضوا في الواليات التي يقؿ عدد سكانيا عف  35 -
 ألؼ نسمة. 650ألؼ و  250عضوا في الواليات التي يتراوح عدد سكانيا بيف  39 -
 ألؼ نسمة. 950و  650001بيف  عضوا في الواليات التي يتراوح عدد سكانيا 43 -
 1150000نسمة  950001عضوا في الواليات التي يتراوح عدد سكانيا بيف  47 -

 نسمة.
 1250000نسمة و  1150001عضوا في الواليات التي يتراوح عدد سكانيا بيف  51 -

 نسمة 
 نسمة أو يفوقيا. 1250001عضوا في الواليات التي يساوي عدد سكانيا  55 -

بميف لالنتخاب خالؿ ممارسة وظائفيـ ولمدة سنة بعد التوقؼ عف العمؿ ويعتبر غير قا
 في دائرة االختصاص حيث يمارسوف أو سبؽ ليـ أف مارسوا فييا وظائفيـ: 

 أعضاء السمطة المستقمة وأعضاء امتداداتيا. -
 الوالي  -
 األميف العاـ لموالية. -
 الوالي المنتدب  -
 رئيس الدائرة -
 المفتش العاـ لموالية -
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 جمس الواليةعضو م -
 المدير المنتدب بالمقاطعة االدارية -
 القضاة -
 أفراد الجيش الوطني الشعبي -
 موظفو أسالؾ األمف -
 أميف خزينة الوالية -
 المراقب المالي لموالية -
 األميف العاـ لمبمدية. -

 اَرخاب أػضاء انًجهس انشؼثً انىطًُ: 

يقة االقتراع وينتخب أعضاء المجمس الشعبي الوطني لعيدة مدتيا خمس سنوات بطر 
 النسبي عمى القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضمي دوف مزج.

يجب أف تتضمف قائمة المترشحيف بالمجمس الشعبي الوطني عددا مف المترشحيف 
يزيد عف عدد المقاعد المطموب شغميا بثالثة في الدوائر االنتخابية التي يكوف عدد مقاعدىا 

 تي يكوف عدد مقاعدىا زوجيا. فرديا واثنيف في الدوائر االنتخابية ال

ويتعيف عمى القوائـ المتقدمة لالنتخابات تحت طائمة رفض القائمة مراعاة مبدأ 
المناصفة بيف النساء والرجاؿ، وأف تخصص  عمى االقؿ نصؼ الترشيحات لممرشحيف الذيف 

سنة، وأف يكوف لثمث مرشحي القائمة عمى االقؿ مستوى تعميمي 40تقؿ أعمارىـ عف 
ي، بحيث إذا نتج عف ثمث عدد غير صحيح فإف ىذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح جامع

 األعمى لصالح الفئة المذكورة.

وتجرى االنتخابات في ظرؼ األشير الثالثة التي تسبؽ انقضاء العيدة الجارية غير 
نية، وفي أنو يمكف تقسيـ الوالية إلى دائؤتيف انتخابيتيف أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكا

ظؿ احتراـ التواصؿ الجغرافي وبالنسبة النتخابات ممثمي الجالية الوطنية في الخارج تححد 
 دوائر االنتخابية الدبموماسية أو القنصمية عدد المقاعد المطموب شغميا عف طريؽ القانوف.
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وفي كؿ مكتب تصويت يختار الناخب بمجرد تواجده داخؿ المعزؿ قائمة واحدة 
مترشح أو أكثر مف القائمة نفسيا في حدود المقاعد المخصصة لمدائرة ويصوت لصالح 

 االنتخابية.

وفي حالة حؿ المجمس الشعبي الوطني أو اجراء انتخابات تشريعية قبؿ أوانيا، تجرى 
 انتخابات تشريعية في كمتى الحالتيف .

لتي ويترتب عف طريقة االقتراع المحددة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد األصوات ا
تحصمت عمييا كؿ قائمة مع تطبيؽ قاعدة الباقي األقوى. وال تؤخذ في الحسباف عند توزيع 

عمى االقؿ مف االصوات المعبر عنيا. يكوف  %5المقاعد القوائـ التي لـ تحصؿ عمى 
المعامؿ االنتخابي الذي يؤخذ في الحسباف في توزيع المقاعد المطموب شغميا في كؿ دائرة 

صؿ قسمة عدد االصوات المعبر عنيا منقوصة منو عند االقتضاء االصوات انتخابية ىو حا
 التي حصمت عمييا القوائـ التي لـ تصؿ إلى الحد المذكور.

 ويتـ توزيع المقاعد المطموب شغميا عف كؿ قائمة حسب الكيفيات االتية:

 195 يحدد المعامؿ االنتخابي في كؿ دائرة انتخابية وفؽ الشروط المبينة في المادة -1
 مف ىذا القانوف العضوي.

تحصؿ كؿ قائمة عمى عدد مف المقاعد بقدر عدد المرات التي حصمت فييا عمى  -2
 المعامؿ االنتخابي.

بعد توزيع المقاعد عمى القوائـ التي حصمت عمى المعامؿ االنتخابي حسب الشروط  -3
 المحددة

د واالصوات التي ترتب االصوات الباقية التي حصمت عمييا القوائـ الفائزة بالمقاع -4
حصمت عمييا القوائـ الغير فائزة بالمقاعد حسب أىمية عدد االصوات التي حصمت 
عمييا كؿ منيا وتوزع باقي المقاعد حسب ىذا الترتيب. وعندما يتساوى عدد 
االصوات التي حصمت عمييا قائمتاف أو أكثر يمنح المقعد االخير لممترشح األصغر 

 اب.سنا وذلؾ تشجيعا لعنصر الشب
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ويتـ توزيع المقاعد التي تحصمت عمييا كؿ قائمة عمى مرشحييا حسب عدد 
االصوات التي حصمت عمييا كؿ منيا. ويفوز بالمقعد االخير المحصؿ عميو مف قبؿ القائمة 
عند تساوي عدد االصوات بيف مترشحي القائمة المترشح االصغر سنا. غير أنو عند تساوي 

فوز ىذه األخيرة بالمقعد األخير المحصؿ عميو مف قبؿ األصوات بيف مترشح ومترشحة ت
 القائمة.

عمى األقؿ مف األصوات  %5وفي حالة عدـ حصوؿ أية قائمة مترشحيف عمى نسبة 
 المعبر عنيا تؤخذ في الحسباف لتوزيع المقاعد جميع قوائـ المترشحيف.

عف قسمة المعامؿ االنتخابي الذي يؤخذ في الحسباف في ىذه الحالة ىو الناتج 
مجموع عدد األصوات المعبر عنيا في كؿ دائرة انتخابية عمى عدد المقاعد المطموب شغميا 

 ضمف نفس الدائرة االنتخابية.

 ويعتبر غير قابؿ لالنتخاب خالؿ ممارسة 

ويعتبر غير قابميف لالنتخاب خالؿ ممارسة وظائفيـ ولمدة سنة بعد التوقؼ عف 
 ارسوف أو سبؽ ليـ أف مارسوا فييا وظائفيـ: العمؿ في دائرة االختصاص حيث يم

 السفير والقنصؿ العاـ والقنصؿ. -
 أعضاء السمطة المستقمة وأعضاء امتداداتيا. -
 الوالي  -
 األميف العاـ لموالية. -
 الوالي المنتدب  -
 رئيس الدائرة -
 المفتش العاـ لموالية -
 عضو مجمس الوالية -
 المدير المنتدب بالمقاطعة االدارية -
 القضاة -
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 الجيش الوطني الشعبي أفراد -
 موظفو أسالؾ األمف -
 أميف خزينة الوالية -
 المراقب المالي لموالية -

 ويشترط في المترشح إلى المجمس الشعبي الوطني ما يأتي: 

مف ىذا القانوف العضوي، ويكوف  50أنيستوفي الشروط المنصوص عمييا في المادة  -
 مسجال في الدائرة االنتخابية التي يترشح فييا.

 سنة عمى األقؿ يـو االقتراع. 25وف بالغا أف يك -
 أف يكوف ذا جنسية جزائرية. -
 أف يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منيا -
أف ال يكوف محكوما عميو نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية الرتكاب جناية أو جنحة ولـ يرد  -

 اعتباره باستثناء الجنح الغير عمدية.
 لضريبية.أف يثبت وضعيتو اتجاه اإلدارة ا -
أف ال يكوف معروفا لدى العامة بصمتو مع أوساط الماؿ واألعماؿ المشبوىة وتأثيره  -

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمى االختيار الحر لمناخبيف وحسف سير العممية 
 االنتخابية.

 أف ال يكوف قد مارس عيدتيف برلمانيتيف متتاليتيف أو منفصمتيف. -

لقائمة التي تتوفر فييا الشروط المطموبة قانونا عمى ويعد تصريحا بالترشح ايداع ا
 مستوى المندوبية الوالئية لمسمطة المستقمة. 

يقدـ ىذا التصريح الجماعي مف طرؼ مترشح كوكؿ مف طرؼ الحزب أو مف طرؼ 
 مترشحي القائمة المستقمة.

 ويتضمف ىذا التصريح الموقع مف كؿ مترشح صراحة ما يأتي:
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ة إف وجدت والجنس وتاريخ الميالد ومكانو والمينة والعنواف الشخصي االسـ والمقب والكني -
 والمستوى التعميمي لكؿ مترشح.

 تسمية الحزب أو األحزاب بالنسبة لمقوائـ المقدمة تحت رعاية حزب سياسي. -
 عنواف القائمة بالنسبة لممترشحيف االحرار. -
 الدائرة االنتخابية المعنية -

لمترشحيف االحرار برنامج الحممة االنتخابية وتعد يمحؽ بقائمة مترشحي االحزاب ا
قائمة المترشحيف في استمارة تسمميا السمطة المستقمة ويمألىا ويوقعيا قانونا كؿ مترشح وفقا 

 ليذا القانوف العضوي، ويسمـ لممصرح بالترشح وجوبا وصؿ يبيف تاريخ وساعة االيداع. 

تحت رعاية حزب سياسي أو  يجب أف تزكى صراحة كؿ قائمة مترشحيف تقدـ إما
ما بعنواف قائمة حرة حسب احدى الصيغ اآلتية:  أكثر وا 

إما مف طرؼ األحزاب السياسية التي تحصمت خالؿ االنتخابات التشريعية األخيرة عمى  -
 مف األصوات المعبر عنيا في الدائرة االنتخابية المترشح فييا. %4أكثر مف 

ما مف طرؼ االحزاب السياسية التي ت - منتخبيف عمى األقؿ في الدائرة  10توفر عمى وا 
 االنتخابية المترشح فييا.

وفي حالة تقديـ قائمة تحت رعاية حزب سياسي ال يتوفر فيو أحد الشرطيف المذكوريف  -
أعاله أو تحت رعاية حزب سياسي يشارؾ ألوؿ مرة في االنتخابات أو في حالة تقديـ 

توقيعا مف ناجبي الدائرة  250يا عمى األقؿ قائمة بعنواف قائمة حرة فإنو يجب أف يدعم
 االنتخابية المعنية فيما يخص كؿ مقعد مطموب شغمو.

 بالنسبة لمدوائر النتخابية في الخارج تقدـ قائمة المترشحيف:

 إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة احزاب سياسية  -
ما بعنواف قائمة حرة مدعمة بػ  - مف توقيعات توقيع عمى كؿ مقعد مطموب شغمو  200وا 

 ناجبي الدائرة االنتخابية المعنية.
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ال يسمح ألي ناخب أف يوقع أو يبصـ في أكثر مف قائمة وفي حالة مخالفة ذلؾ 
مف ىذا  301يعتبر التوقيع الغيا ويعرض صاحبو لمعقوبات المنصوص عمييا في المادة 

تـ التصديؽ عمييا القانوف العضوي، كما توقع االستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى وي
لدى ضابط عمومي ويجب أف تتضمف االسـ والمقب والعنواف ورقـ بطاقة التعريؼ الوطنية 

 أو أي وثيقة رسمية تثبت ىوية الموقع وكذا رقـ تسجيمو في القائمة االنتخابية.

تقدـ االستمارات المستوفية لمشروط القانونية مرفقة ببطاقة معموماتية مف أجؿ 
ئيس المجنة في الدائرة االنتخابية، ويقوـ رئيس المجنة المذكورة بمراقبة اعتمادىا إلى ر 

 التوقيعات والتأكد مف صحتيا ويعد محضرا بذلؾ.

يوما كاممة قبؿ تاريخ االقتراع، كما ال يمكف تعديؿ أي  50وينتيي أجؿ ايداع القوائـ 
 قائمة مودعة أو سحبيا إال في حالة الوفاة، وحسب الشروط اآلتية: 

ذا توفي مترشح مف مترشحب القائمة قبؿ انقضاء أجؿ ايداع الترشح، يستخمؼ مف إ -
طرؼ الحزب الذي ينتمي إليو أو مف قبؿ المترشحيف في القائمة الحرة إذا كاف المتوفى 

 مف المترشحيف األحرار.
إذا توفي مترشح مف مترشحي القائمة بعد انقضاء أجؿ ايداع الترشح، ال يمكف  -

 استخالفو.

 مكف أي كاف أف يترشح في أكثر مف قائمة أو في أكثر مف دائرة انتخابية. ال ي

في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما فإنو يمكف تقديـ ترشيحات جديدة في أجؿ 
 يوما السابقة لالقتراع.  25ال يتجاوز 

ارج وتسمـ قوائـ الترشيحات المستوفية لمشروط القانونية بالنسبة لمدوائر االنتخابية بالخ
فورا إلى رئيس السمطة المستقمة مف طرؼ منسؽ السمطة المستقمة لدى الممثميات الدبموماسية 

 والقنصمية بالخارج.
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 48وفيما يخص االعالف عف النتائج المؤقتة لالنتخابات التشريعية تعمف في أجؿ أقصاه 
نتخابية لممقيميف ساعة مف تاريخ استالـ السمطة المستقمة محاضر المجاف الوالئية والمجنة اال

ساعة بقرار مف رئيس السمطة  24بالخارج، ويمكف عند الحاجة تمديد ىذا االجؿ إلى 
 المستقمة.

ولكؿ قائمة مترشحيف لالنتخابات التشريعية، ولكؿ مترشح الحؽ في الطعف في  
 48النتائج المؤقتة بتقديـ طمب في شكؿ عريضة يودع لدى المحكمة الدستورية في أجؿ 

موالية العالف النتائج المؤقتة، وتشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض عمى ساعة ال
فوزىا أو المترشح المعترض عمى فوزه لتقديـ مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجؿ 

ساعة مف تاريخ إيداع الطعف، وتفصؿ المحكمة الدستورية بعد انقضاء ىذا االجؿ في  72
ذا تبيف لممحكمة أف الطعف مؤسس يمكنيا أف تصدر قرارا معمال إما أياـ، و  3الطعف خالؿ  ا 

عالف المترشح  بإلغاء االنتخاب المتنازع فيع أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وا 
 المنتخب قانونا.

تضبط المحكمة الدستورية النتائج النيائية لالنتخابات التشريعية وتعمنيا في أجؿ 
استالميا النتائج المؤقتة مف السمطة المستقمة ويمكف تمديد ىذا أياـ مف تاريخ  10أقصاه 

 ساعة بقرار مف رئيس المحكمة الدستورية. 48االجؿ إلى 

 انتخاب ثمثي أعضاء مجمس األمة:

ينتخب ثمثا أعضاء مجمس االمة لعيدة مدتيا ست سنوات ويجدد نصؼ أعضاء 
لبية حسب نموذج االقتراع المتعدد مجمس األمة المنتخبيف كؿ ثالث سنوات، وينتخبوف باألإ

 األسماء في دور واحد عمى مستوى الوالية مف طرؼ ىيئة انتخابية مكونة مف مجموع:

 أعضاء المجمس الشعبي الوالئي -
 أعضاء المجالس الشعبية البمدية لموالية. -
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ويكوف التصويت اجباريا ماعدا في حالة مانع قاىر وتستدعى الييئة الناخبة بموجب 
يوما قبؿ تاريخ االقتراع، ويمكف لكؿ عضو في مجمس شعبي بمدي أو  45ئاسي مرسـو ر 

 والئي تتوفر فيو الشروط القانونية أف يترشح لالنتخاب لمجمس األمة.

 ويتعيف أف يستوفي المترشح لمجمس األمة الشروط اآلتية:

 سنة كاممة يوـ االقتراع. 35أف يكوف بالغا  -
 منتخب في مجمس شعبي بمدي أو والئي.أف يكوف قد أتـ عيدة كاممة بصفة  -
 أف يثبت وضعيتو اتجاه االدارة الضريبية  -
أف ال يكوف محكوما عميو نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية الرتكاب جناية أو جنحة ولـ يرد  -

 اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
وتأثيره  أف ال يكوف معروفا لدى العامة بصمتو مع أوساط الماؿ واألعماؿ المشبوىة -

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمى االختيار الحر لمناخبيف وحسف سير العممية 
 االنتخابية.

يوما قبؿ تاريخ االقتراع، وال يمكف تغيير  20ويودع التصريح بالترشح في أجؿ أقصاه 
 الترشح أو سحبو بعد ايداعو إال في حالة الوفاة أو مانع شرعي.

 لمجمس الشعبي الوالئيويجرى االقتراع عمى مستوى ا

ويتشكؿ مكتب التصويت مف رئيس ونائب رئيس ومساعديف اثنيف وأربعة أعضاء 
إضافييف كميـ قضاة يعينيـ رئيس المجمس القضائي المختص إقميميا، ويزود مكتب 

 التصويت بأمانة يديرىا أميف ضبط يعينو رئيس المجمس القضائي المختص إقميميا.

يف المكونيف لمييئة الناخبة مف طرؼ منسؽ المندوبية الوالئية ويتـ اعداد قائمة الناخب
لمسمطة المستقمة حسب الترتيب االبجدي في شكؿ قائمة لمتوقيع تتضمف أسماء الناخبيف 

 وألقابيـ والمجمس الذي ينتموف إليو.
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وبمجرد اختتاـ االقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت عمى قائمة التوقيع، ويتـ فرز 
 ات فورا عقب اختتاـ االقتراع.االصو 

تدوف النتائج في محضر مف ثالث نسخ محرر بحبر ال يمحى، يصرح رئيس مكتب 
 التصويت عمنا بالنتائج ويتولى تعميقيا داخؿ مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.

يعمف منتخبا المترشح الحاصؿ عمى أكبر عدد مف األصوات وفقا لعدد المقاعد 
ا، وفي حالة تساوي عدد األصوات المحصؿ عمييا يعمف منتخبا المترشح المطموب شغمي
 األكبر سنا. 

وتعمف المحكمة الدستورية النتائج النيائية في أجؿ عشرة أياـ مف تاريخ استالـ النتائج 
المؤقتة. وفي حالة الغاء االنتخاب مف طرؼ المحكمة الدستورية ينظـ اقتراع جديد في أجؿ 

 اء مف تاريخ تبميغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السمطة المستقمة.ثمانية أياـ ابتد

وفي حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجمس األمة بسبب الوفاة أو التعييف في 
وظيفة مف الوظائؼ المنصوص عمييا في القانوف العضوي المحدد لحاالت التنافي مع 

لتجريد مف عيدتو االنتخابية أو أي مانع آخر العيدة البرلمانية أو االستقالة أو االقصاء أو ا
 يتـ إجراء انتخابات جزئية الستخالفو مع مراعاة أحكاـ الدستور.

 اَرخاب رئٍس انجًهىرٌح واالسرشاراخ االسرفرائٍح:  

 أوال: اَرخاب رئٍس انجًهىرٌح:

تجرى االنتخابات الرئاسية في ظرؼ ثالثيف يوما السابقة القضاء عيدة رئيس 
يوما قمبؿ  90ية حيث تستدعى الييئة الناخبة بموجب مرسـو رئاسي في ظرؼ الجميور 

تاريخ االقتراع ويجرى انتخاب رئيس الجميورية باالقتراع عمى اسـ واحد في دوريف باألغمبية 
ذا لـ يتحصؿ أي مترشح عمى االغمبية المطمقة  المطمقة، لألصوات المعبر عنيا، وا 

ألوؿ ينظـ دور ثاف ال يشارؾ إال المترشحاف االثناف لألصوات المعبر عنيا في الدور ا
المذاف تحصال عمى أكبر عدد مف األصوات في الدور األوؿ، ويودع المترشح طمب التسجيؿ 

 لدى رئيس السمطة المستقمة مقابؿ وصؿ استالـ.
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ويرفؽ التصريح بالترشح بممؼ يحتوي عمى الوثائؽ المحددة قانونا، مرفقة بتعيد يتضمف 
 ي: ما يأت

عدـ استعماؿ المكونات األساسية لميوية الوطنية في أبعادىا الثالثة االسالـ والعروبة  -
 واألمازيغية ألغراض حزبية.

 الحفاظ عمى اليوية الوطنية في أبعادىا الثالث والعمؿ عمى ترقيتيا. -
 وتجسيدىا. 1954احتراـ مبادئ أوؿ نوفمبر  -
 تزاـ باالمتثاؿ ليا.احتراـ الدستور والقوانيف المعموؿ بيا واالل -
 تكريس مبادئ السمـ والمصالحة الوطنية.  -
نبذ العنؼ كوسيمة لمتعبير أو كوسيمة لمعمؿ السياسي والوصوؿ إلى السمطة أو البقاء فييا  -

 والتنديد بو وكذا خطاب الكراىية والتمييز.
 احتراـ الحريات الفردية والجماعية واحتراـ حقوؽ االنساف -
 عية والجيوية والمحسوبية.رفض الممارسات االقطا -
 توطيد الوحدة الوطنية. -
 الحفاظ عمى السيادة الوطنية. -
 التمسؾ بالديمقراطية في اطار احتراـ القيـ الوطنية. -
 تبني التعددية السياسية. -
 احتراـ التداوؿ الديمقراطي عمى السمطة عف طريؽ االختيار الحر لمشعب الجزائري . -
 الحفاظ عمى سالمة التراب الوطني. -
 احتراـ مبادئ الجميورية.  -

 يجب أف يعكس برنامج المترشح مضموف ىذا التعيد الكتابي.

كما يمنع استعماؿ أماكف العبادة والمؤسسات و اإلدارات العمومية وكؿ مؤسسات 
التربية والتعميـ والتكويف ميما كاف نوعيا لغرض جمع توقيعات الناخبيف، كما ال يقبؿ وال 

بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إال في حالة حصوؿ مانع يعتد بانسحاب المترشح 
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خطير تثبتو المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني ويمنح حينئذ أجؿ 
 آخر لتقديـ ترشيح جديد وال يمكف أف يتجاوز ىذا األجؿ الشير السابؽ لتاريخ االقتراع. 

نع خطير لو بعد موافقة المحكمة الدستورية عمى وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث ما
قائمة المترشحيف ونشرىا في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية يتـ تأجيؿ تاريخ االقتراع 

 يوما. 15لمدة أقصاه 

تعمف المحكمة الدستورية نتائج الدور األوؿ وتعيف عند االقتضاء المرشحيف المدعويف 
بعد اعالف  15يحدد تاريخ الدور الثاني لالقتراع باليـو الػ لممشاركة في الدور الثاني، و 

المحكمة الدستورية نتائج الدور األوؿ. عمى أف ال تتعدى المدى القصوى بيف الدوريف األوؿ 
 يوما. 30والثاني 

 72ويعمف رئيس السمطة المستقمة النتائج المؤقتة لالنتخابات الرئاسية في أجؿ أقصاه 
يخ استالـ السمطة المستقمة محاضر المجاف االنتخابية الوالئية والمجنة ساعة ابتداءا مف تار 

 االنتخابية لممقيميف بالخارج.

أياـ ابتداءا مف تاريخ استالميا  10تعمف النتائج النيائية لالنتخابات الرئاسية في أجؿ 
 المحاضر مف قبؿ رئيس السمطة المستقمة.

 رفراء : االسرشارج االَرخاتٍح ػٍ طرٌق االسثاٍَا: 

يوما مف تاريخ  45تستدعى الييئة الناخبة بموجب مرسـو رئاسي قبؿ 
االستفتاء، ويرفؽ النص المقترح لالستفتاء بالمرسـو الرئاسي، توضع تحت تصرؼ 
كؿ ناخب ورقتاف لمتصويف مطبوعتاف عمى ورؽ بمونيف مختمفيف تحمؿ احداىما 

قرر طرحو عمى الناخبيف كما كممة "نعـ" واالخرى كممة "ال"، ويصاغ السؤاؿ الم
 يأتي: "ىؿ أنتـ موفقوف عمى ... المطروح عميكـ؟".

أياـ  10وتعمف المحكمة الدستورية عمى نتائج االستفتاء في مدة أقصاىا 
 ابتداءا مف تاريخ استالـ محاضر المجاف االنتخابية.
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 الخاتمة:

لمنظام االنتخابي االثر البالغ عمى المؤسسات الدستورية فعيد المحاصصة في االنتخابات 
قد ولى ويأتي ذلك بينما يتطمع الجزائريون لغد افضل من خالل صناديق االقتراع النتخاب نوابيم 
 الجدد واالنتخابات فرصة لمتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارىم الشعب وىي فرصة لمشباب
والمثقفين ولممستضعفين ماديا كما ان قانون االنتخابات يعاقب عمى اي مخالفات ، خصوصا ما 
يتعمق باستعمال المال الفاسد وىو ضمانة لصوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التي من 

اء شانيا المساس بثقة المواطن في مؤسساتو ، ولعمى اىم ما أقره القانون العضوي لالنتخابات انش
"السمطة المستقمة "التي زودىا بجممة من الضمانات التي تدعم استقالليا سواء من الناحية 
العضوية او الوظيفية لكن رغم ذلك ىناك بعض المالحظات واالنتقادات حول السمطة المستقمة 
كالنص عمى تعيين رئيسيا بدال من انتخابو عند تنصيبو .غير ان تعدد اعضاءىا تعد ضمانة 

ليتيا ورقابة داخمية شريطة توفر الكفاءة والنزاىة والحياد والشفافية فييم وتمكينيم من اداء الستقال
ية تعبر عن عمميم عمى اتم وجو لكي يستطيع المواطن او الناخب من تشكيل مؤسسات دستور 

 .ارادتو وتعكس توجياتو
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب

آالن وول وآخرون، أشكال اإلدارة االنتخابية دليل المؤسسة الدولية لمديمقراطية  -
 ,7002واالنتخابات، لممؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات، السويد، 

 ,9444ديوان المطبوعات الجامعية، السعيد بوشعير ، القانون الدستوري ، الجزائر ،  -

 المقاالت: 
بهمول سمية وفارسمزوي، الهيئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات في التشريع  -

، مجمة الحقوق والعموم 99-91دراسة تحميمية عمى ضوء القانون العضوي  -الجزائري
 ,7093، 04السياسية جامعة عباس الغرور خنشمة، العدد 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد 5 حسين أسامة 5 مبادئ الحوكمة الرشيدة في اتفاقية  -
ت واتخاذ القرار ، مصر مركز العقد االجتماعي ، مجمس الوزراء ، مركز المعموما

7092. 
ذبيح عادل، الهيئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات بين سمو هدف االنشاء  -

كراهات الممارسة، مجمة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة المسيمة، العدد  ، 1وا 
7092, 

سامية العايب ، النظام القانوني لمسمطات االدارية المستقمة في القانون المقارن ،  -
 . 7094جامعة الكويت ، سنة  7، العدد  24المجمد 

عبد الحق مزردي ، ضمانات استقاللية أعضاء الهيئة العميا المستقمة لمراقبة  -
االجتهاد القضائي العدد االنتخابات في ضوء النظامين الجزائري والتونسي ، مجمة 

  7093السادس عشر ، مارس 

 الرسائل

ة بوجممين وليد ، سمطات الضبط االقتصادي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كمي -
 .7001الحقوق بن عكنون ، 
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دندن جمال الدين، دور القضاء في العممية االنتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع  -
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العموم، تخصص قانون –الجزائري والتشريع الفرنسي 

 ,9، جامعة الجزائر 7092عام، كمية الحقوق 

 القوانين والمراسيم:

 71، بتاريخ 2الجريدة الرسمية، النظام الداخمي لمسمطة الوطنية المستقمة العدد  -
 ,7070جانفي 

 .9414دستور  -
المتضمن انشاء هيمكل  77.99.7000المؤرخ في  427  /7000المرسوم الرئاسي  -

 29ومهام ج ر 
 ,7094نوفمبر  04بتاريخ  72، قرار رقم 12الجريدة الرسمية، العدد  -
، المتضمن القانون العضوي المتعمق 7079مارس  90المؤرخ في  09-79أمر رقم  -

 بنظام االنتخابات.
 .7094سبتمبر  74بتاريخ ، الصادرة  732الوزراة األولى، تعميمة وزارية رقم  -
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