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 : ةــدمـــقـــم

 

الشعب باختيار ممثلين  اي يقوم فيهة التتقوم الدولة الجزائرية على مبادئ الديمقراطي   

حيث يعتبر المجلس ي اتخاذ القرار باسمه ولصالحه ، عنه بواسطة االنتخاب ينوبون عنه ف

 . 1 ويراقب عمل السلطات العمومية ه،المنتخب هو اإلطار الذي يعبّر فيه الشعب عن إرادت

اإلدارية في الوظيفة  والتي تعني توزيع اإلدارية الالمركزية كما تتبنى الجزائر نظام

تتمتع بالشخصية المعنوية  منتخبة الدولة بين السلطة المركزية وبين هيئات عمومية محلية

الدستور  هاديحدّ .و 2المركزية السلطة  تحت وصايةوالذمة المالية المستقلة، ولكنها تعمل 

 . 3 البلدية والوالية في الجماعات اإلقليمية للدولة وهي

     ، 4المجلس الشعبي البلدي  ئة المداولة على مستوى البلدية فيهي البلدية قانونيحّدد و

،  5 هيئة المداولة على مستوى الوالية في المجلس الشعبي الوالئييحّدد قانون الوالية و

قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير  ةلس المنتخباالمج ل هذهتمثّ بحيث 

، وبالتالي تجسيد فكرة الديمقراطية المحلية من خالل المشاركة في  6 الشؤون العمومية

  صنع القرار. 

المجالس المحلية المنتخبة في تسيير الشأن العام والدفع بالتنمية  ونظرا ألهمية ودور هذه

االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي، فإن عملية اختيار أعضاء هذه المجالس 

المنتخبة عن طريق االنتخابات المحلية ينبغي أن تحاط بالعناية الالزمة حتى تكون معبّرة 

 اخبة على المستوى المحلي.  بصدق عن تطلعات ورغبات الهيئة الن

                                                           
مارس سنة  6المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016دستور الجزائر المعدل سنة من  2الفقرة  15أنظر المادة  - 1

 .2016مارس سنة  7الصادرة بتاريخ  14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  2016
امعية للدراسات والنشر ، المؤسسة الج1، ط2فودال و بيار دلفولفيه، القانون اإلداري، ترجمة منصور القاضي، الجزء جورج  - 2

 .18، ص 2008والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .2016مارس  7صادرة بتاريخ  14، جريدة رسمية عدد 2016سنة المعدل  من دستور الجزائر 16أنظر المادة  - 3
صادرة بتاريخ  37لعدد المتعلق  بالبلدية، الجريدة الرسمية ا 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  15أنظر المادة  - 4

  .2011يوليو  3
صادرة بتاريخ  12المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية العدد  2012فبراير  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  12أنظر المادة  - 5

 .2012فبراير  29
 .2016 المعدل سنة من دستور الجزائر 17أنظر المادة  - 6
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على مراحل متعددة ومتتابعة بحيث تستهدف القواعد القانونية  تنطوي العملية االنتخابيةف

القول بعدم ونزاهتها عبر مراحلها المختلفة، ألن  وشفافيتها مة لها ضمان حريتهاالمنظّ 

 ذلك توقف، إنما يالعب بأصوات الناخبين فقطنزاهة االنتخابات ال يعني في واقع األمر الت

 على مدى دقة النظام القانوني للعملية االنتخابية ككل.

إجراءاتها وأحكامها  تختلفائر بعد االستقالل تنظيم عدة انتخابات محلية اولقد عرفت الجز

 ،1 1967سنة في  باختالف القوانين االنتخابية ابتداء من انتخابات المجالس الشعبية البلدية

مة بموجب المرسوم رقم المنظّ ،  2 1969سنة في  انتخابات المجالس الشعبية الوالئيةثم 

 صدور إلى غاية المتضمن قانون االنتخابات، 1963أوت  20المؤرخ في  63-306

 08-80، مرورا بالقانون رقم االنتخابات المتعلق بنظام 01-12رقم العضوي  قانونال

 13-89والقانون رقم ،  3 انون االنتخاباتالمتضمن ق 1980أكتوبر  25المؤرخ في 

ل أول قانون شكّ والذي  ، 4 المتضمن قانون االنتخابات 1989أوت  7المؤرخ في 

بحيث شهدت الجزائر أول انتخابات تعددية محلية سنة  انتخابات لمرحلة التعددية السياسية

جالس المحلية دخلت بعدها البالد في دوامة من العنف والفوضى وتّم حل هذه الم 1990

المنتخبة وإسناد مهمة تسيير الشؤون المحلية إلى ما يسمى بالمندوبيات التنفيذية إلى غاية 

المتضمن القانون العضوي  1997مارس  6المؤرخ في  07-97األمر رقم صدور 

 ، 1997 سنة في انتخابات تعددية محلية بحيث تّم إجراء 5 المتعلق بنظام االنتخابات

لسنة  حليةوكذا االنتخابات الم 2002 لسنة وكانت بعدها كل من االنتخابات المحلية

                                                           
يناير  18الصادرة بتاريخ  6، الجريدة الرسمية العدد المتضمن القانون البلدي 1967يناير  18خ في المؤر 24 -67األمر رقم أنظر  -1

1967. 
مايو  23الصادرة بتاريخ  44، الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون الوالية 1969مايو  3المؤرخ في  38 -69األمر رقم أنظر  - 2

1969. 
 13المؤرخ في  06-81بالقانون رقم  والمتمم المعدلو 1980أكتوبر  28المؤرخة في  44الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 3

نوفمبر  9المؤرخ في  20-84القانون رقم معّدل ومتمم ب، و 1981يونيو  16صادرة بتاريخ  24جريدة رسمية عدد  1981يونيو 

 1988أكتوبر  11المؤرخ في  01-88األمر رقم معّدل ومتمم ب، و1984نوفمبر  11يخ الصادرة بتار 56جريدة رسمية عدد  1984

 .1988أكتوبر  12المؤرخة في  41الصادر في الجريدة الرسمية العدد 
 27المؤرخ في  06-90بالقانون رقم  والمتمم المعدل، و 1989غشت  07المؤرخة في  32الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 4

المؤرخ في  06-91القانون رقم معدل ومتمم بو، 1990مارس  28المؤرخة في  13الصادر في الجريدة الرسمية العدد  1997مارس 

المؤرخ  17-91القانون رقم معدل ومتمم ب، و 1991أبريل  03المؤرخة في  14الصادر في الجريدة الرسمية العدد  1991أبريل  02

 21-95األمر رقم معدل ومتمم ب، و 1991أكتوبر  16المؤرخة في  48سمية العدد الصادر في الجريدة الر 1991أكتوبر  15في 

 26-96األمر رقم ، ومعدل ومتمم ب1995يوليو  23المؤرخة في  39الصادر في الجريدة الرسمية العدد  1995يوليو  19المؤرخ في 

 .1996نوفمبر  03المؤرخة في  66الصادر في الجريدة الرسمية العدد  1996أكتوبر  30المؤرخ في 
فبراير  11المؤرخة في  9الصادر في الجريدة الرسمية العدد  2004فبراير  7المؤرخ في  01-04بالقانون رقم  والمتمم المعدل - 5

 29المؤرخة في  48الصادر في الجريدة الرسمية العدد  2007يوليو  28المؤرخ في  08-07القانون رقم معدل ومتمم ب، و2004

 .2007يوليو 
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المتضمن القانون العضوي  07-97جميعها ألحكام األمر رقم ، والتي خضعت 2007

 المذكور آنفا.المتعلق بنظام االنتخابات 

 ذاكآن قانون عضوي جديدوفق أحكام  2012لسنة  االنتخابات المحلية األخيرةوجرت 

المتضمن  2012يناير  12المؤرخ في  01-12ينظم االنتخابات هو القانون العضوي رقم 

كتتويج لعملية اإلصالحات السياسية التي باشرتها السلطة والذي جاء  1 نظام االنتخابات

كما ميّزها  بأحداث الربيع العربي. لظروف الدولية المحيطة خصوصا ما ُسّمي  كنتيجة ل

سعي السلطات السياسية نحو ترقية مشاركة المرأة السياسية وتمثيلها داخل المجالس 

 2 مكرر منه 31بإضافة المادة  2008المنتخبة من خالل التعديل الدستوري لسنة 

حّدد الم 2012يناير  12المؤرخ في  03-12وتجسيدها عن طريق القانون العضوي رقم 

بعد و بتبنيه لنظام الكوطة. 3 يل المرأة في المجالس المنتخبةلكيفيات توسيع حظوظ تمث

تّم إصدار قانون عضوي جديد لالنتخابات هو  4 2016التعديل الدستوري األخير لسنة 

  5.المتعلق بنظام االنتخابات 10-16القانون العضوي رقم 

من  الجزائرمحلية في المجالس الشعبية ال النظام القانوني النتخاب دراسة تبرز أهميةو

بصفة عامة على الحياة  موضوع االنتخابات ككل خالل الدور الكبير الذي يكتسيه

انعكاس ذلك على استقرار والسياسية في البالد، واالنتخابات المحلية بصفة خاصة 

ألن ذلك يشكل أهم ركائز الديمقراطية  المجتمع المحلي سياسيا واجتماعيا وأمنيا وإداريا،

السياسية من خالل تحديده ألسس الممارسة السياسية وأهدافها وكيفية اختيار ممثلي الشعب 

 وتكريس الالمركزية اإلدارية.ستوى المحلي، وتدعيم أسس الديمقراطية على الم

يسيّر عملية  الهدف من دراسة هذا الموضوع هو محاولة اإلحاطة بالنظام القانوني الذيو

رقم  القانون العضوي أحكام انتخاب المجالس الشعبية المحلية في الجزائر باالعتماد على

                                                           
 .2012يناير  14المؤرخة في  1الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 1
 63المتضمن التعديل الدستوري الصادر في الجريدة الرسمية العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بموجب القانون رقم  - 2

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في 
 .2012ناير ي 14المؤرخة في  1الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 3
 14، المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-16نون رقم التعديل الدستوري الصادر بموجب القا - 4

 .2016مارس  7المؤرخة في 
 50الصادر في الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بنظام االنتخابات، 2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -5

  .2016غشت سنة  28المؤرخة في 
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تلف مراحل العملية االنتخابية بداية ، وتتبّع مخ الجديد النتخاباتالمتعلق بنظام ا 16-10

المشرع نجاح  إلى غاية إعالن النتائج ومنازعاتها ، والبحث في مدى ضير لها من التح

 من الناحية القانونية والتنظيمية بما ال يترك مجاالالعملية  هذهفي تأطير  الجزائري

مجريات العملية االنتخابية، وكذا دراسة  صحة لفراغات قانونية قد تؤدي إلى التشكيك في

مختلف الضمانات القانونية التي تستهدف حماية العملية االنتخابية ودور كل طرف من 

تحضير وتسيير ومراقبة  فيسواء من مترشحين أو ناخبين أو إدارة  العمليةهذه أطراف 

    هذه االنتخابات. 

النظام القانوني التعريف ب هوإلى اختيار هذا الموضوع  التي دفعتنا األسباب ن بينوم

 لالنتخابات المحلية في الجزائر وخصائصه ومميزاته ونقائصه ونجاعته، وكذا معرفة

مقدار و نية والتنظيمية المسيّرة لعملية االنتخابات المحلية،مدى كفاية النصوص القانو

إحاطتها بالعملية من بدايتها إلى نهايتها ، باإلضافة إلى البحث في الضمانات الممنوحة 

لألطراف المشاركة في االنتخابات المحلية السيما األحزاب السياسية التي تعلّق مشاركتها 

الضمانات المقّدمة من طرف السلطة، خصوصا أن  في العملية االنتخابية من عدمها في

االنتخابات المحلية تتميّز عن باقي العمليات االنتخابية بغياب عنصر المراقبين الدوليين 

  الذين تستدعيهم السلطات بغرض إضفاء الشفافية والمصداقية على العملية االنتخابية. 

بات المجالس الشعبية المحلية حاولنا معالجة موضوع النظام القانوني الجديد النتخا ولقد

 في الجزائر من خالل طرح اإلشكالية التالية:

المشّرع الجزائري في وضع إطار قانوني شامل ينّظم عملية انتخاب  نجحإلى أي مدى  

ظام االنتخابات بما المتعلق بنالجديد  المجالس الشعبية المحلية حسب القانون العضوي

 ؟ونزاهتها يضمن حماية العملية اإلنتخابية

لتحليل النصوص القانونية  المنهج التحليليعتمدت على ا ولدراسة هذا الموضوع

والقانون  السيما القانون العضوي الجديد لالنتخابات والتنظيمية المنظمة للعملية االنتخابية

األحكام المتعلقة بانتخاب كذا  و العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات

 القانون رقم قانون البلدية الجديدنصوص عليها ضمن مواد المالمجالس الشعبية المحلية 
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 ، وكذا مختلف المراسيم والقرارات 07-12 القانون رقم وقانون الوالية الجديد 11-10

  المتعلقة باالنتخابات المحلية. والمناشير والتعليمات 

في الفصل  هذا الموضوع إلى فصلين ، تطرقت تمقسّ ابة على اإلشكالية المطروحة لإلجو

في  ث تناولتبحي ، للعملية االنتخابية إلجراءات التحضيريةالتنظيم القانوني ل األول إلى

ح عملية الترشتنظيم  وفي المبحث الثاني ،ح إجراءات ما قبل عملية الترش المبحث األول

على االنتخابات وفي المبحث الثالث تطرقت إلى تنظيم عملية المراقبة لالنتخابات المحلية، 

  المحلية.

، بحيث  وعمليات التصويت لحملة اإلنتخابيةالتنظيم القانوني ل درست وفي الفصل الثاني

 إلى تطرقت ، وفي المبحث الثاني خابيةإلى تنظيم الحملة االنت في المبحث األول تطرقت

 .عملية فرز األصوات وإعالن النتائجتناولت ، وفي المبحث الثالث االقتراع  تنظيم عملية

  الدراسة بخاتمة عامة وموجزة تضمنت أهم النتائج المتوّصل إليها في البحث.  وأنهيت



  

  

  الفصل أ�ول
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�����  ��راءات ا�����ر��ا���ظ�م ا���و�
 � :ا���ل ا�ول ��

�����  ا���

  

  


و�� 
ن ا��راءات وا��
	ل ا�	�و��� وا�
	د�� ا���    �
��� ا����	��� ����	 
��ّرف ا��

��� �د�ل -� إط	ر ا�وا��ن -. ا��	���ن ��ن ا�+*	م 
ن )�ل�ؤدي �%ورة ر#�"�� إ�  �

 ��
 ��دف إ�  ا��� وا�دا�ا�"�	"��، أو أ*2ر �+د�دا 1
ن )	�ون ا����	ب ا�ذي ��*ّون 
ن �

��� ��ظ�م 
"	رو ا��ظ	م ا����	�� ا�
�5�ّ �+د�د
  .   1ا�)�راع  �


�1	ھ	 �+د�د *�;�� �رض ا�
�ر9+�ن ��   أ
	 ا��ظ	م ا����	�� -�و ا�طر�� ا��� ��م�

ا+�"	ب ا�%وات ا�
د�  ��	 -� ا���	ب �	م 
ن أ�ل ���	ن ا�
�ر9+�ن ا�;	#ز�ن ا��	���ن و

 	����ظروف ا�"�	"�� . �2	�
	�د ا�
��	-س �� 	�وھو ����ف 
ن دو�� إ�  أ�رى ��

�Bل ا�روح ا�د�
راط�� -� �ظ	
�	 ا�"�	"� B� دى
وا�)�%	د�� وا���
	��� �*ل دو�� و

9�و��	 وط���� ا��*و�ن ا��� �-	�3
	�� وا��دم ا�+1	ري وا�2 .  


و�� 
ن ا��راءات ا�
�را�ط� -�
	 ����	، وا��� ��ب �

ر*�� 
ن  ���
��� ا����	ب �
�-

�ددة، �

و�� 
ن ا�
را+ل ا��
أن �*ّرس 
�	دئ دو��� ود"�ور�� و)	�و��� ، -�� ��*ون 
ن 

�	%ر ��	، وا�
��� ا�)�راع وا���ض 
��ض ا�Fر �+ق ��	���1	 "	�ق �� .  

��� ا����	���، �ل ھ� ا�"	س ا�ذي 
����ر ا�
ر+�� ا��+�1ر�� 
ن أھم 
را+ل ا��- ،G��و�

��� ا����	��� �ر
��	، �ن ا��داد ا�+"ن وا���د ��ذه ا��راءات ا��+�1ر�� 
ن 
�وم ���G ا��

���د ا�طر�ق ��راء ا���	�	ت +رة و�ز���، �+�ث �5�ّ9 و�د-5� G��9   �ا�
واط��ن �دا�� �

 5�ّ9� 	
�د ��  ا�
9	ر*� -� ا��%و�ت، *� 	
ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	���، و�+;ّزھم -�

                                                           

1 - Bernard DENNI, Participation politique et démocratie, Thèse , Grenoble, 1986, p 186. 
عصام نعمة اسماعيل، النظم االنتخابية، دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي، الطبعة الثانية، منشورات زين  -  2

 . 25، ص 2009الحقوقية، بيروت، لبنان ، 
، 2011ل أمين زين الدين، النظم االنتخابية المعاصرة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، مصر، بال - 3

 .46ص 
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ر9+��	 وا�
9	ر*� -� ا���	-س ا����	�� وا�
"	ھ
� -� ا�+زاب ا�"�	"�� ��  ا��ّدم �


  ��� ا����	��� �Bرض إ)�	ع وا"�
	�� ا���#� ا����	��� ���%و�ت �
-	���ظ�م . ر9ّ+��	 ا�+

ا�
+*م ��ذه ا��راءات ا��+�1ر��، وا���ط�ر ا�	�و�� ا�Jزم وا�*	-� ��ذه ا�
را+ل �*�"� 

� ��
��� ا����	��� **لأھ
��  ا�� �B�	.  


�	+ث ، �+�ث ��"�م ھذا ا� �	را"� ھذه ا��راءات ا��+�1ر�� )
و���G و�د �2J2  ل إ�%;

��� ا��رK9 ا����ث ا�ول-�  �	�طر)
 ��ظ�م إ�  ا����ث ا�!��
، و-� إ�  إ�راءات 
	 )�ل �

��� ا��ر9
���، و-� �+
��� ا�
را)�� ��   إ�  ا����ث ا�!��ثJ� K���	�	ت ا�
��ظ�م �

 ���+
   .ا����	�	ت ا�
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  &إ�راءات �� $�ل #���� ا��ر": ولا����ث ا�
  

"�م ا�دو�� إ�  � ���
دوا#ر ا���	��� ط	�
	 *	�ت 
و1و�	 B9ل �	ل ا�;�	ء وا�
9ر��ن إن �

�دوا#ر � L�"م ا��"��� ا����	���، �ن ا��
�
9	ر*� -� ا��ا�"	��ن ��و-�ر ا�1
	�	ت ا�*	-�� �

��� ا����	��� ��G )د �*ون ��	رة �ن 
�ا����	��� )د �د-5 إ�  ا��زوف �ن ا�
9	ر*� -� ا�

  .N ا����	�	ت�و���M Gر 
�	9ر ���	#

 ���
���� �1ط ا�وا#م ا����	��� و�+د�د 
ن �+ق ��م ا�
9	ر*� -� ا�

	 أن ��ظ�م �*

وق  ا����	��� و
ن � �+ق ��م ذ�ك ����ر 
ن ا�
"	#ل ا�+"	"� وا��وھر�� ���	 �
سّ +�


	 ����B إ�Jء ھذا ا�
ر ا���	��  ���	ب"�	"�� ھ� ا�+ق -� ا�
 ،K9و*ذا ا�+ق -� ا��ر


ن �9	ء و��ز��	 �
ن �9	ء � 	���� �
ا�Jز
� +�  � �%�K و"��� إ)%	ء �دى ا�"�ط� ا�+	*

�	ر�1
�	��ر ا�و�ء وا�
  .و-ق 

��� ا��ر9و�درا"� ھذه ا�
��� �+د�د ا�دوا#ر �راءات ا�
��ذة )�ل �
K ��طرق �دا�� إ�  �

ا�
ط�ب (� ��	���، و��د ذ�ك إ�  ا��	ذ )رار ا"�د�	ء ا���#� ا�) ا�
ط�ب ا�ول(�	��� ا���

  ).    ا�
ط�ب ا�2	�ث(و-� ا���ر إ�  إ�داد ا�وا#م ا����	��� و
را����	 ) ا�2	��
  

���: ا��ط�ب ا�ول��  ��د�د ا�دوا(ر ا���
  

%د ��"�م و�+د�د ا�دوا#ر ا����	��� ��ز#� إ)��م ا�دو�� 	��
� إ�  و+دات �Bرا-�� �9*ل *ل 


	ر"� +و

ون ��	 ��
)�م ا�"�	"�� -� دا#رة ا���	���، ��
�5 -� +دودھ	 �
�5 ا�-راد ا�

2���م -� ا�
�	�س ا���	��� �ا����	ب وا��ر9

��� ا�
راد ��	 ����ن ا�+دود . K1 ����	ر 
-�و �

�*ل 
�ط� �Bرا-�� أو إدار�� دا�ل إ)��م ا�دو�� �%ورة وا1+�، ���"�  �
�2ل *	-� )ط	�	ت 

��ن 
ن ا��واب ���	"ب 
5 ا�وة ا��%و���� �*ل 
ا�"*	ن �	�دو�� -� ا�
�	�س ا���	��� ��دد 

 �2
�ط  .  

                                                           
��� ا����	��� -� ا��9ر�5 ا��زا#ري، 
ذ*رة 
	�"��ر - 1
��� ا��زا#ر،  ، *��� ا�+وق،�
	ل ا�د�ن د�دن، آ��	ت وو"	#ل 1
	ن ا�
	�

 .10، ص  2009/2010

، ص 2007أحمد محمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في اإلشراف على العملية االنتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2

47. 
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��� �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� �

;�وم ا�دا#رة ا����	��� و�درا"� �  ����B أن ���رف �دا�� �

، و��ده إ�  )ا�;رع ا�2	��(، 2م ��طرق إ�  أ�ظ
� �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� )ا�;رع ا�ول(

، وأ��را 
�	دئ �"�م ا�دوا#ر )ا�;رع ا�2	�ث(ا�"�ط� ا�
��%� ��+د�د ا�دوا#ر ا����	��� 

  ).ا�;رع ا�را�5(ا����	��� 
    

��� :ولا��رع ا���  ��-وم ا�دا(رة ا���

��� -أو����ر�ف ا�دا(رة ا���� 

وم ا�-راد  �+�ث ا���	��� )	#
� �ذا��	�Bرا-�� ا�دا#رة ا����	��� ھ� ��	رة �ن و+دة �

��ن �وا�"

2ل ��ا�
���  م#
�	 ا����	��� �	���	ب +
أو أ*2ر �	�
�	�س ا���	��� ا�وط��� أو ا�

وا�د ا�	�و��� ا�
�ظ
� �ذ�ك�� 	  .و-

��� ا����	���، ا�
و%�� -� ا���	�� إ�  
����ر ا�ط	ر ا��Bرا-� ا�ذي �دور �دا��G ا�� ��-

�د �Mراض . 1
	�د ا��1و�� -� ا�
�	�س ا���	��� ��و�����ر آ�ر ھ� �"�م �Bرا-� �

�2��م -� ا���#� ا��9ر����،  ا���	���،
و�%وت ا��	��ون دا�ل ا�دا#رة ����	ب 
رK9 أو أ*2ر ��

 G� ول
�
  .2وذ�ك �+"ب ا��ظ	م ا����	�� ا�
  

 ����!- ����� أھ��� ��1م ا�دوا(ر ا���


*ن ا��	���ن 
ن ا����	ر ا�
2ل ��ن  � 	���  �M � أداة 	-� *و�� 	"	م أ"�"
ن أھ
�� ا��*�


أو �	�V ا�%�و�� �	��"�� ��م -� ا�+	�� ا��� �*ون -��	  ر9+�ن، ا�
ر ا�ذي �*ون �Mر 
�	حا�

��ق ا��	���ن 
ن ا���رف ا���د� 	

ا�
ر9+�ن و
	 ���م ��   ا�دو�� دا#رة ا���	��� وا+دة، 


�G� 5 *ل 
��م 
ن *;	ءة �� 	
  �
ن %�و�� -� ا�+*م � G��3 .  

"�م ا�دوا#ر ا����	��� �
*ن ھ�#� ا��	���ن 
ن ا����	ر ا�"��م  -
ن ا�
ؤ*د وا�واK1 أن �دا���


ر9+�ن، -�"�م �ا�دو�� إ�  دوا#ر ا���	��� أ
ر ��ط��G �د�� ا����	�	ت و1رورة إ)��م �

9�ب *�G، -��ب 
را�	ة �دم ا�
�	�B% �- �Bر ا�دا#رة أو *�ر ����رھ	 �ن ا�رأي ا��	م ��

��	�ب ��ي +	ل 
ن ا�+وال أن � 
K*�ر +�م ا�دا#رة � �"راط -� +�
�	، ذ�ك �ن ا�-

                                                           

دار  عبد الاله شحاتة الشقاني، مبدأ اإلشراف القضائي على االقتراع العام، االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، دراسة مقارنة، -  1

 .124، ص 2005النهضة العربية، القاهرة، 
 .118، ص 2009سعد مظلوم العبدلي، االنتخابات، ضمانات حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار دجلة، عمان،  - 2
 .771، ص 2002رية، عفيفي كامل عفيفي، االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، اإلسكند - 3
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�  أ"	س � 	���
1�� ����م و�	��	�� � �*ون ا���	رھم 	;
�رف �"�و�� ��  ا�
ر9+�ن وا���

��م "1 .  


	ر"� +�	 ا����	�� �"�و�� -
�ھ
�� ا��"�م �*
ن -� أن ا��
*�ن ا�%+�K ���#� ا��	���ن 
ن 


و�� 
ن ا�دوا#ر ا����	��� و�"ر و�+�ق ا���	�	ت +ر�
ة و�	د��، �"�و�ب �"�م ا���د إ�  

و+"ب 
��1	ت �دد ا�"*	ن و
"	+� ا�)��م وط���� ا��ظ	م ا����	��، و
�W- Gن �"�م ا�دو�� 

��� ا����	��� �	��د�� وا��زاھ�، +�  
�إ�  دوا#ر ا���	��� ��د أ
را �ز
	 و1رور�	 �%�	غ ا�


� ���� إرادة ا��	���Y� �
	�
	 �ن ا�رادة ا�	
��رة �
  . 2ن 

 N#	��  �و� ��دو �"�م ا�دو�� إ�  دوا#ر إ���	��� "وى ��ظ�م إداري ا��دف 
�G ا�+%ول �

 ،���2�� ا���#� ا��	��� ��  ا�
"�وى ا�وط��، �"�
	 -� ا����	�	ت ا��9ر�

�د�� -� ا���	ر 

د �دد 
را*ز ا�)�راع، و�;	دي ا�;وارق ا�"*	��� *
	 �ؤدي �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� إ�  �+د�

 .      3ا�*�رى ��ن دا#رة وأ�رى، "��	 وراء �+�ق ا�
"	واة -� ا�%وت ا����	�� 


���: ا��رع ا�!����  أ�ظ�� ��د�د ا�دوا(ر ا���


د -� ا�دو��، ا�
ر ��
ا�ذي �ر��ط �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� ار��	ط	 و�2	 �	��ظ	م ا����	�� ا�

�ل ا�دو�� ����د -� �و-�ر *	-� ا�1
	�	ت ��+�ق 
�دأ ا�
"	واة -� ا��%و�ت��.  


د ا�دول �ظ	
�ن ��+د�د ا�دوا#ر ا����	���، �ظ	م �وم ��  إ+داث دا#رة وا+دة �9
ل ���-


5 ظروف ا�دو�� و�وع  	�9	
�دد ا�دوا#ر ا����	��� ��  �
وع إ)��م ا�دو��، و�ظ	م �وم ��


  .ا����	�� ا�ذي ����	ها��ظ	م 

��� ا�وا�دة -أو� �� �ظ�م ا�دا(رة ا���

���ر -� �ظر ا���ض  � K�%دا ، إذ أ� �������ر ھذا ا��ظ	م +	��	 
ن ا��ظ
� ا��	درة أو ا��


� وھ� ��دد ا�دوا#ر ا����	��� 	�  . 4ا"�2�	ء ��  ا�	�دة ا�

                                                           

محمد فرغلي محمد علي، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1

 .486، ص 1998
 .119سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 2
 .37، ص 2008/2009ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، محمد بوديار، النظام القانوني لالنتخابات في الجزائر، مذكرة  - 3
 . 487محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق، ص  - 4
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ن -� إ�ط	��	 ا�ذي ���ل إ)��م ا�دو�� *�G دا#رة ا���	��� وا+دة، أو� ا��ظ	مطّ�ق ھذا  و�د ��" 

1928  ��	M  ل  و-� 1938إ�	Bد ذ�ك  1933 "��ا��ر��� G�� ت�B�"1ا��� ا .  


� -� ظل #	�رى ا���ض أن �ظ	م ا�دا#رة ا����	��� ا�وا+دة "	ھم -� )�	م �ظ	م ا����	ب �	�

1�� ��ن ا�
ر9+�ن ا"��	دا إ�  اFراء ا���دد�� ا�+ز���، و"	ھم -� 	;
��� ا����	ر وا�
�

وا��را
N ، إ� أن ھذا ا��ظ	م � �
*ن �ط��G -� ا�دول ذات ا�
"	+� ا��Bرا-�� ا�*��رة وذات 

ا�*2	-� ا�"*	��� ا��	��� وا��� ���ر ���	 M	��	 ��	�ن وا��Jف -� +	��	ت *ل 
�ط� و*ذا 

1�� وا����	%�و�	;
�ر-��م ر ��ن ا�
� -� ا�
  �� Gدم )در��ر9+�ن 
ن )�ل ا��	�ب �

�ر-� *	-�� -� *	-� أ�+	ء ا�دو�� 
2 .  

��� ا����ددة -!���� �� :�ظ�م ا�دوا(ر ا���

"�م ا�دو�� � ���
�ب ا��ظ
� ا�	�و��� ��ر ا��	�م، �+�ث ��د أن �Mط�ق -� أ
ھذا ا��ظ	م ھو ا�

إ�  دوا#ر ا���	��� ����ف �1	 وا�"	�	 �+"ب ا��ظ	م ا����	�� ا�
��5 -� ا�دو��، +�ث �*2ر 

�G�1 ھذا ا��� 	
ظ	م 
ن أن ��ك ا�دوا#ر -� +	ل إ��	ع ا�دو�� ��ظ	م ا����	ب ا�;ردي �	��ظر �

�*ون ھذه ا�دوا#ر %�Bرة و
�"	و�� �در ا�
*	ن، -�زداد �ددھ	 و�ل �"�� �دد "*	��	، وھذا 

�ظم دول ا��	�م ��دا��G ود)�G و�"	ط�G، أ
	 -� +	ل ���� ا�دو�� ��ظ	م 
ھو ا��ظ	م ا�"	#د -� 

�� �"��	 �	��ظر �
	 ��ط��G ھذا ا����
� -Wن ا�دوا#ر �*ون )#	ظ	م 
ن 
"	+	ت ��ك ا����	ب �	�

  .3ا�دوا#ر ا�*��رة 

�ددة �

	ر"� ا��ط���� -� دول ا��	�م طر)	 �دة ��"�م ا�دو�� إ�  دوا#ر ا���	��� 
و��9د ا�


2ل -���:  

  

  
                                                           

، إال أنه ترك انطباعا سيئا لكونه عبارة عن استفتاء 1928ماي  17لقد كان أول تطبيق لهذا النظام في إيطاليا الفاشية بموجب قانون  -  1

عضو من مرشحي الحزب الفاشي الحاكم، وما كان على الناخب سوى التصويت  400أكثر منه انتخاب، إذ كانت هناك قائمة واحدة تضم 

كما اعتمدته . لتناقضه مع مبادئ الديمقراطية 1938في هذه االنتخابات، وتم العدول على هذا النظام في إيطاليا عام " ال " أو " نعم " بـ 

، إال أنّه شهد نوعا من الممارسة الديمقراطية، ألنه كان هناك عدة قوائم ترشّح انتخابية ، مما فسح 1933البرتغال أيضا بموجب دستور 

لإلطالع أكثر على . وقد استغنت البرتغال على هذا النظام في الوقت الحالي. خب في حرية االختيار بين المرشحينالمجال واسعا أمام النا

أحمد بنيني، اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية في الجزائر ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة، : هذا الموضوع أنظر

   .وما يليها 117، ص 2005/2006
 .118أحمد بنيني، المرجع السابق ، ص  - 2
 .799عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 3
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�دد أ#��ء ا����س ا�����ب - 1� ��� :��د�د #دد ا�دوا(ر �

�س ا���	�� و
ن 2ّم �"�م ا�  �
دو�� إ�  دوا#ر وھ� أن �وم ا�
9رع ��+د�د �دد أ�1	ء ا�


ول �G  –ا���	��� �
�دد ا��واب، -Wذا *	ن �ظ	م ا����	ب  –و-	 ��ظ	م ا����	ب ا�� 	���

ا�
ط�ق ھو �ظ	م ا����	ب ا�;ردي، ��دھ	 �*ون �دد ا�دوا#ر ا����	��� 
"	و ��دد ا��واب 


� �+�ث �
2ل *ل دا#رة ا���	��� �	#ب وا+د، أ
	 إذا *	ن ا��ظ	م ا�
ط�ق ھو �ظ	م #	ا����	ب �	�

 	
�س ا���	�� 
"و�
-Wن �دد ا�دوا#ر ا����	��� �*ون -� ھذه ا�+	�� 
"	و�	 ��دد أ�1	ء ا�

�  �دد ا��واب ا�
+ّدد وا�
ّرر ا���	�G -� *ل دا#رة ا���	����.  

�س ا���	�� 2	��	 � ���Bر �ز�	دة أو �ص �
و
ن �9ن ھذه ا�طر�� أن �*ون �دد أ�1	ء ا�

 .   1ا�"*	��ا���داد 

�� ��6!��7 ا�61���� - 2�� ������1م ا�دوا(ر ا����: 


5 �دد ا�
واط��ن  	�"	��
�س ا���	�� �
*�ن �*ون ھ�	ك �	#ب (وذ�ك ��ن �*ون �دد أ�1	ء ا�

، ا�
ر ا�ذي ���ل �دد ا��واب و�	��	�� �دد ا�دوا#ر ا����	��� ) أ�ف 
واطن 
J2 �20*ل 

  . 2	ن "واء �	�ز�	دة أو ا��%	ن ��Bّ�ر ���	 ��Bّ�ر �دد ا�"*

�ن - 3� :ا���: ��ن ا��1و��ن ا�1�

وذ�ك ��"�م ا���د إ�  �دد 2	�ت 
ن ا�دوا#ر ا����	��� �	�رMم 
ن إ
*	��� ز�	دة �دد ا��واب 

   .دا�ل ا�دا#رة �;"�	 ���	 �ز�	دة �دد ا�"*	ن 

��زا#ر -د �رف �ظ	م �"�م ا�دوا#ر ا����	��� ا��J-	ت 
ن 
ر+�� إ�  أ�رى ���	  و�	��"���

 G���� ا�ذي �ّم ��	م ا����	دد�� ا�+ز��� وا��ظ����Jف ا��ظ
� ا����	��� ا��� ط�ت )�ل ا��

�دد��. ��د ا��;�	ح ا�"�	"� وا�)�%	دي وا��
	د ا���دد�� ا�+ز������ � -;� ا�
ر+�� ا�"	�

���� -� دور وا+د Mم ا�	ون ا�+ز���، أ�ذت ا��زا#ر ��ظ�	�� 	، و-� أول ا���	�	ت ��دد�� ط�


م � 3 1991أوت  20ا�
ؤرخ -�  06- 91ر)م �
�دل وا�
 13- 89ر)م  ا����	�	ت 	�ونا�

�ط ، وذ�ك �
و�ب ا�
	دة ��
���� -�  �84ّم �ط��ق �ظ	م ا���	�� Mم ا�	ث �م ا��ذ ��ظ�+ G�


�	م دور� ���، و)د �ر�ب ��  ذ�ك ار�;	ع �دد ا�دوا#ر  �1991ن �
�	"�� ا����	�	ت ا��9ر�

	��+	"
  .ا����	��� و%Bر 
                                                           

 .120سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 1
 .121سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق ، ص  - 2
المتضمن قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية  13-89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991أبريل  02المؤرخ في  06-91 القانون -  3

 . 1991أبريل  03المؤرخة في  14العدد 
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	 أن ا�
را��� ا�دور�� �+دود ا�دوا#ر ا����	��� �زداد أھ
���	 -� ظل ا��ظ	م ا����	�� *

"�م ا�دو�� إ�  دوا#ر �  �
د �ظ	م ��Jف ا� %�Bرة ا�
"	+�ا�;ردي ���
	ده ����ظ
� ا��� �

 ��
2ل ھذه ا�
را� 	
  .1ا����	ب ا��"�� ا�ّذي � �"�د�� دا#

 ������� -� ا��زا#ر، -Wن ا�دا#رة ا����	��� -� ا���	�	ت ا�
�	�س ا�9+
و�	��"�� �J���	�	ت ا�

�س ا�9��� ا�وط��(ا�و�#�� ��+ّدد �	�و��� �

2ل ا���	�	ت ا� 	��2
أ�1	ء ، و��Bّ�ر �دد ) 

�س ا�9��� ا�و�#� �+"ب�
��� ا�+%	ء ا��	م  �دد "*	ن ا�و��� ا��	�N �ن �Bّ�ر ا�
�

2 ��"*	ن وا�"*	ن ا���ر.  


	 �9ّ*ل ا���د�� دا#رة ا���	��� �	��"�� ����	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� ، و��Bّ�ر �دد �-

�س ا�9��� ا���دي �+"ب ��Bر �دد "*	ن ا���د�� �
��� ا�+%	ء ا��	م ا��	�N �ن أ�1	ء ا�
�

3 ��"*	ن وا�"*	ن ا���ر.  

��� :ا��رع ا�!��ث�����د�د ا�دوا(ر ا��� ����  ا��1ط� ا��


� �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� إ�  ا�"�ط� ا��9ر����، و-� ھذا �
�ف ا�دول ��
أ"�دت �9ر��	ت 


� إ�  ا�"�ط� ا���;�ذ�� �
	 �"ده �
ا�ط	ر ذھب ا�;G ا�د"�وري -� ��ر�ره ��دم إ"�	د ھذه ا�


ن ���J	ت -� �"�م ا�دوا#ر ا����	��� 
ن )�ل ھذه ا���رة �
	 �ؤ2ر " ��
��  ا�وا)5 ا�� 	��

  �9�  ��+زب ا�+	*م ا�ذي �"� ��2

�زاھ� ��	#N ا����	�	ت، �	���	رھ	 طر-	 -��	 �%;��	 

 �- G#	�	ر�1 و1
	ن ��	+G و�
ا�طرق و�ن طر�ق ھذه ا�"�ط� ا���;�ذ�� إ�  إ1�	ف ا�

�	رض 
��� �;��ت ا�دوا#ر ا��� �1م 
ؤ�دي +زب 
�ا�"�ط�، *�ن �وم ا�"�ط� ا���;�ذ�� �

�ؤدي إ�  إھدار ا�%وت ا����	�� �
واط�� ھذه ا�
�ط�، �1م أ�زاء 
��	 إ�  ا�دوا#ر  �*�;��

�	ر�1 أ)��� -� *ل ا�دوا#ر، و
ن 2م �1�ف ���2رھ	 ا����	��
  . ا�
�	ورة +�  �%�K ا�

                                                           

 .75، ص 1991عمر حلمي فهمي، االنتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل  1997مارس  6المؤرخ في  07-97األمر رقم  من 99أنظر المادة  - 2

 12المؤرخ في  01- 12العضوي رقم  من القانون 82والمادة ، )1997مارس  06الصادرة بتاريخ  12الجريدة الرسمية عدد (والمتمم، 

من القانون العضوي  82، والمادة )2012يناير  14الصادرة بتاريخ  01الجريدة الرسمية عدد (المتعلق بنظام االنتخابات،  2012يناير 

 ).2016أوت  28الصادرة بتاريخ  50الجريدة الرسمية عدد (المتعلق بنظام االنتخابات  2016أوت  25المؤرخ في  10-16رقم 
 من القانون 79والمادة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل والمتمم،  07-97األمر رقم  من 97المادة أنظر  - 3

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  80المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  01-12العضوي رقم 
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-W و1و���
 ��	
"�	د ا��%	ص �+د�د ا�دوا#ر ا����	��� ���ر�
	ن ��د 
ن ا��	+�� ا��ظر�� 1


1	ر 1د ا��"�م   ��Mر ا��	دل ��دوا#ر ا����	���، *
	 أ��	 �
�5 ا��+د�د ا�ذي ��9
ل �

  .أ�رى و��1
ن �د��"	 ��  ا�رأي ا��	م ا�"�	"�

��� ا����	��� 
ن �Jل ا�دوا#ر 
�
�ر�	ت ا�  �و-� ا��زا#ر و�;	د�	 ����2ر ا�"�ط� ا���;�ذ�� �

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10- 16ا�	�ون ا��1وي ر)م 
ن  W-26ن ا�
	دة ا����	���، ��
��ص ا�

�  أن �+د�د ا�دا#رة ا����	��� �*ون �ن طر�ق ا�	�ون �.   

:����: ا��رع ا�را����دئ ��1م ا�دوا(ر ا����  

"�م ا�دو�� إ�  دوا#ر � ���
د أ*د ا�;G وا�1	ء ��  1رورة ا���زام ��دة 
�	دئ -� ��

��	 إ�  
�
ا�دوا#ر �%	�K ��� �;��ت  �+�ق ا�
"	واة وا�+��و�� دونا���	��� وا��� ��دف -� 

���� ، و��
2ل ھذه ا�
�	دئ -�
 ��"	�"  :  

��� -أو����دأ ��د�د ا���م ا����1ب ��دا(رة ا����:  

�1�
� ا�
9	ر*� ا����	��� و�+�ق  �J" ب �*� �*;ل"	�
ھذا ا�
�دأ أن �*ون ا�دوا#ر �+�م 

	��

� +�م ا�دا#رة ا����	��� �ؤدي إ�  و�ود �دد *��ر 
ن . ا�Bرض 	�1 �- �B�	�
�	-

����، أھ
�	 �دم �
ّ*ن " N#	��  ر9+�ن ، *ل ذ�ك �ؤدي إ�
ا�
	�د، و
ن 2ّم �دد *��ر 
ن ا�


ن ا���ّرف ��"ر ��  ا�
ر9+�ن و�را
��م ا�"�	"��، ا�
ر ا�ذي ���ل 
9	ر*� ا��	���ن 

2���م )	#م ��  أ"	س �Mر "��م، �	�1	-� إ�  1�ف ا�را�ط� ��ن 

ا�
واط��ن -� ا���	ر 

Gب ودا#ر����
  .ا��1و ا�



�	9رة ا����2رات 
ن )�ل ا�+*و� J�" 	-ھد 	���
	 أن %Bر +�م ا�دا#رة ا����	��� ��* �

��� ا����	��� �ن �+�ق ��	#N �ز��� و��	"���
�
	 )د ��+رف �	�
1. ��  ھ�#� ا��	���ن    


 �>�وات -!���� ��دأ ا����7ظ� #�? �6�7ؤ ا�وزن ا��1�:  

��1 ھذا ا�
�دأ أن �*ون +�م ا�دا#رة ا����	��� 
�*	-#	 ��ن �
�5 ا�دوا#ر ا����	��� -� �

1
ن �+�ق �وع 
ن� 	
وا�
%ود . ا�
"	واة -� ا�وزن ا��"�� �%وات ا��	���ن  ا��Jد �

�دد ا��	���ن -� *ل ا�دوا#ر، إ�
	 ا�
%ود ھو � ��
"	واة ھ�	 ��س ا�
"	واة ا�+"	��� ا�
ط�	�

ا�
"	واة ا��"��� ��ن �دد ا�%وات -� *ل دا#رة �+�ث � �*ون ھ�	ك -وارق *��رة -� �دد 

                                                           

 . 487، ص 2006زق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، داود عبد الرا - 1
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	 ����	 ا���#� ا����	��� �*ل دا#رة، وا��- �
+	و�� ���	د �وع 
ن ا��	رب ا��"�� ا�
�ط

	��
�.  

�دأ ا���!�ل ا����ل وا���دل ���واط��ن - !��!��: 

��1 ھذا ا�
�دأ +ظر �"�م ا�دوا#ر �%ورة �ؤدي إ�  إھدار و���9ت وإ1�	ف ا�درة �

9

ن +ق ا� 	��	

ن ا�
واط��ن، و�	��	�� +ر ����
 ��"	�" ��	
	ر*� -� إدارة ا��%و���� ��

�  )دم ا�
"	واة 
�M 5رھ	 
ن ا��
	�	ت ا��رى � �
	�و����  ذ�ك 
ن �Jل . 1ا�9ؤون ا�

�+� أ�%	رھ	 
ن �Jل ا���Jب �+�م ا�دا#رة ا����	��� %
"�م ا�دوا#ر �� �- �
�دّ�ل ا�+*و

� 	
  .أو ا��و"�5	��;��ت إ

��� ���ت� - 1��  :ا�دا(رة ا���

��	ه �"�م ا�دو�� إ�  
�ددة و�Mر 
�"	و�� �طرق ظ	ھرھ	 
9روع �
دوا#ر ا���	��� %�Bرة و

 ��	2
� �J���	�	ت، -�� ��	" N#	��� ��ر-� د)�
  �و�	ط��	 �Mر 
9روع، وھذا ا"��	دا �


	ر"� 
�	ورات ا�Bش 
�	ر�1 �����د 9��� *��ر -� . 2-ر%� �

�5 ا��� 	
و��م ذ�ك ��د


د إ�  ا)�ط	ع دا#رة ا���	��� )ر��� 
ن +دود دا#ر�� �
ة ا���	��� 
وا��� ��+*و
�، -Wن ا�+*و

�	ر�1 و���9ت 
�	ر�1 و1
�	 إ�  ا�دا#رة ا�
ؤ�دة ��;��ت أ%وات ا�
�زء 
ن ا�دا#رة ا�

2ل ا���	�� 	��
  . 3 �%و
�	 -� دوا#ر 
�;ر)� � �*ون ��م -� أي 

، �"�� إ�   (Gerry Mandering)و��رف ھذه ا�و"��� -� ا�و��	ت ا�
�+دة ا�
ر�*�� �	"م 

��+*م -� ��	#N  1812ا�+	*م ا��
�وري �و��� 
	"	9و"��ش ا�ذي ا��*ر "�� � ��و"�

����، +�ث )	م ��"�م Mأ 	ون ���ا����	�	ت و+ر
	ن ا�"ود 
ن ا�;وز ��	 -� ا�
�	طق ا��� �9*


س  9ا�و��� إ�  �"5 � �5
�	طق ا���	��� *��رة �1م *ل 
�ط N�� 	

��G -وز  دوا#ر 

 ���	

�	طق 
ن أ%ل �"�� و��K -� إ��	د ا�"ود �ط��	 �"�	"�  8ا�+زب ا��
�وري -� 2

  . 4ا��;ر)� ا���%ر�� 

  

 

                                                           

 .777عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Pierre MARTIN, les systèmes électoraux et les modes de scrutin, collection clefs politiques, 3ème édition, 

Edition Montchrestien, Paris, 2006, p 44. 
  .136سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 3
 .175، ص 2001منذر الشاوي، االقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد،  - 4
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2 - ����� : �و�1: ا�دا(رة ا���

�G ا)�ط	ع 
�ب %� 	

�	ر�1 -� 
��%ف ا�دا#رة ا����	���، 
���د �
ر*ز ا�����د ا����	�� �

Wن ��ض ا�+*و
	ت ���� إ�  1م 
�	طق أ�رى 
ؤ�دة �زء 
��	 و1ّ
G إ�  دا#رة أ�رى، -


	 �ؤدي إ�  �دم 

ن دا#رة 
�	ورة ���ك ا�دا#رة ��ز�د �دد ا�%وات ا�
ؤ�دة ��	،  �
�+*و�

���	ح -� ا����	�	ت � 	���	ر�1 ا�%وات ا��� �ؤھ
  .1+%ول ا�

����دأ ا��را��� ا�دور�� -را�: 

��1 ھذا ا�
�دأ 1رورة إ�	دة �وز�5 ا�
	�د ا���	��� و�"�م ا�دوا#ر ا����	��� ��د ا����	ء �


ن *ل إ+%	ء "*	�� وذ�ك +�  ��م ا���*د �	"�
رار 
ن أن ا�وة ا��%و���� �*	-� ا�دوا#ر 


�"	و�� �در ا�
*	ن  . ��	+ �- 	���ا��	ل -�ذا ا�
�دأ �"�  إ�  1
	ن ا�
"	واة وا�
+	-ظ� �

و
�G �دم إM;	ل ا���Bرات ا��� �طرأ ��  ا�"*	ن *ز�	دة �دد . 2ا�
واط��ن 
ن 
*	ن إ�  آ�ر 

  .   ا�
وا��د أو ا���رة ا�"*	��� 
ن 
�ط� إ�  أ�رى

  


���: ا��ط�ب ا�!����  ا���ذ $رار ا�1د#�ء ا�-�(� ا���

  

  �� �%��
1
ن ا�د�وة �*ل 
ن ���ّ�ن )�ل إ�راء ا����	�	ت %دور )رار 
ن ا�"�ط� ا�

ا"�و-  ا�9روط ا�	�و��� و*	ن �G ا�+ق -� 
�	9رة ا�+وق ا�"�	"��، و
��	 +ق ا��%و�ت 


	ر"� ھذه ا�+وق "واء 
ن �Jل �وG��ّ إ�  %�	د�ق ا�)�راع 
و+ق ا��رK9ّ، أن �"	ھم -� 

�ط�ب �رd� K�9د�ء �رأ�G وا���	ر 
ن ��وب ��G -� ا�
�	�س ا�
�����، أو 
ن �Jل ا��ّدم 

�1و�� -��	�� G";� . ّدم��� أو ��+

*ن �ي -رد أن �9	رك -� ا����	�	ت ا�� J- G��و�

��وراق �رG+9ّ -� أي و)ت �9	ء إ� ��د %دور ھذا ا�رار ، ا�
ر ا�ذي �د-��	 إ�  ا���رف 

1
و�G ) ا�;رع ا�ول(�ن ا���� ا�
��%� �W%دار ھذا ا�رار 
    ) .  ا�;رع ا�2	��(و�ن 

  

  

  

                                                           

 .68، ص 2000تيسير الفارس، الدعاية االنتخابية، مطبعة فيالدلفيا، عمان،  - 1
، الطعون االنتخابية في االنتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المكتب الجامعي إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن -2

 .99، ص 2007الحديث، اإلسكندرية، 
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���: ا��رع ا�ول����Aدار $رار ا�1د#�ء ا�-�(� ا��� ����  ا��-� ا��

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��   10- 16ر)م  	�ونا�
ن  �25�ص ا�
	دة   ��

را�	ة "  :أ�G ا� 5


ا�+*	م ا��رى ا�
�%وص ����	 -� ھذا ا�	�ون ا��1وي، �"�د�  ا���#� ا����	��� �
ر"وم 

  ".ر#	"� -� 1Mون ا��9ر ا��2J2 ا��� �"�ق �	ر�f إ�راء ا����	�	ت 


%ود ���	رة ���د أن ا�
	دة " ا�+*	م ا��رى ا�
�%وص ����	 -� ھذا ا�	�ون " و�	��"�� �

�ق ��ظ	م ا����	�	ت -� -ر���	 ا�2	��� وا�2	��2  10- 16	�ون ا��1وي ر)م 
ن ا� 65��
ا�

 �2J2د�� وا�و�#�� -� ظرف ا��9ر ا��) 3(��ص ��  أ�G ُ��رى ا���	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا��

	#�	 -� +	�� �ط��ق . ا��� �"�ق ا�1	ء ا�
دة ا���	��� ا��	ر����Mر أن ھذه ا���دة �
ّدد �


ن ا�د"�ور أي +	�� ا�B9ور  110و  107و  �104ر ا�
�%وص ����	 -� ا�
واد ا��دا�


	�5 ا�دا#م �"�ب ا�
رض ا��ط�ر وا�
ز
ن ا�ذي )د ���رض �G ر#�س ا��
�ور�� أو �ا�ر#	"� �

  . ا�و-	ة أو ا�"�	�� ، وا�+	�� ا�"�2�	#�� و+	�� ا�+رب


و�ب�- ����
 10-11ر)م  	�ونا�
ن  47ا�
	دة  أ
	 ��%وص ا����	�	ت ا��ز#�� أو ا��*

�ق �	���د��  �2011و��و "��  22ا�
ؤرخ -� ��
 07-12 ر)م	�ون ا�
ن  47وا�
	دة ،  1ا�

�ق �	�و���  2012-�را�ر "��  21ا�
ؤرخ -� ��
�س ا�9��� ا���دي ، 2ا��
-Wن +ل و��د�د ا�


ر�ر ا�وز�ر ا��  �و��رى . 3*�ف �	�دا���� أو ا�و�#� �*ون �
و�ب 
ر"وم ر#	"� ��	ء �

 fر�	ن �
�س ا�9��� ا�و�#� ا�
+ل -� أ�ل أ)%	ه �2J2 أ�9ر ا��داء �
ا���	�	ت ��د�د ا�

و� �
*ن ��ي +	ل 
ن ا�+وال إ�راؤھ	 . ا�+ل إ� -� +	�� ا�
"	س ا��ط�ر �	��ظ	م ا��	م

   J�.4ل ا�"�� ا���رة 
ن ا���دة ا��	ر��

                                                           

 .2011يوليو سنة  3المؤرخة في  37الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 1
 .2012فبراير سنة  29المؤرخة في  12الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 2
المتضمن حل المجلس الشعبي الوالئي  2005يوليو سنة  20المؤرخ في  255-05مثال المرسوم الرئاسي رقم  في هذا السياق أنظر - 3

المتضمن حل مجالس شعبية  2005يوليو سنة  20المؤرخ في  254-05لكل من واليتي بجاية وتيزي وزو، والمرسوم الرئاسي رقم 

 .2005يوليو سنة  20الصادرة في  51عدد ، الجريدة الرسمية البلدية
 29الصادرة بتاريخ  12المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية العدد  2012فبراير  21المؤرخ في  07-12من القانون  50أنظر المادة  -  4

 .2012فبراير سنة 
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�س ا�9��� ا���دي ا�
+ل -W��	 �*ون �Jل أ�ل أ)%	ه "�� �
أ
	 ��%وص ا���	�	ت ��د�د ا�

أ�9ر ا��داء 
ن �	ر�f ا�+ل، و� �
*ن ��ي +	ل 
ن ا�+وال أ�1	 إ�راؤھ	 �Jل ا�"�� 

  . 1ا���رة 
ن ا���دة ا����	��� 

�ق ��ظ	م 07- 97-� +�ن أن ا�
ر ر)م ��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
�B  �م  ا�
ا����	�	ت ا�

�س ا�9��� ا�و��
�س ا�9��� ا���دي وا��
�ل �;ّرق ��ن ا���	�	ت ��د�د ا��"
#� ا�
+ل أو ا�

  . �2و
	 )�ل �	ر�f ا����	�	ت  90
دة ا"�د�	ء ا���#� ا����	��� �ـ +�ث +ّدد 

��+

�	�س ا�9���� ا��
و�ب 
ر"وم و��م ا"�د�	ء ا���#� ا����	��� �J���	�	ت ا��ز#�� �� �

  .   3ر#	"� أ�1	 

و���W- Gن ر#�س ا��
�ور�� ھو %	+ب ا���%	ص ا�
ط�ق -� إ%دار )رار ا"�د�	ء ا���#� 

 ��
  .4ا����	��� وا�ذي �*ون -� 9*ل 
ر"وم ر#	"� 
5 و�وب �9ره -� ا��ر�دة ا�ر"

 ��"� ���+
�ؤّ�ل  -د %در )	�ون �1وي ��2007در ا�9	رة أّ�G ��%وص ا����	�	ت ا�

 �;%� ���� �د��
  ��	ر�f ا���	�	ت ��د�د ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� وا�و�#�� �+�ث �ّص �

�و
	 ا��� ��� ا�1	ء ا���دة ا���	��� وذ�ك �Bض ا��ظر ��  ) 50(ا"�2�	#�� وھ� �
"ون 

�ق ��ظ	م  97-07
ن ا�
ر ر)م  75أ+*	م ا�
	دة ��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
ا�

  .5ا����	�	ت


���: ا��رع ا�!����  ���ون $رار ا�1د#�ء ا�-�(� ا���

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10- 16
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  02ا�;رة  14+"ب �ص ا�
	دة ��
ا�

وا#م ا����	��� -W��	 ��ّص ��  أّن ا�
ر"وم ا�ر#	"� �وا��� ��+ّدث �ن ا�
را��� ا�"�2�	#�� �

1
ن ا"�د�	ء ا���#� ا����	����
  .�+ّدد -�رة ا-��	ح وا���	م 
را��� ا�وا#م ا����	��� ا�

                                                           

 3الصادرة بتاريخ  37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  49المادة  أنظر - 1

 . 2011يوليو 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل والمتمم 07-97األمر رقم من  95أنظر المادة  - 2
المتضمن استدعاء الناخبين النتخابات  2005غشت سنة  25المؤرخ في  307-05المرسوم الرئاسي رقم  مثالكأنظر في هذا السياق  - 3

 .جزئية لمجالس شعبية بلدية ووالئية
 .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من األمر رقم  04أنظر المادة  - 4
والمتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية  2007يوليو سنة  28المؤرخ في  07- 07رقم أنظر القانون العضوي  - 5

 .2005نوفمبر سنة  24واالنتخابات الجزئية ليوم  2002أكتوبر سنة  10والوالئية المنبثقة عن انتخابات 
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 ���� ا�"	�+
1
�� ا"�د�	ء ا���#� ا��	��� �	��"�� �J���	�	ت ا��
و�	�ر�وع إ�  ا�
را"�م ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت، أي ��ك  07- 97)�ل %دور ا�
ر ر)م ��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
ا�

1
ن )	�ون ا����	�	ت ، ��د ����	 *	�ت ��ّص ��   13-89ا�%	درة ��د ا�	�ون ر)م �
ا�

fر�	�  fر�	و� ، K9ّت ا��ر	إ�داع �%ر�+ fر�	، و����	رة ا����	ون ا�"�9
1
ا����	ب ، و 


را��� ا�وا#م ا����	���  fر�	، و����	ا���� ��
�  ا�رMم 
ن أن  1ا-��	ح وا���	م ا�+� ،


�G آ�	ل �د�م ا��%ر�+	ت �	��رK�9 ،  �67+ّدد -� ا�
	دة  13- 89)	�ون ا����	�	ت ر)م 

�� ا����	��� وا���	
�	 123-� ا�
	دة و�+ّدد 

�G آ�	ل ا-��	ح ا�+.  

و�	��"�� �
را"�م ا"�د�	ء ا���#� ا����	��� ����	ب أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� ا�%	درة 

07- �97�د %دور ا�
ر ر)م   	��W- ،ت	�	م ا����	ق ��ظ���
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
ا�

1
ون ا�"�9	رة ا����	��� و�	ر�f ا�
را��� ا�"�2�	#�� ��1
ن �+د�د �	ر�f ا����	ب و


وا#م ا����	��� -ط ��2   .  

�ق ��ظ	م ا����	�	ت 01- 12 ر)م 	�ون ا��1وي�وھو �;س ا��9ء �	��"�� ���
+�ث  ا�"	�ق ا�

1
ن ا"�د�	ء  2012أوت "��  31ا�
ؤرخ -�  320-12��د أن ا�
ر"وم ا�ر#	"� ر)م �
ا�

، )د +ّدد �	ر�f ا���	ب  3 ا���#� ا����	��� ����	ب أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� وا�و�#��

وا#م ا����	��� و����� و*ذا �	ر�f ا�9روع -� ا�
را��� ا�"�2�	#�� �+
�س ا��
	ر�f أ�1	ء ا�

	�
1
ون : و���W- Gن 
ر"وم ا"�د�	ء ا���#� ا��	��� ��1ّ
ن �2J2 أ
ور أ"	"�� ھ�. ا���	


ا�"�9	رة ا����	���، �+د�د �	ر�f إ�راء ا����	�	ت، و�+د�د �	ر�f �دا�� ا�
را��� ا�"�2�	#�� 

	�
وا#م ا����	��� و�	ر�f ا���	�� .  

  

  

  

                                                           

<�D ا	#� ;�?C	�B=�= ا	��B	A ا	@�?�� ا	?�=��  ا<�=>�ءا	����;  �91990رس  707� ا	�6رخ  76- 90ر.! المرسوم الرئاسي أنظر  - 1

��E��	=د وا�	ا �ة ر<��=��� ،10  �7 �C6ر�	�91990رس  7ا. 
، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين النتخاب أعضاء المجالس  1997يوليو سنة  23المؤرخ في  275-97المرسوم الرئاسي رقم أنظر  - 2

 231- 02والمرسوم الرئاسي رقم  ،1997يوليو  27المؤرخة في  49المنشور في الجريدة الرسمية العدد  الشعبية البلدية والوالئية ،

المنشور في الجريدة  المتضمن استدعاء هيئة الناخبين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، 2002يوليو سنة  4المؤرخ في 

المتضمن استدعاء  2007غشت سنة  30المؤرخ في  257-07والمرسوم الرئاسي رقم  ،2002يوليو  10المؤرخة  47الرسمية العدد 

 . 2007سبتمبر  2المؤرخة في  53، المنشور في الجريدة الرسمية العدد الهيئة االنتخابية النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية
 .2012بر سبتم 2المؤرخة في  48الصادر في الجريدة الرسمية العدد  - 3
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��� و�را���-�: ا�!��ث ا��ط�ب��  إ#داد ا�وا(م ا���
  

 ���
��
ن أھم ا��راءات ا��+�1ر�� � 	������ إ�داد ا�وا#م ا����	��� و
را�
���ر ��

��� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� ��د أ"	"�� �"���	د ا��9	ص ا�ذ�ن ��س . ا����	��� 
�-

��� ا����	���
��، و�+د�د ا�
واط��ن ذوي ا�ھ��� ���"�  ��م ا�
9	ر*�  �د��م ا�ھ��� ا�
ط�و�� �

��� ا��"��ل وو�ود "�ل ا���	�� *	
ل و9	
ل ��د ��%را 
-� ا��%و�ت، *
	 أن د)� �

�� �+ق ا�)�راع 

	ر"� ا�*	

	 -� إر"	ء ا�"	+1 .  


	 أن*  ���
����رھذه ا��  ّ��
	ر"� ر �ن ا�
"	واة ��ن ا�-راد -� 
ن أھم ا�1
	�	ت ا��� �


��� ��طرق �دا�� إ�  
;�وم ا�وا#م ا����	��� . 2+و)�م ا�"�	"�� 
�ا�;رع (و�درا"� ھذه ا�

��� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� )ا�ول
�� ����
ا�;رع (، 2م إ�  ا��راءات ا�	�و��� ا�

��� إ�داد ا�وا#)ا�2	��
�
� ا��	م ��
م ا����	��� ، و��د ذ�ك ���	ول ا���	ن ا��� ��و�  


را��� )ا�;رع ا�2	�ث(و
را����	 وھ� ا���	ن ا�دار�� ا����	���  ���
، 2م ��طرق إ�  �


را)�� ا�وا#م ا����	��)ا�;رع ا�را�5(ا�وا#م ا����	���  ���

ن طرف ، و��د ذ�ك �درس � �

ا#م ا�و، و-� ا���ر �درس 
�	ز�	ت ا��"��ل وا�9طب 
ن )�	
سا�;رع ا�(ا�
�ر9+�ن 

  ).دسا�;رع ا�"	(ا����	��� 

���: ا��رع ا�ول��  ��-وم ا�وا(م ا���

��� -أو� ���ر�ف ا�وا(م ا����: 

 �%��
�ّرف ا�وا#م ا����	��� ����	 ا�و"��� أو ا�داة ا��� ��+ّق �وا"ط��	 ا�"�ط� ا�دار�� ا��

-� ا�دو�� 
ن ا�%;� ا�	�و��� ���	���ن و
دى �وا-ر ا�9روط ا�
و1و��� �
�	9رة ا�+وق 

  .3ا�"�	"�� 


*ن ��ر�;�	 ����	 ا�و�2� ا��� �+%� ا��	���ن، و�رّ�ب -��	 أ"
	ؤھ� 	
م �ر���	 ھ�	#�	، *

 �
�� و�	ر�f ا�
�Jد و
*	�G، و
+ل ا�)	#	�� �	�"م ا��9%� وا����
و�+�وي ��  ا���	�	ت ا�

                                                           
 .178"	�ق، ص ا�
ر�5 ا�"�د 
ظ�وم ا���د��،  - 1

�� ا�زھر، ا�	ھرة،  - 2
 .65، ص �1996�� ��د ا�	در 
%ط; ، 1
	�	ت +ر�� ا�-راد -� ا����	�	ت، �	

  .888عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 3
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أو �%��B أ�رى ھ� �داول 
رّ��� ھ�	#�	، ��1
ن أ"
	ء  . 1أو ا�"*ن �	�دا#رة ا����	��� 

1��ّ���، ��وا-ر -��م �+ظ� �+ر�رھ	 ا�9روط ا��	%� �
 �و�� ھ�#� ا��	���ن ا��	���ن -� 
�ط


	ر"� +ق ا��%و�ت 
  . 2و

�ر-�	 ا���ض ����	 ��	رة �ن ��ك ا�وا#م ا�
ر��� أ��د�	 و�%ورة ر"
�� �*	-� ا�
واط��ن � 	
*


	ر"� ا�+ق -� 
ا�ذ�ن ��وا-ر -��م �+ظ� �+ر�رھ	 ا�9روط ا��	%� ��1و�� ھ�#� ا��	���ن و

ذا )ّ�د ا"
G -� إ+دى إ
	رس ا��	�ب +G -� ا��%و�ت إ� ا��%و�ت، �+�ث � �
*ن أن �


� ا����	��� أو ا��دول ا����	�� ��س -� ا�وا)5 #	ا�وا#م ا����	��� -� ��� 
ن ا���	ت، -	�

 ���ّ�
�ون �+ق ا��%و�ت -� و+دة أو ��� �
  . 3إ� )	#
� �1م ا�-راد ا�ذ�ن ��


	ر"� +قو����ر ا��"��ل �	�وا#م ا����	��� 9رط
� 	�
وا��رK9ّ، إذ � ا����	ب  	 إ�زا

 Gب، أن �د�� �%و�	ق ا����+� �
�"�ط�5 أي 
واطن و�و *	ن 
"�و-�	 ��
�5 ا�9روط ا�Jز


� ا����	���، ذ�ك أن#	
در�	 �	� G
ا��"��ل  -� �
�5 ا����	�	ت وا�"�;�	ءات 
	 �م �*ن ا"


	ر"� +ق
-	��"��ل �	�وا#م . و��س 9رط	 �*�"	��	  رK9ّا����	ب و+ق ا�� ��	 ��د 9رط	 �

+�� 	#9�
K، وإ�
	 ھو +ق 
رر و*	9ف �+ق "�ق و ا��ر9ّ أق -� ا����	ب ا����	��� ��س 

  :و�ظ�ر أھ
�� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 
ن �Jل �دة 
"	#ل أھ
�	. 4و�وده 


9	ر*� ا����	��� ا��"��ل ����ر ا�و"��� ا��� �
*ن 
ن ���J	 �+د�د +�م و�ط	ق ا� أن -

�  ا�دوا#ر ا����	��� ا��	���ن و*�;�� �وز�5�. 

��	ت ا�Bش وا��زو�ر -� ا����	�	ت  -
ق 
ن  5ا�+د )در ا�
*	ن 
ن �+��	� K
"� 	��� ،


� ا���	���#	وا+دة ، و�م �م �	��%و�ت إ�  أن *ل 
واطن ��س 
�دا أو 
"�J إ� �

6
رة وا+دة  . 

���ر 9رط -� G�أ	1رور� 	و�ت %��إذ �دو�G � �+ق  ، -� ��ض ا�وا��ن ا����	���،�


	ر"� +G -� ا��%و�ت +�  و�و *	ن 
"�و-�	 ��
�5 ا�9روط ا��رى
��	�ب �. 

                                                           

1 - Charles DEBBASCH, Jacques BOURDON, Jean-Marie PONTIER et Jean Claude RICCI, Droit 

Constitutionnel et Institutions Politiques, Economica, Paris, 1983, p 465. 
 .173سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 2
 .740، ص 2009حسن البدراوي، األحزاب السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 3
 .594، ص 2000اغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، طبعة ماجد ر - 4
، ص 2003سليمان الغويل، االنتخاب والديمقراطية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  منشورات أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،  - 5

96. 
 .183، ص داود عبد الرازق الباز، المرجع السابق - 6
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ا��	���ن ����	  �"�ل ا�وا#م ا����	��� 
ن ا��راءات ، ��+د�د 
را*ز ا�)�راع و�وز�5 -

���� ا��دد�� و�+د�د Mب ا�	ن، و*ذا -� +"���"
��	ء ��  �دد أ�1	ء ا���#� ا��	��� ا�

�;وز -� ا����	�	ت� 	��
9	ر*� -� ا��%و�ت أو ا�
ط�وب �+�  . ا��"ب ا�
#و�� �

- 	
��� ا��"��ل وا��د -� ا�وا#م ا����	��� ��د 
ن ا��راءات ا�
ؤ2رة -� ا�Wن و�
و
� ���
�

ا����	���، �ل �
*ن ا�ول ��ن %+� ا����	�	ت و
%دا)���	 ��و)ف ��  %+� ا��د -� 

 ���
	 *	�ت ا�*9وف %	د)�، و�	������ ����� ط���
	 *	ن ا��د %+�+	 *�
� ا����	���، -*#	ا�

��رة و%+�+� �ن إرادة ا��	���ن ا��� �;�رض أ��	 إ-%	ح �ن 
�ذ�ك "وف ���� ا����	�	ت 

��	 إ* �
  . 1رادة ا�

 ����!- �-�6�� 
  :ا����دئ ا��

وا#م ا����	��� �
�5 ا���Jب 
ن أي ��� �
ن ا�
�	دئ � ��
أ)ّرت ا��9ر��	ت ا����	��� �

 	
��ن أو إ1	-� أ"
	ء 
ن � ��وا-ر -��م 9روط ا��"��ل ��"
*	�ت �+ذف ��ض أ"
	ء ا�

�  �د�� و�زاھ� �ؤدي إ�  ظ	ھرة ��دد ا�%وات أو إھدار �دد � 	��
	 �ؤ2ر "� ،	��
*��ر 

 ��� 	
��� ا����	���،  وذ�ك *
�  :ا�

1 - ������دأ و�دة ا�وا(م ا����: 

 	���%د ��ذا ا�
�دأ أن � �*ون ا�وا#م 
ّ�دة -� إ�دادھ	 �	���	ب 
+دد �ل ��م ��  �+و ���

��� أو+
،  و*ذا 
ن +�ث  2ا�وط���  %	�+� �J"��دام -� �
�5 أو *ل ا����	�	ت ا�"�	"�� ا�

�"��ل ا�
واط��ن إذ ��زم ا�
9ّرع *ل 
ن ا�دارة وا�
واطن ��دم ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 

 ر)م 
ن ا�	�ون ا��1وي 8وا+دة، وھو ا�
�5 ا�ذي �ّ%ت ���G %را+� ا�
	دة  �*2ر 
ن 
رة


*ن ا��" 16-10� � G�أ  ��ق ��ظ	م �	����	�	ت ��%�	 ���
� أ*2ر 
ن )	#
� ��ل -ا�

"�وات  3أ�9ر إ�   3
ن �;س ا�	�ون �	�+�س 
ن  197و��	)ب ا�
	دة . ا���	��� وا+دة 


ن  �
دج *ل 
ن "�ل �;"G -� أ*2ر 
ن )	#
� ا���	���  40.000دج إ�   4.000و�Bرا

  .�+ت أ"
	ء أو %;	ت 
ز�;�

  

  
 

                                                           

 .116عبد الاله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Jean Claude MASCLET, Droit électoral, Presses Universitaires de France, Paris, 1989, p 50.  
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2 - ������دأ دوام ا�وا(م ا����: 

ا����	��� 2	��� � ���Bر و� �
س إ� -� ا�
وا��د ا��� �+ددھ	 ا�	�ون، أو و�%د �G أن ا�وا#م 


وا��د دور��  ةد�
ن +�ث ا��ود ا�
;رو�1 ���"��ل ��	 أو 
ن +�ث إ1	-� أ"
	ء �د �-


+ّددة ��ص )	�و�� ��م 
ن ���J	 �"��ل 
ن �م �"ّ�ل ��Bر و�G +ق، و+ذف أو 9طب 
ن 

1
ن )�د .  وا�
�و-�ن ���"��ل-د أ+د ا�9روط ا�	�و��� �� �
#	و
ن 2ّم -Wن ا��	�ب ا�
"�ل �	�

 ��	+ �- G�أ  �ا"
G ��	 )ر��� ��  ا"�
رار �"���G، إذ �"�+�ل +ذف ا"
G إ� ��د�م ا�د��ل �

  �
ط	���G �	�د��ل � ���	*

� ا����	���، و�دم إ#	�	� J�"
 G#	�� K

ن ا�+	�ت ا��� � �"


� ا����	���ا"�
رار �وا-#	�G -� ا���"�  �	ء ��d� G�- ب�	ر 9روط ا��.  

 ��"	�
و)د )ّرر ا�
9رع ا�;ر�"� 
�ذ ا�دم 
�دأ دا#
�� ا�وا#م ا����	��� ��Wدادھ	 
د
	 و��س �

*ل ا���	ب، إذ � ��وز ا�
"	س ��	 -� �Mر ا�+	�ت ا��	%� �	�
را��� ا�دور�� أو ا�"�و�� 

  .  1	 -� +	�ت ا"�2�	#�� ا�
�%وص ����	 )	�و�

�	)�� �	��ص ��  أن �
و��  Mرار ا�
9رع ا�;ر�"� در�ت ا�وا��ن ا����	��� ا��زا#ر�� ا�

ا�وا#م ا����	��� دا#
� و��م 
را����	 �Jل ا��2J2 ا���ر 
ن *ل "�� و�
�	"�� )رار د�وة 

1
ن )	�ون  13-89م 
ن ا�	�ون ر) 13ا��	���ن �)�راع 
	، +�ث �ّ%ت ����	 ا�
	دة �
ا�

�ق ��ظ	م  07- 97
ن ا�
ر ر)م  16ا����	�	ت، وا�
	دة ��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
ا�

�ق ��ظ	م ا��� 12-01
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  14ا����	�	ت ، ا�"	�ق، وا�
	دة ��
، �	�	تا�

�B  ا�
�ق ��ظ	م ا����	 16-10
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  14وا�
	دة ، ��
�	ت ا��د�د، ا�

�+�ث ��ص %را+� ��  أن ا�وا#م ا����	��� دا#
� و��م 
را����	 �Jل ا��2J2 ا���ر 
ن 

1
ن ا"�د�	ء ا���#� . *ل "���

*ن 
را����	 ا"�2�	#�	 �
�1  ا�
ر"وم ا�ر#	"� ا�� 	
*

	�
� �	)�راع 
	، وا�ذي �+دد -�رة ا-��	+�	 وا���	���
 .   ا����	��� ا�

�دأ  - 3������ :#���� ا�وا(م ا���


ن )�ل ا��	���ن  	���%د �G أن ا�وا#م ا����	��� ����� و��"ت "ر�� �+�ث �
*ن ا�طJع ��

�ق ��ظ	م  16-10
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  22وا�
�ر9+�ن، �+�ث ��ص ا�
	دة ��
ا�

G��� ، ت	�	ا����  "  :�;� ���ظ�م ا����	�	ت �و51 ا�*

� ا����	��� ا���د�� ��زم ا�"�ط	ت ا�#	

2��ن ا�
ؤھ��ن )	�و�	 �Y+زاب ا�"�	"�� ا�
9	ر*� -� 


�	"�� *ل ا���	ب �+ت �%رف ا��

                                                           

 .42أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 1
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� ا����	��� ..... ا����	�	ت وا�
�ر9+�ن ا�+رار#	و�*ل �	�ب ا�+ق -� ا�طJع ��  ا�

 G���  ".ا��� �

�� -� ا�"
	�ون و��ر�ب �ن ھذا ا�
�دأ +ق ا�ط�ن -� ا�"
	ء ا��� 	-J� ���	���وا#م ا��

"واء و)�ت ا�
�	�;� "�وا أو �
دا 
ن )�ل ا�
%	�K ا�
��%� أو �"�ب �دم ا��"��ل -� ھذه 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10- 16
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  18ا�وا#م، �+�ث ��ص ا�
	دة ��
ا�


� ا���	��� أن �دم #	( �- G�
*ن �*ل 
واطن أM;ل �"��� G�أ  �� ����
G إ�  ر#�س ا���ظ

ا�دار�� ا����	��� 1
ن ا�9*	ل وا�F	ل ا�
�%وص ����	 -� ھذا ا�	�ون ا��1وي، 


*ن �*ل 
واطن 
"�ل -� إ+دى  19و��1ف ا�
	دة � G�أ  �
ن �;س ا�	�ون ا��1وي �

�ل �9طب �9ص 
"�ل ��Bر +ق أو ا��راض  )وا#م ا�دا#رة ا����	��� �د�م�
�"��ل �

1
ن ا�9*	ل وا�F	ل ا�
�%وص ����	 -� ھذا ا�	�ون  -� �;س ا�دا#رة �9ص 
B;ل

 .ا��1وي

4 - ������دأ إ�زا��� ا����1ل 7
 ا�وا(م ا����: 


ن )	�ون ا����	�	ت ��  أن ا��"��ل  �6���ر ا��"��ل -� ا�وا#م إ��	ر�	 �+�ث ��ص ا�
	دة 


	 ا�9روط ا�
ط�و�� )	�و�	 -� ا�وا#م ا����	��� وا�ب ��  *ل 
واطن و
واط�� ��و-ر��- .  

��ن  7و��1ف ا�
	دة �
�

ن �;س ا�	�ون ��  أ�G ��ب ��  *ل ا��زا#ر��ن وا��زا#ر�	ت ا�

و)�م ا�
د��� وا�"�	"�� وا�ذ�ن �م �"�ق ��م ا��"��ل -� )	#
� ا���	��� أن �ط��وا �"����م+�.  


�	�;� ھذا  �ا�
�دأ، و�*ن ��رّ�ب ��  ذ�ك �دم  �*ن ا�
9رع ا��زا#ري �م �رّ�ب أي �و�� �


	ر"� +� ا��رK9ّ وا����	ب +�ث ��ص ا�
	دة 

ن )	�ون ا����	�	ت ��  أ�G  4ا��
*ن 
ن 

 �- J�"

�ا�� �%ّوت إ� 
ن *	ن #	�د�� ا��� ��	ا����	��� � �� G�وط
  .  

5 - ������دأ #�و��� ا�وا(م ا����:   

%د �G أن �*ون ا�وا#م ا����	��� %	�+� �*ل أ�واع ا�"�+	)	ت ا����	��� وا�"�;�	ءات، �


� ا���	��� �	%�، �ل ��ب أن �"��دم )	#
� وا+دة -� #	��ن �
-J ��ب ��%�ص ا���	ب 

     . 1*ل أ�واع ا�)�راع 

��� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 
و�*ر�"	 ��ذا ا�
�دأ ��د أن ا�
9رع ا��زا#ري أدرج أ+*	م �

 G�
1
ن ا�+*	م ا�
�9ر*� ��
�5 ا�"�9	رات ا����	��� -� ا��	ب ا�ول . 
                                                           

 .595ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 1
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���: ا��رع ا�!��������� ا����1ل 7
 ا�وا(م ا���� ���  ا�Dراءات ا���و��� ا���

��� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� ��طرق�	��"�� ��dراءا
�� ����
إ�   �دا�� ت ا�	�و��� ا�

�� -� ا��	�م��
�ف أ"	��ب ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� ا���
، 2م �درس 9روط )أو�( 

، 2م )2	��	( د -� )	�ون ا����	�	ت ا��زا#ريا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� +"�
	 ھو 
+دّ 

��� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 
�� �����* 	�
��    ).2	�2	(��طرق إ�  إ�داد �ط	)� ا��	�ب و�"

��� -أو� ��  أ1���ب ا����1ل 7
 ا�وا(م ا���

�ف ا��9ر��	ت ا����	��� -� أ"	��ب ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	���، "واء 
ن �	+�� ا��
	د ���


ن �	+�� ا��
	د أ"�وب ا��د أ"�وب ا��"��ل وا� 	
�د ا��9%� أو ا��د �Mر ا��9%�، وإ

  :ا��زا
� أو �Mر ا��زا
� وذ�ك ��  ا��+و ا��	��

1 -  
��
 وأ�1وب ا��د �Eر ا�"��
(أ�1وب ا��د ا�")� ):  ا���

د�م ط�ب �%�9 ��1
ن � G��
�	درة ا��	�ب، إذ ��ب �  �وم �ظ	م ا��د ا��%�9 ��

 G

��	إدراج ا" G-أو +ذ ���	وا#م ا����و
ن ا��9ر��	ت ا����	��� 
ن ��زم �د�م . -� ا�

���� +�ث �ر-ض ا�ط�ب إذا )ّدم �	رج ھذه ا�F	ل ا�
+ّددة، -� +�ن �ذھب 
ا�ط�ب �Jل 
دة 


*ن 
ن 

دار ا�"�� +�  ��
ّ*ن ا*�ر �دد   �ا���ض ا�Fر 
��	 إ�  ��ل -�رة ا��"��ل �

وھذا ا�"�وب ھو ا�
�5�ّ . 1م 
�  �وا-رت -��م ا�9روط ا�	�و��� ل أ"
	#�ا�
واط��ن 
ن �"��


ن  6-� *ل 
ن -ر�"	 و
%ر وا�و��	ت ا�
�+دة ا�
ر�*�� و-� ا��زا#ر +�ث ��ص ا�
	دة 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��  و�و 10- 16 ر)م ا�	�ون ا��1وي��
ب ا��"��ل -� ا�وا#م ا�


ن �;س ا�	�ون ��  أ�G ��ب ��  *ل ا��زا#ر��ن وا��زا#ر�	ت  7، و��1ف ا�
	دة ا����	���

��ن �+و)�م ا�
د��� وا�"�	"�� وا�ذ�ن �م �"�ق ��م ا��"��ل -� )	#
� ا���	��� أن �ط��وا �
�
ا�

��م ��"�.  

إ� أن ھذا ا�"�وب )د �9*ل �	#	 -� و�G �و"�5 
�	ل 
9	ر*� ا�
واط��ن �	��ظر إ�  إھ
	ل 

���م -� �"��ل أ�;"�م و�دم ا*�را�2م �	�9ؤون ا�"�	"�� �%و%	 -� ا�دول ا�
واط��ن �وا

  .+د��2 ا���د �	�د�
راط��

                                                           

عبد العزيز حجازي، نظام االنتخاب وأثره في تكوين األحزاب السياسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  محمد - 1

 .186، ص 1997القاهرة، 
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د ��  )�	م ا�دارة ا�
��%� ��Wداد ��	#� -�و ���وب ا��"��ل أو ا��د ا��"� ��"��	� 	
أ

�و
	ت ا��� ��و-ر �د��	�
ظل ھذا ا��ظ	م � -;� . ا�وا#م ا����	��� ��"��ل ا��	���ن ��	ء ��  ا�

��� ا��"��ل 
�و�د +	�� ��د�م *ل �	�ب ط�ب d� �%�9دارة، +�ث ��و�  ھذه ا���رة �


"�وى ا���د�	ت،   �	ء �;"�	 
ن �Jل ا�"��	�� �"�Jت ا�+	�� ا�
د��� ا�
و�ودة ��
ن �


	 +�ث ��م �"��ل �	��B "ن ا�ر9د ا�"�	"� و+ذف ا�
و�  و9طب -	)دي ا�ھ��� ا����	�* ��

�1
*ن ا�"��	�� �	�+%	ء ا��	م ��"*	ن    . 

2 - 
 : أ�1وب ا��د ا�Dزا�
 وأ�1وب ا��د �Eر ا�Dزا�


� ا����	��� )�ل أن ��ّدم #	%د ��"�وب ا��د ا��زا
� و�وب �"��ل ا"م ا��9ص -� ا��


	ر"� +G -� ا����	ب 
	 �م �*ن ا

در�	 �J���	ب، وھذا ���� أن ا��9ص � �"�ط�5  G
"

 G";� ھذا ا���زام أھو ا��9ص G��� 5-� إ+دى ا�وا#م ا����	��� �Bض ا��ظر �ن �+د�د 
ن �


� إ�داد ا�وا#م ا����	��� �
� �;�*
  . 2أم ا���� ا�


	ر"� +G -� ا����	ب +�  
أ
	 أ"�وب ا��د �Mر ا��زا
� -G�W أ"�وب �
ّ*ن ا��9ص 
ن 


� ا����	���، إذ �
*�G ا��%و�ت �
�ّرد أن �وم �+�ف ا��
�ن وإن *	ن �Mر 
"ّ�ل -� #	ا�

��د ا��ّدم �%�	د�ق ا�)�راع و����ر ھذا �
2	�� إ)رار 
ن ا��9ص ���G ا"�و-  ا�9روط 

G�+% ن
إ� أن أھم 
��ذ . ا�
ط�و�� �J���	ب ��  أن �دّ�م ھذا ا�)رار ��9	دة �9ود ����ّ*د 


�رد +��وG�ّ ��ظ	م ا��د �Mر ا  �ف ا��
�ن �;�K ا�
�	ل أ
	م ��زا
� ھو أن ا���
	د �

��	ت ا����	���، و���G -�و �ظ	م 
+دود ا��ط��ق 
�  .3ا�+��	ل -� ا�

 �- G%� لJ� ن

9رع ا��زا#ري -د أ�ذ ��"�وب ا��د ا��زا
� و�ظ�ر ذ�ك �و�	��"�� �

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��  و�وب ا��"��ل -�  16-10
ن ا�	�ون ا��1وي  6ا�
	دة ��
ا�

��	رة . ا�وا#م ا����	��� �	��"�� �*ل 
واطن و
واط�� ��و-ر -��م ا�9روط ا�
ط�و�� )	�و�	-


*ن 
�	9رة +ق ا��%و�ت إ� إذا �م ا+�رام 9رط إ�زا
�� ا��"��ل � � G�أ  ��
وا�ب �ؤدي 

ن ا�دارة ھ� ا��� ��و�  ��;"�	 
"��� �"��ل ا��	���ن -� ا�وا#م ا����	���، و� �;�م 
ن ھذا أ

  . �ن ا��زا#ر 
ن ا�دول ا��� ���ذ ��"�وب أو �ظ	م ا��د ا��%�9 

                                                           

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2012جدو نوال، التحضير للعملية االنتخابية على ضوء قانون االنتخابات الجديد  - 1

 .28، ص 2012/2013
 .742حسن البدراوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .104سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  - 3



��اءات ا	������� 	������ ا�������: ا	��� ا�ول�	 �ا	�#"�! ا	 ����  

 

27 

 


	 أ*د ا�
9رع ��  �دم إ
*	��� ا��"��ل -� أ*2ر 
ن )	#
� ا���	��� وا+دة ��ص ا�
	دة *8 

12
ن �;س ا�	�ون، وأ1	ف -� �ص ا�
	دة  �	+ �- G�أ  �� ، G�
� ���Bر ا��	�ب �
وط�G أو 


� ا�
"ّ�ل ��	 �Jل #	
ن ا� G
أ�9ر ا�
وا��� ��ذا ا����Bر  3
ر إ)	
�G أن �ط�ب 9طب ا"

�د�� إ)	
�G ا��د�دة� �
�د ذ�ك -� )	#� G��  أن �ط�ب �"���    .  

ا�ذي �+دد )وا�د "�ر  �2017�	�ر "��  17ا�
ؤرخ -�  12-17و�	ء ا�
ر"وم ا���;�ذي ر)م 

��
*ن ���	���ن ا�ذ�ن �Mروا ��د�� ا�)	
� أن ا�� G�راء �د�د وھو أ�W� ���	���ا�دار�� ا� ��


� ا����	��� ���د�� إ)	
��م ا��د�دة ا��� ��*;ل �Wر"	ل ط�ب 9طب #	�ط��وا �"����م -� ا�

�و
	��� ا��� أ�9#ت ��ذا ا�Bرض �
��� إ�  ��د�� ا�)	
� ا�%��� �وا"ط� ا��ط���� ا�
       . 1ا�

 

 ����!- ����� :"روط ا����1ل 7
 ا�وا(م ا���


� ا����	��� #	إذا *	�ت ا�وا#م ا����	��� ��ّ�ر �ن )ر��� 
ؤداھ	 أن ا��9ص ا�
"�ل �	�


ؤھل �dد�ء �%و�G �وم ا�)�راع -Wن ھذه ا�%;� � �
�K �*	-� أ-راد ا�9�ب 
ن دون )�د أو 

�V ا��وّ"5 -�� 	
�
 G�� ، 9رط  K%� � ن ا�-راد
+ق ا����	ب -G�W -� ا���	�� ��  -#	ت 

، و
ن 2ّم �دم ا�"
	ح ��	 �	��"��ل �	�وا#م ا����	��� و+%رھ	 -� 
ن  2أن ��
�5 ��ذا ا�+ق 


	ر"� ا�
9	ر*� ا�"�	"��، ذ�ك أن -	)دي ا�ھ��� و
ن -� +*
�م *	�
�	��ن 
  ��ك ا�درة �
�

  .3وا�ط;	ل � �در*ون ا�
Bزى ا�	�و�� �+ق ا��%و�ت 

�ف ا�دول -� )وا����	 ا����	��� �دة 9ر��
وط +�  �
*ن ���9ص ا��"��ل -� �ذ�ك +ّددت 

�ق �	���"�� وا�"ن وا�ھ��� ا�د��� ��� 	
 	��

	ر"� +G -� ا��%و�ت، 
ا�وا#م ا����	��� و

���، و+ّددھ	 ا�
9رع ا��زا#ري -� ا�
واد �16-10
ن ا�	�ون ا��1وي  5و  4و  3وا� 

��� 	
�ق ��ظ	م ا����	�	ت *��
  : ا�

 :ا�����1 ا��زا(ر�� - 1

�� 	���"�� ��
	+� K��� دو�� �ذ�ك ��د ھذه ا���رة�ّ�ر ا���"�� �ن را�ط� ا���
	ء وا�و�ء �


واط�� �
	ر"� +ق ا����	ب ا�ذي ����ر 
ن ا�"
	ت ا�"	"�� �
 ���	*
�ب  4إMن أن أ�+ �- ،

G��� و�ء و��	� 	د�ن ��� � G�ر أ	ا���  ��	م �ذ�ك ��	� ����Y� K
 )وا��ن ا�دول � �"
                                                           

 .الذي يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية 12-17من المرسوم التنفيذي رقم  4/2أنظر المادة  - 1
 .158محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق، ص  - 2
 .129ازق الباز، المرجع السابق، ص داود عبد الر - 3

4 - Jean Marie COTTERERT, Claude EMERI, Les systèmes électoraux, 7eme éd ,PUF, Paris, 1999, p 9. 
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	 أن ا���ض 
��	 ��+;ظ �	��"�� �
*�"�� ا���"�� ا��دد +�ث ��9رط  �1	�%	�K ا��	م * ،

�  +%و��م ����	 أو أداء ا��د
� ا��"*ر�� )�ل ا�"
	ح ��م �
زاو�� +�م � ����

رور -�رة 

  . 2ا����	�� 

��ن ����"�� ا�%

9رع ا��زا#ري -G�W )د "	وى ��ن ا��زا#ر��ن ا�+	���� وا�
*�"�� و�	��"�� �

 	���
�	دئ ا�د�
راط�� وا�
"	واة ا�
�%وص �� 	�-� +ق ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� �+


�ن -� ا��زا#ر 
ن ا��
�5 ��ذا ا�+ق�
 .د"�ور�	 
5 ا"���	د ا��	�ب ا�

��وغ ا�1ن ا���و��� - 2: 

9
�;رد +�  ��
*ن 
ن ا�� ����
	ر*� -� ا�+�	ة ��1 )وا��ن M	���� ا�دول ��+د�د "ن 

ل ���	 و%ول ا�;رد إ�  )در 
ن ر�	+� ا�
 Kن أن �ر�*
ا�"�	"��، وھ� ا�"ن ا��� �

 J��
� و�	�%	�K ا��	م �+	���ل ا�
ور ذات ا�%�� �	�9ؤون ا�+�� G�وا��N1 ا�ذي �ؤھ

3
و1و��	  .  


	 ھو ���G ا�+	ل 19وإذا *	�ت "ن ا�ر9د ا�
د�� -� ��ض ا�دول 
+ددة �ـ �2
 ��"  �-

"��، وھ�  21
ن ا�	�ون ا�
د��، و�+ّددھ	 دول أ�رى �ـ  40ا��زا#ر �
و�ب �ص ا�
	دة 


� و%+� �%ر-	ت ا�;رد ا�
د���، -Wن ا���	ه ا�"	#د +	��	 -� J"� د��ا�"ن ا��� �
و���	 �

�ب ا�دول ھو �;ض "ن ا�ر9د ا�"�	"� إ�  M18أ  	ر�*

	 ھو ���G ا�+	ل -� أ�2
 ��"

  . 4ل ا�ور��� و��ض ا�دول ا��ر��� *	��زا#ر و
%ر وM	���� ا�دو


ن ا�	�ون ا��1وي  3"�� �
و�ب ا�
	دة  18وا�
9رع ا��زا#ري +ّدد "ن ا�ر9د ا�"�	"� �ـ 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  16-10��
�دول ا��� ��	 �	ع طو�ل -�  5ا�� G� رة�	"
، وھذا 

ا�د�
راط�� وذ�ك ��دف �و"�5 دا#رة ھ�#� ا�
9	ر*� ا�"�	"��، إ� أن ھ�	ك 
ن ��	رض 

 Gوا�
��;�ض "ن ا�ر9د ا�"�	"� ��  ا���	ر أن ا�
9رع )رر +ر
	ن ا�	%ر 
ن إدارة أ


9	ر*� -� ا�+�	ة ا�"�	"�� ا��� ��دف إ�  �+�ق ا�%	�K ا��	م�	� G� K
 .    ا��	%�، -*�ف �"

                                                           

 .247، ص 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 2سعاد الشرقاوي وعبد اهللا ناصف، نظم االنتخابات في العالم وفي مصر، ط - 1
مد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة السابعة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، نعمان أح - 2

 .286، ص 2011
 .863عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 3
 .46أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 4
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  07- 97األمر من 5المتضمن قانون االنتخابات، والمادة  13-89من القانون 3المادة تقابلها  - 5

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  3االنتخابات، والمادة 
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وق ا��د��� وا��1���1 ا����:  - 3����:   

�ف ا�دول -� )وا����	 ا����	��� أن � ��دم ���"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 
	�دا ��
��9رط 


ن 
وا�5 ا��"��ل -� ھذه  5�	
�م أي +���ن �*	
ل +و)�م ا�
د��� وا�"�	"��، وأن � ��
�
ا�


��G �	�ھ��� ا�د��� "�  �� K�
�5 ا��9ص �+د أد�  
ن ا�وا#م، أو 
	 �%ط� ���وا��� �

ا�
	�� وا�9رف ، ذ�ك أن ا��9	ص ا�ذ�ن ��2ت 
ن �%ر-	��م و"�و*	��م �دم ا+�رام ا�وا��ن 

5 ����ن +ر
	��م 
ن ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� أو 9ط��م 
��	 و�	��	�� 
��
ا�"	#دة -� ا�


	�� +ر
	��م 
ن ا����	ب، ذ�ك أن +ق ا����	ب 9رف �"�د�	� G�+	%  ��� أن ��+

وا��Jص، ��  أ�G وإن �دا ا����	ب *�*��ف �G�W- G -� �;س ا�و)ت �9ر�;	 �G، �ذ�ك ��9رط 

  . 1ا�وا��ن ا����	��� أن �*ون ا��	�ب �د�را �9رف ا��%و�ت 

 :#دم ا�و$وع 7
 ���� �ن ���ت 7دان ا�ھ��� - 4


ن ا�	�ون ا�
د�� 42��G وذ�ك +"ب �ص ا�
	دة ��
2ل +	�ت -دان ا�ھ��� -� ا���ون وا�           .


ل ا��	-5 
ن �
��ز ا��  �وا���ون ھو +	�� 
ر��1 �%�ب ا��9ص -�;ده ا�درة وا�دراك �

  .  ا�1	ر

 � G�ن أ
أ
	 ا���G -�و ا�+	�� ا��� ���ري �ل ا��"	ن -�;ده ا�درة ��  ا��
��ز، ��  ا�رMم 

	* 	
	
ل ��
��ون�;د ا��. 

5 - ���$Dوطن ا� 
 :"رط ا����1ل 7


+ل "*ن  
ن 36إن ا�
وطن +"ب 
;�وم ا�
	دة   G�- ل ا�ذي �و�د+
ا�	�ون ا�
د�� ھو ا�

 G��
*	ن ا�)	
� ا��	دي، وھو 
	 �ّ%ت � G�+
ا��9ص ا�ر#�"�، و��د �دم و�ود "*ن �+ل 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  16-10
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م   4ا�
	دة ��

واطن إذا �وا-رت .ا��	-

-�G ا�9روط ا�"	�� ا�ذ*ر، و�م ���ره أي 
	�5، ��*د +G -� ا��"��ل �	�وا#م ا����	��� وھو 

�زم �	��د �
  .�;	د�	 ���ّدد ا��"��Jت -� أ*2ر 
ن )	#
� ا���	��� ا��� ��	 
وط�G وذ�ك ��د��	�

ا�9��� وا�
ن ا�وط�� وا�+
	�� ا�
د��� و
وظ;� ا��
	رك  و�	��"�� ��1	ء ا���ش ا�وط��

2��	ت و
%	�K ا�"�ون و*ذا ا��زا#ر��ن وا�

��ن �دى ا��"

�ن �	��	رج وا��
�زا#ر�	ت ا�


و�ب ا�
	د��ن � G�W- ،ا��زا#ر�� ���%� ر)م 
ن ا�	�ون ا��1وي 10و  9ا�د��و
	"�� وا�

16-10 � G�W- ت	�	م ا����	ق ��ظ���

*��م أن �ط��وا �"����م، �	��"�� ����	�	ت ا�
�	�س ا�
                                                           

1 - Jean Claude MASCLET, op.cit, p44. 
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��� أو-� 
���� أو -� ��د�� آ�ر 
وطن �
ط رأس ا�"
�د�� � �- 	
ا�9���� ا���د�� وا�و�#��، إ

���
ط رأس أ+د أ%ول ا�"
�د�� �  .  

 : #دم �1وK6 �1و6� ���دا �����& ا�وطن أ!��ء ا�!ورة ا���ر�ر�� - 6

�زل ا�"�	"� ��دف +
	�� ا�
%	�K وا��دف 
ن إ)رار ھ�	�  
"� 	
ذا ا�9رط ھو �+�ق 

��ق ا�+�	ة � 	
ا�وط��� ���9 )�	م أ%+	ب ھذا ا�"�وك ا�
�9ن أ2�	ء ا�2ورة ا��+ر�ر�� �

	ب ��م ��  أ"	س "���م ��	ء ا��زا#ر �+ت �ا�"�	"�� وا�"�م وا�
ن ا�دا����ن، وھو أ�1	 *

��م �	�+وق ا�"�	"�� دا�ل ھذا ا���د ��ر و"�طرة ا�+�Jل ا�B	9م ، �
و�	��	�� �	��م ��دم �

�ون 1ده
�و�د ��2ر ا�
9رع ا��زا#ري -� ذ�ك �	�
9رع ا�;ر�"� ا�ذي أ)ّر ذ�ك . ا�ذي *	�وا �

��	
"�� ��ذ�ن ��	و�وا 
5 ا��داء أ2�	ء ا�+�Jل ا����	�1  . 

�دون رد ا#���ره  - 7 ����� 
7 K��# دم ا��6م#: 

5 ���"��ل -� ا�وا#م �	
وھ�	 ا�
9رع ا��زا#ري ��ل ا�+*م ��  ا�
واطن ��ي ��	�� ����ر *


+و  G� د%
	ر"� ا�+ق -� ا����	ب ، إ� إذا رد �G ا����	ر وا�ذي �
ا����	��� و�	��	�� 

�ل و
	 ��م ���	 
ن +ر
	ن ا�ھ��	ت �"
  . 2*ل آ2	ر ا�دا�� ا��	د�� -� ا�

  .رد ا����	ر �وة ا�	�ون ورد ا����	ر ا�1	#�: و �و�	نورد ا����	ر ھ

�م �%در ��  ا�
+*وم ���J� Gل ا�
�ل ا�
+ّددة  إذا -� +	���*ون  رد ا����	ر �وة ا�	�ون

و�� ا�+�س أو �و�� أ�رى أ*2ر  زا#����راءات ا�	�ون ا�) 
ن 677-� ا�
	دة �+*م �د�د �

�
	"� 	��
.  

#	1�*ون �ط�ب �د
G ا�
+*وم ���G إ�  ا�1	ء ��	ء ��  9روط 
+ّددة -�  �رد ا����	ر ا�


ن )	�ون ا��راءات ا��زا#�� 693إ�   679ا�
واد 
ن .  

8 - K��# ب  #دم ا��6م��و�� ا���س وا��ر��ن �ن ���ر�1 �ق ا������ن أ�ل ���� 

� ����د��ن ��و��ت 14و  6�1رر  9وا��ر"& ���دة ا���ّددة �ط� .  �ن $��ون ا�

و�	ت ��د ا��د�د 
ن ا���K ا��� ��	)ب -��	 �	�+�س ��	�ر�وع إ�  )	�ون ا����	�	ت و)	�ون ا�


	ر"� +ق ا����	ب
�� وا��رK9ّ �	�1	-� إ�  ا�+ر
	ن 
ن � 	

دة 
+ّددة 
ن ����	 �:  

                                                           

 .297نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  - 1
 .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66من األمر رقم  676لمادة أنظر ا - 2
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-  Gدون و�� ���	ا��� �
*ل 
ن "ّ�ل أو +	ول �"��ل �9ص أو 9طب ا"م �9ص -� )	#


	ل �%ر�+	ت 
زّ�;� أو �9	دات 
زّورة � .  1+ق و�	"�

-  5�
*ل 
ن �ّ*ر %;و أ�
	ل 
*�ب ا��%و�ت أو أ�ّل �+ق ا��%و�ت أو +ر�� ا��%و�ت أو 

��� ا��%و�ت 
2�G ا�	�و�� +1ور �

2
�ر9+	 أو  . 


�ر9+�ن  ا
��5 �ن*ل 
ن  - �

2ل ا�
ؤھل )	�و�	 �*ل 
�رK9 أو )	#
و51 �+ت �%رف ا�


� ا����	��� ا���د�� أو#	
ن 
+1ر -رز ا�%وات أو 
+1ر ا�+%	ء ا���دي ا� ��"� 


�ر9+�ن ا�
+1ر ا�و�#� ��ر*�ز ا���	#N  أو �Y%وات �

2ل )	#
، و*ذا *ل 
�رK9 أو 


ل�
� ا����	���  �"�#	 .  M�3راض 
"�#�  ا���د��ا�


ل 1دھم ��;	 أو أو أو �دة أ�1	ء 
�G 1و 
*�ب ا��%و�تأھ	ن � *ل 
ن -��"ّ�ب  ا"�

��	ت ا����	ب أو +	ل دو��	 
 . �4و"	#ل ا���دي وا���د�د -� ����ر �

�� ا����	��� -

	ل ا��B	ت ا������ -� ا�+�، و�دم ا��ّ�د �	��را
N ا�+ز��� وا��را
N ا"�

 .5  ���	��� و�دم ا+�رام أ+*	م ا�د"�ورا�

���م ا����	��� ا�ذي ��1ّ
ن 
�ر9ّ+�ن �J���	�	ت ا�ر#	"�� أو�دم إ�داد ا�-
ا��9ر���� +"	ب +


وع ا��رادات ا�
�+ّ%ل ����	 وا��;	ت ا�+�
،��� 	��� . 6وذ�ك +"ب 
%درھ	 وط��


	ر"� +ق ا����	ب �و"	#ل ا���
�ر أو ا���دي أو ا���د�د  -

واطن أو أ*2ر 
ن  5�
7 . 

�ف -� ا)�راع �;رز �ط	)	ت ا��%و�ت ��1ط وھو �زّور ھذه ا��ط	)	ت أو  -*
*ل 
واطن 

Gون إ����	ا�� 	ك ا��� أد�  ���
و��	 أو ��1ف إ���	 أو �ّ�د -��	 أ"
	ء �Mر ��
ص 
ن ��8. 

 .5���9 و��9ري ا�%وات ��ي 2
ن *	ن �
�	"�� ا����	�	ت *ل 
واطن  -

  

  
                                                           

  .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  200أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  206أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  207نظر المادة أ - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  208أنظر المادة  - 4
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  214أنظر المادة  - 5
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  219المادة  أنظر - 6
 .المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  102أنظر المادة  - 7
 .المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  105و  104أنظر المادتين  - 8
 .العقوباتالمتضمن قانون  156-66من األمر رقم  106أنظر المادة  - 9
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�دون رد ا#���ره  - 9 K1R7دم "-ر إ#: 

د-5 د�و�G ا���	ر�� ��د ا"�+	)�	 وا�ذي �51 ��ظ	م  أي ا�
%ود �G ا��	�ر ا�ذي ��و)ف �ن

و)د ا��
د ا�
9رع ا��زا#ري ھذا ا�9رط ��طورة إ�راء إ�9	ر ا�-Jس وا��*	"G . ا�-Jس

��س �	��د��س و ;���  ا�2� وا�#�
	ن ا��� ��و�ب ��  ا��	�ر ا��+�� ��	، وھذا �	��"�� ��

� 	
	 و-����	)ب �
و�	ت 383�ص ا�
	دة ا��;��س �	��%�ر، ا��1
ن )	�ون ا�. 


 #دم ا���ز -  10)�� :أو ا���ر #��K  ا�


ن )�ل "�ط� )	�و��� "واء -� إط	ر ا�و)ف ���ظر  G-	ا��9ص ا�
+�وز ھو *ل �9ص �ّم إ�

ھذا ا��9ص � �
*ن �G ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� 
	 دام  و
2ل. أو ا�+�س ا�
ؤ)ت

��#	1
+�وزا �دى ا�"�ط	ت ا�.  

-	�+�ر ا�1	#� ھو 
�5 ا��9ص ا�را9د ا�ذي ا��راه . أ
	 ا�+�ر -�و �و��ن )1	#� و)	�و��

 Gوا�

ن ا��%رف -� أ ��;Bأو ا� G;"أو ا� G���	رض 
ن �وارض ا�ھ��� وھ� ا���ون أو ا�

���
G -� ذ�ك ��	ء ��  +*م 
ن ا�1	ءو�	
وم �� G��  .ن )ّ�م �

و�� ��	#� 
ن ا��%رف -� 
	�G أ2�	ء �� G��أ
	 ا�+�ر ا�	�و�� -�و 
�5 ا��9ص ا�
+*وم �

و���  .    �2�;�ذ ا�

وا��د�ر �	�ذ*ر ھ�	 أ�G �	��"�� �+	�� ا�+*م ��  ا��9ص -� ��	�� �دون رد ا���	ر، و+	�� 

  �و�� ا�+�س -� ا���K ا��� �+*م -��	 �	�+ر
	ن 
ن +ق ا����	ب، ا�+*م ��ا��9ص �

وم �����V ا����� ا�دار�� ا����	��� � �
	�و+	�� إ�9	ر ا�-Jس دون رد ا����	ر، -Wن ا���	�� ا�

 ������ن ��ذه ا�+	�ت �*ل ا�و"	#ل ا�	�و��� -ور ا-��	ح 
را�
وا#م ا��9	ص ا�� ����
ا�

��� أو ��دم )�ول ط��G ا�وا#م 
ا����	���، )%د ا��	ذ *ل ا��دا��ر ا�1رور�� إ
	 �9طب ا"م ا�


� ا����	���#	  .ا��"��ل -� ا�

و�	��"�� �+	�ت ا�+ر
	ن 
ن ا�+وق ا�
د��� وا�"�	"�� و*ذا -دان ا�ھ��� -W��	 )د �*ون 

 5�	
أو ��د ا��;و ���م ، و)د �ّ%ت 
ؤ)��، وذ�ك ��د �ط��ق إ�راء رد ا����	ر ��م أو زوال ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت %را+� ��   10- 16ر)م  
ن ا�	�ون ا��1وي �11�  ذ�ك ا�
	دة ��
ا�


� ا����	��� *ل 
ن ا"��	د أھ���G ا����	��� إ2ر رد ا���	ره أو ر-5 ا�+�ر #	أ�G �"�ل -� ا�

G�
  .     ��G أو ��د إ�راء �;و 9
                                                           

 .المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  383أنظر المادة  - 1
 .المتضمن قانون العقوبات 156-66مكرر من األمر رقم  9أنظر المادة  - 2
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�ب و����1-�إ#داد �ط�$� ا�� –�!� !��:  

ا���  إن ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� ��ط� ���	�ب ا�+ق -� ا�+%ول ��  �ط	)� ا��	�ب

�ق ��ظ	م  10-16 ر)م 
ن ا�	�ون ا��1وي 24و��ص ا�
	دة . �"
G� K �	��%و�ت��
ا�

 	���+J% دة

�	 وا"��دا��	 وإ�B	#�	 و��ا����	�	ت ��  أن *�;�	ت إ�داد �ط	)� ا��	�ب و�"

 19ا�
ؤرخ -�  336- 16ر)م ���	 �ذ�ك %در ا�
ر"وم ا���;�ذي �+ّدد �ن طر�ق ا���ظ�م، و


�	 و
دة %J+���	 2016"�� د�"
�ر �� .     1 ا�
+ّدد �*�;�	ت إ�داد �ط	)� ا��	�ب و�"

 :إ#داد �ط�$� ا����ب و���و�-� - 1

�ّد إدارة ا�و��� �ط	)� ا��	�ب ا��� �*ون %	�+� �*ل ا�"�9	رات ا����	��� أي ا����	�	ت �

��� و ا�ر#	"�� وا�"�;�	ءات+
و��ب أن �+�وي �ط	)	ت ا��	���ن ��  ا���	�	ت .ا��9ر���� وا�

  :ا��	���


�Jده  - fر�	و� G
ب ا��	�ب وا"�G�و��وا G�	*
 .و


� ا����	��� -#	 .ر)م �"��ل ا��	�ب -� ا�

- G�ب و��وا�	ا�� G�- ب ا��%و�ت ا�ذي �%ّوت�*
  . ر)م 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت -�  01-12ر)م  وا��راء ا��د�د ا�ذي �	ء �G ا�	�ون ا��1وي��
ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10- 16وأّ*د ���G ا�	�ون ا��1وي ر)م  ، 3ا�;رة  46ا�
	دة ��
ا�


�G ،  46/3ا��د�د -� ا�
	دة  G��
	ر"� +G -� ا��%و�ت إذا ا"�+	ل �

*ن ���	�ب � G�ھو أ

 �
#	
�	، �9رط أن �*ون 
"�J -� ا�ّ�د�م �ط	)� ا��	�ب ��1	��	 
J2 ، أو �دم �"�

د�م � G��. �ط	)� ا���ر�ف ا�وط��� أو أ�� و�2� ر"
�� أ�رى ��2ت ھو��Gا����	��� ، و��ب �

���
�زات ا����� ��ط	)� ا��	�ب �
و�ب )رار 
ن وز�ر ا�دا�
 .2 و�+ّدد ا�

2 - �-���R� ب و�دة� :���1م �ط�$� ا���


� ا����	���#	
واطن  و�وّزع ��  ا��	���ن -�. �"�ّم �ط	)� ا��	�ب �*ل �	�ب 
"�ل -� ا�

أ�	م )�ل ) 8(و��ب أن ����� �"��م ا��ط	)	ت 2
	��� . "*�	ھم �+ت إ9راف 
%	�K ا�و���

  .�	ر�f ا�)�راع ��  ا�)ل
                                                           

 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 1
المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها  2016سنة ديسمبر  19المؤرخ في  336-16رقم المرسوم التنفيذي من  7أنظر المادة  - 2

 .ومدة صالحيتها
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+;وظ� و-�   
�	 إ�  أ%+	��	 �دى 
%	�K ا�و���، و����و�ودع ا��ط	)	ت ا��� �م ��"ّن �"


*ن �%+	ب ھذه ا��. ���9 ا�)�راع 
��	ول أ%+	��	 +� � 	
ط	)	ت "+��	 �وم ا�)�راع *


ر*ز ا��%و�ت �Wظ�	ر و�2� إ�2	ت ا��و��، 
5 ا�
1	ء -� "�ل 
;�وح ��ذا ا�Bرض
� .

 K�	%
و�ودع ا��ط	)	ت ا��� �م �"+ب ��د ا���	ء ا�)�راع -� ظرف 
��وم و�+;ظ �دى ا�

���� �	�و���
  . 1 ا�

د�م �%ر�K �	�9رف �ذ�ك و-� +	�� ��ّرض ا��ط	)� ���1	ع أو ا���ف �
*ن ���	�ب ا�� ���


���� ا�دار�� ا����	��� أو 
%	�K ا�دا#رة� �
أو  أو ا�
	ط�� ا�دار�� �دى 
%	�K ا�*�	�� ا�دا#

�+%ول ��  �ط	)� �د�دة� 	�
��  . 2 ا�و��� ا�
��%� إ)

 2016"�� د�"
�ر  21ا�
ؤرخ -�  16-336
ن ا�
ر"وم ا���;�ذي ر)م  2و��ص ا�
	دة 

�  أ�G �+ّدد %J+�� �ط	)� ا�
+ّدد �� ،	���+J% دة

�	 و��*�;�	ت إ�داد �ط	)� ا��	�ب و�"

  .ا"�9	رات ا���	���) 8(2
	�� �ا��	�ب 

 ،��#	1��م �ط	)� ا��	���ن ��ر)	�� ا�"� ���
�Mر أن ا�
J+ظ أن ا�
9رع ا��زا#ري �م ��51 �

�
2�� ا�+زاب ا�"�	"�� وا�

� K
ر9+�ن ا�+رار �	�ط�ن -� *
	 أ�G �م �51 �%و%	 �"

 	��J� ن

د ا�دارة ���م ھذه ا��ط	)	ت أ
	م ا�1	ء، �%و%	 -� ا�+	�ت ا��� ��"� ���
�


	، و���G �رى ا���ض �1رورة إ"�	د  ��� K�	%� ���	���ا� ���
�
�ر�	ت ا�  �ا����2ر �

���م ھذه ا��ط	)	ت إ�  ا����� ا�دار�� ا����	���، 
5 ا��ص �"� ���
  إر"	ل ا��ط	)	ت �Mر �

1
ون 
5 ا�9�	ر �	�"�Jم أو �ن طر�ق ا�
+1ر�ن ا�1	#��ن 

� �وا"ط� ا��ر�د ا���"
ا�

ق و%ول ا��ط	)	ت إ�  أ%+	��	 +� 	
�3   .  

  

���: ا��رع ا�!��ث��  ا����ن اDدار�� ا���

��� إ�داد ا�وا#م ا����	��� و
را����	 ھ� 
ن %�ب 
�	م ا����� ا�دار�� 
�  ا���	ر أن ��

�  ا��+و ا��	��� ����  : ا����	���، -���ّ�ن ����	 درا"� �9*��� و
�	م ھذه ا�

  
                                                           

المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها  2016سنة ديسمبر  19المؤرخ في  336-16رقم المرسوم التنفيذي من  3أنظر المادة  - 1

 .ومدة صالحيتها
المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها  2016سنة ديسمبر  19المؤرخ في  336-16رقم لتنفيذي المرسوم امن  6أنظر المادة  - 2

 .ومدة صالحيتها
 .83/84أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 3
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��� -أو� �� �"���6 ا����� اDدار�� ا���

ا�+	د�� و-� ظل ا���دد�� ا�"�	"�� �ر-ت ا�وا��ن ا����	��� ا��زا#ر�� ھذه ا���	ن -� ظل 

أ*�و�ر "��  25ا�
ؤرخ -�  08-80 ر)م 
5 ا��Jف -� ا���	ول �رز 
ن �Jل إ+	�� ا�	�ون

1
ن )	�ون ا����	�	ت  1980�

"��� �+د�د �9*����	 إ�  ا���ظ�م  16-� ا�
	دة  1ا� G�


	���
	 أ1;  �
�س ا�9��� ا���دي ، �
�و�	 
ن ا��9	J�� �9ف  و
�K ر#	"��	 إ�  ر#�س ا�

� ا��� +ّدد��	 �%ورة وا1+� +�ث ��ص ا�
	دة +Jوا��ن ا� 13-89 ر)م 
ن ا�	�ون 16ا�

1
ن )	�ون ا����	�	ت�
�س ا�1	#�  2 ا��

ن طرف )	ض ����G ر#�س ا� �����  �رأّس ا��

	�
��
2ل ا�وا�
��ص إ)
�س ا�9��� ا���دي و�
  .ا��، و��1و�� ر#�س ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت -� ا�
	دة  �16-10	�ون ا��1وي ر)م و��ّص ا��
�  أ�G  15ا�� G�


  :��9ّ*ل ا����� ا�دار�� ا����	��� 
ن


�	، ر#�"	 -���س ا�1	#� ا�
��ص إ)�
  .)	ض ��ّ��G ر#�س ا�

�س ا�9��� ا���دي، �1وا -�
  .ر#�س ا�

�د��، �1وا -��  .ا�
�ن ا��	م �


	 ر#�س ا�����، �1و�ن
ن ا) 2(�	��	ن ا2�	ن  -�����د��، ���   .  


	ر�� �
	 *	ن ���G ا�+	ل��در ا�9	رة إ�  أن و ����
ن  19-� ا�
	دة  �و"�5 �9*��� ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	 07- 97 ر)م ا�
ر��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
�B ا�
، *	ن �
و�ب ت، ا�

�ق ��ظ	م 12-01
ن ا�	�ون ا��1وي ر)م  15ا�
	دة ��
+�ث �ّم إ1	-�  ا����	�	ت ا�"	�ق، ا�


را���  �	���ن ا2��ن 
ن ا���د�� *�1و�ن، ���

	 �دّل ��  أن ا�
9ّرع أراد إ�1	ع �


ا�وا#م ا����	��� ��ر)	�� ا�9���� وا�ر-5 
ن 2� ا���#� ا��	��� وا�+زاب ا�"�	"�� -� 
%دا)�� 

  . ا�وا#م ا����	���


2ل ا�وا�� 
ن *
	 �ّم إ1	-� ا�
�ن ا��	م �
�د�� إ�  �1و�� ا����� و-� ا�
	�ل +ذف ��

�- G��1
ن ا�	�ون ا��1وي  07- 97 ر)م ا�
ر �1و�� ا����� ا�ذي *	ن 
�%وص ��
ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��

�ن وذ�ك �ق، "ا�ا�Y� ت+�

5 ا�%J+�	ت ا�وا"�� ا���  	�9	
�

�د�� -� ���ق  10-11ر)م  	�ونا�ا��	م ���
�د���ا���	.  

                                                           

 .1980أكتوبر سنة  28المؤرخة في  44المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 1
 7المؤرخة في  32المتضمن قانون االنتخابات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1989غشت  7المؤرخ في  13-89رقم  القانون - 2

 .1989غشت 
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�����+� ا�
وظف ا�
"ؤول �ن�د�رھ	  دا#
�أ
	��  و�و51 �+ت �%ّرف ھذه ا�%
 

 �
#	
"�وى ا���د��، و�و51 �+ت ر)	�� ر#�س ا����� )%د 1
	ن 
"ك ا�  �ا����	�	ت �


ول ��	�
  .ا����	��� ط�	 �Y+*	م ا��9ر���� وا���ظ�
�� ا�

����-�م ا����� اDدار��  -!���� �� :ا���

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10-16ا��1وي  	�ونا�
ن  15ا�
	دة  ا�;رة ا���رة 
ن ��ص��
ا�

12- �17�  أ�G �+ّدد )وا�د "�ر ا����� �ن طر�ق ا���ظ�م، وھو ا�
ر"وم ا���;�ذي ر)م  

  .1 ا�ذي �+ّدد )وا�د "�ر ا����� ا�دار�� ا����	��� 2017"�� ��	�ر  17ا�
ؤرخ -� 


ر و��ص� ����
5 ھذه ا���� G�أ  �. ��	ء ��  ا"�د�	ء 
ن ر#�"�	ا���د��  ھذا ا�
ر"وم �

  : و��و�  ھذه ا�����  ا�
�	م ا��	���


� ا����	���،  -#	
	 ��ص 
را)�� 9روط 
را��� ا��-J��"د�� و9ط��م، "واء  ت���	��� ا��

وا#م ا���  . ��	���-� ا�
را��� ا��	د�� أو ا�
را��� ا�"�2�	#�� �

��ن ا��دد وا�
9طو��ن و�+�وي ��  أ�	��م  �دول�1ط  -�"
1
ن )	#
� ا��	���ن ا���

  .��	و���مو
�Jدھم  وأ
	*ن و�وار�fوأ"
	#�م 

�س �
��ق ھذا ا��دول �Jل و�"�ر ر#�س ا���  �"	�� ا��� ��� )رار  24ا�9��� ا���دي �


� ، وھذا ��
*�ن  2 ا����� ا�دار�� ا����	���#	
	ر"� +�م -� ا�طJع ��  ا�
ا��	���ن 
ن 


د�ن �Y+زاب ا�"�	"�� ا�
9	ر*� -� ��
2��ن ا�

��ن ��	، و�
*�ن ا��"
ا����	��� ا�

   .ا����	�	ت وا�
�ر9+�ن ا�+رار 
ن +ق ا�طJع ��  ھذه ا�وا#م ا����	��� ا���د��

و��ّد �دو� �%+�+�	  �ود��	 ا��	��ونا�9طب ا���  وأ��  ا��"��ل ا���را1	ت ا��ت -�  -


G إ�  ر#�س . �3د�دا �
� ا����	��� أن �ّدم �ظ#	�+�ث �
*ن �*ل 
واطن أM;ل �"���G -� ا�

��	ت ) 10(ا����� ا�دار�� ا����	��� �Jل ا��9رة 
��ق إ�Jن ا���	م ��أ�	م ا�
وا��� ��


را��� ا�وا#م ا����	���، و��;ّض ھذا ا��ل إ�   �"
�)5 ( ��أ�	م -� +	�� ا�
را�

  .4ا�"�2�	#�� 

                                                           

 .2017يناير سنة  18المؤرخة في  3المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 1
 .ر اللجنة اإلدارية االنتخابيةالذي يحدد قواعد سي 12- 17من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة رقم  - 2
 .يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية 2017يناير سنة  17المؤرخ في  12-17من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر المادة  - 3
  .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  20و  18أنظر المادتين  - 4
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*ن �*ل 
واطن 
"�ل -� إ+دى )وا#م ا�دا#رة ا����	��� �د�م� 	
�ّل إ�  ر#�س ا��راض  *�


�"��ل �9ص 
B;ل -� �;س �ا����� ا�دار�� ا����	��� �9طب �9ص 
"ّ�ل ��Bر +ق أو 

	 ا�دا#رة 1
ن �;س ا�F	ل ا�
ذ*ورة�	1 " .  

ھذه ا���را1	ت ��  ا����� ا�دار�� ا����	��� ا��� ���ّ�ن أن ��ت -��	 �رار -� أ�ل و�+	ل 

 �2J2 ه	م) 3(أ)%	د . 2 أ�و-� ھذا ا�%دد �J+ظ ��ن ا�
9ّرع �;ّض 
وا��د ا���را1	ت، -

وا#م ا����	��� ، و 15*	�ت 
+ّددة �ـ �أ�	م -� +	��  �8و
	 -� +	�� ا�
را��� ا��	د�� �

�م ��ن آ�	ل ا�;%ل -� ا���را1	ت 
ن )�ل ا����� �م �*ن 
+ّددة ا�
ر�ا��� ا�"�2�	#��، 
5 ا�

1
ن ا�	�ون ا��1وي ��ظ	م ا����	�	ت ا� 07-97-� ا�
ر ر)م �
   .�ق"ا�

 �2J2 و��� -� ظرف�	( ���س ا�9��� ا���دي ����V )رار ا����� �*ل و"��
و��ب ��  ر#�س ا�

�� إ�  ا) 3(
����ن ، وا�ذ�ن �
*��م �"��ل ا�ط�ن -� ھذا ا�رارأ�	م *	
-� ظرف  ��9	ص ا�

 �"
��V ا�رار وذ�ك) 5(��� fر�	ن �
�� ا��داء 

�	 أ�	م *	��
� ا�
��%� إ)*+
  . 3  أ
	م ا�

� ��"��	� 	

�ن ا�
	�� أ
وم �ا�دا#� G�W- �����  ا��"��ل أو �	"��	ل ا���را1	ت  ��

�
  .4 �ؤ9ّرھ	 ر#�س ا����� -� "�Jت �	%� �ر)ّ
�	 و و�دو���	 ا�9طب ا�
ّد

وم� 	
* ����و 9ط��م -ور ����V )رار ا�1	ء، -� +	�� ا�ط�ن أ
	م أ��"��ل ا��	���ن  أ
�ن ا�

�%��
  . 5 ّون -�G )رارات ا����� و)رارات ا�1	ءو�
"ك "�J �د.ا���� ا�1	#�� ا�


را)��  �+ت ، أ�1	،  �����و�1
ن أ
�ن ا ��و� و��� 	
 ����  :6 ر#�س ا�

- 
"ك ا�
  ،ا����	���  �	#

- 
ن ا� f"� إ�داع

"�وى ا���	#�� ا����	��� �	#  �� ��	

�	 أ��
� ا�
��%� إ)*+
 �1ط ا�


را)�� ا����	�	ت� ���"
��	 ا��
"�وى ا���#� ا�  �  ، وا�و��� و�

  ، �"��ر �ط	)�� ا��	���ن -� ا���د�� -

  .ا��	���ن ا�
�و-�ن 
"ك "�Jت 9طب  -

 

                                                           

  .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  20و 19المادتين  أنظر - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  20/3أنظر المادة رقم  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  21/1و 20/4أنظر المادتين  - 3

 

 .الذي يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية 12- 17من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة رقم  - 4
 .الذي يحدد قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية 12-17من المرسوم التنفيذي رقم  10و 9أنظر المادتين رقم  - 5
 .اللجنة اإلدارية االنتخابية الذي يحدد قواعد سير 12-17من المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر المادة رقم  - 6
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 :����/ ا��رع ا�را�� :�را��� ا�وا(م ا���


� ا�
را��� ا��	د��  10- 16أ"�د ا�	�ون ا��1وي ر)م �
�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��
ا�

وا#م ا����	��� ����� ا�دار�� ا����	��� وذ�ك��  ا��+و ا��	�� وا�"�2�	#�� ��: 

���ا��را���  -أو��� :ا���د�� ��وا(م ا���

�س ا�9��� ا���دي �
وا#م ا����	��� ��	ء ��  أ
ر �%دره ر#�س ا����م ا�
را��� ا��	د�� �

 �2J2ل ا�J� ،	�

را��� ا�وا#م ا����	��� و�+د�د �	ر�f ا���	 K�;� واط��ن
��ق إ9�	ر ا����

  . 1ا���ر 
ن *ل "�� 

G�رة إ�  أ	در ا�9�� Y� ��"��	� ر ر)م
�ق ��ظ	م   97 -07��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��
ا�

د �
ن أ*�و�ر 
ن *ل "�� ا����	�	ت ا�"�ق، - K�	;ن ا�

+ّددة  ا��داء  ��*	�ت -�رة ا�
را�

م ا�
9ّرع ��+د�ده �+د�دا د)�	 -� �م وھو ا��	ر�f ا�ذي 
�G،  �17+"ب �ص ا�
	دة وذ�ك �

و*ذا ا�	�ون ا��1وي  10- 16 ر)م ا�	�ون أي �	�	تا�	�ون ا��1وي ا�+	�� ��ظ	م ا���

 و��م. و�رك -�رة ا�
را��� �Jل ا��2J2 ا���ر 
ن *ل "��،  01-12ا�"	�ق ا�	�ون ر)م 

د
�ن �ط��	ت ا��"��ل و)	#
� ا��9	ص �
�Jل ھذه ا�
را��� �+د�د أ"
	ء ا�
واط��ن ا�


	ر"� +و)�م ا�"�	"��، أو 
ا�
9طو��ن �"�ب ���Bر 
+ل إ)	
��م أو ����� �+ر
	��م 
ن 

��ن أو *
	 ��ّ�ن أ�1	 ا��د. ا��9	ص ا�
*ّررة أ"
	ؤھم�"
ول أ"
	ء وأ�	ب ا��9	ص ا�


�Jدھم وأ
	*��	 و��	و���م ا�
9طو��ن و�و f2ار� .  

�ق ��ظ	م ا 10- 16ر)م  و����� ��ذا -د أ�زم ا�	�ون ا��1وي��
 �12���	�	ت -� ا�
	دة ا�


ن و ا�
"ّ�ل -� )	#
� ا���	��� 
�G ا��	�ب G
ا�ذي Mّ�ر 
وط�G ا����	�� أن �ط�ب 9طب ا"

�د�� إ)	
�G ا��د�دة وھ� �- G�
� وإ�	دة �"��#	ذا �Jل ا��9ر ا�J2ث ا�
وا��� ��ذا ھذه ا�

  .ا����Bر


%	�K ا�+	�� ا�
د��� �	���د�� �	�
�	درة إ�  9طب ا��	�ب ا�
�و-  
ن  Gون ذا��	
	 أ�زم ا�*

G�

� ا��	���ن +	ل إ��	رھ	 وإط��J	 �و-	�G، وذ�ك -� +	�� و-	ة ا��	�ب دا�ل ��د�� إ)	#	(.  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  17و 14أنظر المادتين  - 1
 .قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابيةالذي يحدد  12-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  أنظر - 2
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G�
�د�� 
*	ن ا�و-	ة أن ��و�  إ�Jم ��د��  أ
	 -� +	�� و-	�G �	رج ��د�� إ)	�  ��ّ�ن ��� G�W-


ن  G9ط� 	��- 	
� �
إ)	
� ا�
�و-  ��ذه ا�و-	ة +�  ��و�  ا��	ذ *	-� ا��راءات ا�	�و��� ا�Jز


� ا��	���ن #	(1.  

 ��
� ��Wط	ر و����V ا����� ا�دار�� ا����	��� -ور ا-��	ح 
ر+	�
	 أ�زم ا�
9رع ا���	�� ا�*


را��� ا�وا#م ا����	��� �وا#م ا��9	ص ا�
+*وم ����م ���	��، وا�
�9ر إ-J"�م دون أن 

و�� ا�+�س -� ��+� �رد ��م ا���	رھم، و*ذا ا�
+*وم ����م�
	ر"� +ق  �
وا�+ر
	ن 
ن 

 K9ّب وا��ر	2ا���� . 

����!- ����� :ا��را��� ا��1!��(�� ��وا(م ا���


ر"وم ر#	"� ��1
ن  ��م �+د�د �	ر�f إ�راء  �وا#م ا����	��� ��	ء ��ا�
را��� ا�"�2�	#�� �

fر�	و�+د�د � ���	ء ا���#� ا����	ح ا"�د�	و ا-�� ��و-� M	�ب ا�+�	ن �+ّدد . 3ا���	
�	  ا�
را�

�و
	 �+�ث �وم -��	 ا����� ا�دار�� ا����	���  15ھذه ا�F	ل �;�رة ز
��� )%�رة � ���دى 


5 �4راءات ا�
ّررة 
ن 9طب و�"��ل ��;س ا� ،   ���ص آ�	ل �د�م ا���را1	ت ��

  .5أ�	م  5أ�	م إ�   10ا��"��ل وا�9طب 
ن 

�B  �ّم 
�K  07- 97و�J+ظ أ�G -� ا�
ر 
1
ن ا�	�ون ا��1وي ��ظ	م ا����	�	ت ا��
ا�


�G، وھو  27ا�
	دة ا�وا�� "�ط� إ�راء ا���د�Jت ا�1رور�� ��  ا�وا#م ا����	��� �
و�ب 


�و+� ��وا�� ��د *ل 
ا�
ر ا�ذي �طرح ا��د�د 
ن ا��"	ؤ�ت +ول ھذه ا�%J+�� ا�


را��� ا�وا#م  ا����	��� ���
. ا��راءات وا�9روط وا�1وا�ط ا��� �ّم و1��	 ��راء �

د أ+"ن ا�
9ّرع +�ن �دارك ھذا ا�
ر -� ا�	�ون - G���ق 01-12ا��1وي ر)م و���
 ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�+	��  10-�16�ظ	م ا����	�	ت ا�"	�ق و*ذا ا�	�ون ا��1وي ر)م ��
ا�

�دم ��G%ّ  ��+J%ھذه ا�  ��.  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  13المادة  أنظر - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  5أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  14/2أنظر المادة  - 3
المتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية النتخاب  2012غشت سنة  31المؤرخ في  320-12المرسوم الرئاسي رقم من  2المادة  أنظر - 4

 . 2012سبتمبر  2المؤرخة في  48، المنشور في الجريدة الرسمية العدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  20/02أنظر المادة  - 5
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 	��
 f"� ، و�ودع ���	ا�دار�� ا���� ����� �

� ا����	��� ا���د�� �	�
	�� ا�دا##	و�+;ظ ا�

	�
��
� ا�
��%� إ)*+

را)�� ا����	�	ت �*�	�� �1ط ا�� ���"
��	 ا��و�
ر  و�دى ا���#� ا�

  .1 ا�و���

��� �ن طرف ا���ر"��ن: س���ا��رع ا���  �را$�� ا�وا(م ا���

	�ون  �در 
	 �*ون ا�وا#م ا����	����� 	� ا���#� ا����	���، �در 
و1و�� ط��+  �و�دل �

�ّ�را �%ور

	 �*ون ا����	ب  ���

%دا)��  و��دف 1
	ن. ��  رأي ا��	���نة %	د)� وأ

ّ ھذه ا�+��ق 
ن ا"�
رار �
5�ّ ا�
�د�ن -��	 �	�9روط ا�	�و��� وا#م و
را����	 �%;� دور�� �

،�
�ّدل  �ّص ا�د"�ور ا��زا#ري ا�Jز
�  أ�G   193-� ا�
	دة  2016"�� ا�� G�
ُ��زم : " 

W� ت	�	ظ�م ا������� �;�*

و
�� ا��و��ذه ا�%;�، �و51 . +	ط��	 �	�9;	-�� وا�+�	دا�"�ط	ت ا�


� ا����	��� ��د *ل ا���	ب �+ت �%ّرف ا�
�ر9+�ن#	  . ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت *�;�	ت �ط��ق ھذا ا�+*م ��
  . " �2+ّدد ا�	�ون ا��1وي ا�

�;� ���ظ�م 10-16و�د أ�زم ا�	�ون ا��1وي ر)م *
�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�"�ط	ت ا���
 ا�

2��ن ا�
ؤھ��ن 


� ا����	��� ا���د�� �
�	"�� *ل ا���	ب �+ت �%رف ا�#	ا����	�	ت �و51 ا�


	 �و51 ھذه . )	�و�	 �Y+زاب ا�"�	"�� ا�
9	ر*� -� ا����	�	ت وا�
�ر9+�ن ا�+رار*


را)�� ا����	�	تا�وا#م �+ت �%ّرف � ���"
��	 ا��
*ن �*ل �	�ب ا�طJ.ا���#� ا�� G�أ 	
ع *

��
�	"�� *ل 
را�� G���
� ا����	��� ا��� �#	3 .��  ا�.   


� ا����	��� ا���د��و���W- Gن #	2��ن ا�
ؤھ��ن  �و51 ا�


�	"�� *ل ا���	ب �+ت �%رف ا��

)	�و�	 �Y+زاب ا�"�	"�� ا�
9	ر*� -� ا����	�	ت وا�
�ر9+�ن ا�+رار �	��"�� ����	ب 

ا��� �ّم  ا�وا#م ا����	��� ���د�	ت ا�دا#رة ا����	����و51 أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� ، و

2�� ا�+زاب

�	��"��  ا�"�	"�� ا�
9	ر*� وا�
�ر9+�ن ا�+رار ا��رK9ّ -��	 �+ت �%رف 

  .   4 ����	ب أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#��

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  23أنظر المادة  - 1
المتضمن  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم الصادر بموجب  2016دستور المعدل سنة من ال 193أنظر المادة  - 2

 .2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  22أنظر المادة  - 3
الذي يحدد كيفيات وضع القائمة االنتخابية تحت  2017يناير سنة  17المؤرخ في  16-17من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  - 4

 .لناخب عليهاتصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات واطالع ا
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��� ا�"	�� �"��  و+
ا�
�9ور ا�وزاري ر)م -W��	 ��د ��ن  �2012	�ر�وع إ�  ا����	�	ت ا�

���،  2012أ*�و�ر "��  7ا�
ؤرخ -�  6616+
)د ا�%	در �ن وز�ر ا�دا���� وا��
	�	ت ا�

2�� ا�+زاب ا�"�	"�� ا�
9	ر*� -� ّظم �


� ا����	��� ا���د�� إ�  #	��م �"�� ا�"� ���
�

2�� )وا#م ا�
�ر9+�ن ا�+رار

  .  1 ا����	�	ت و 

��� ا���د��: أو� ��  #���� ا�1�1�خ ا��(�� ا���


� ا����	���  �	��"�� �*ل ��د�� ��دد #	��ص ا�
�9ور ا�
ذ*ور أ�Jه ��  1رورة ا"��"	خ ا�

�	دل �دد )وا#م ا�
�ر9+�ن� f"�ن ا�

� ا����	��� -� 9*ل . #	و��ب أن ��م ا"��"	خ ا�

  :)رص 
B1وط، و��ب أن ��1
ن ا���	�	ت ا��	��� 


ر* ��
"� ،����
ز ا��%و�ت، ر)م 
*�ب ا��%و�ت، ر)م �"��ل ا"م ا�و���، ا"م ا���د�� ا�


� ا����	���، �ب ا��	�ب وا"
G و�	ر�f و
*	ن ازد�	ده#	  .ا��	�ب ��  ا�


� ا����	���، ��ب إ�داد  و
ن#	�و
	ت ا��� ��1
��	 ا��
�
	ل 
Bرض ��أ�ل �;	دي أي ا"�

 �
#J

ؤّ
��، و��ب +;ظ�	 -� 
+Jت  ���	
�و�
��م و-ق أ9*	ل "��� �%%ّ�
ا��"f ا�

��
  .و
ؤ

��� ا���د�� : !���� ��  "روط ���1م �1�� �ن ا��(�� ا���

2�� ا�+زاب ا

2�� )وا#م �"�م ھذه ا��"�� إ�  

�"�	"�� ا�
9	ر*� -� ا����	�	ت و إ�  

�;	ت ا��رK9 ا�
ود��
  .ا�
�ر9+�ن ا�+رار ا�
ؤھ��ن )	�و�	 �ط�ب 
��م، ��د )�ول 

  :و��ب �"��م ا��"�� -� 9*ل )رص 
B1وط -� ظل ا�+�رام ا�%	رم ��9روط ا��	���


�ر9+�ن - �

� ��ب أن ��م : �	��"�� ��+زب ا�"�	"� ا�ذي )ّدم )	##	��م �"�� 
ن ا�"�

د�م ط�ب 
و)5ّ 
ن )�ل ر#�س ا�+زب أو 
"ؤو�G ا�ول، �+�ث �  �ا����	��� ��	ء �


2ل ا�
ؤھل )	�و�	، و%;�G ا�وظ�;�� دا�ل : ��ب أن ��1
ن ھذا ا�ط�ب
ب وا"م ا��

����، ور)م و�2� ھو��G و�	ر�f و
*	ن إ%دارھ	
 .ا�+زب ، وا"م ا���د�� ا�

د�م ط�ب 
و)5 
ن : ا�
�ر9+�ن ا�+رار �	��"�� �وا#م -�  ���م �"��م ا��"�� ��	ء �


2ل )	#
� ا�
�ر9+�ن ا�+رار ا�
ؤھذل )	�و�	، �+�ث ��ب أن ��1
ن ھذا 
طرف 

                                                           

 .01أنظر الملحق رقم  - 1
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����، ور)م و�2� ھو��G : ا�ط�ب

2ل ا�
ؤھل )	�و�	 ، وا"م ا���د�� ا�
ب وا"م ا��

 .    و�	ر�f و
*	ن إ%دارھ	

��� ا���د������6 ���1: !��!���  م �1�� �ن ا��(�� ا���

�و��� أو � �
	�
� ا����	��� ا���د�� 
ن طرف 
د�ر ا���ظ�م وا�9ؤون ا�#	��م �"��م �"�� 
ن ا�

  .أي 
"ؤول آ�ر ����G ا�وا�� 
	�ل ا��و)�5 ��  و%ل ا"�Jم

�و
	ت ا�
ط�و�� �	دة، �+�و�

	ل 
Bرض، �	�1	-� إ�  ا��ي و%ل و
ن أ�ل ���ب أي ا"�

  :ا�"�Jم ا���	�	ت ا��	���


� ا����	��� �+ت 
"ؤو��� ا��9	ص 
و)�� و%ل  -#	�د �"�� ا�� ،	�
J�"ور ا-

 .ا�"�Jم


� ) ���� و"��� *	�ت(إن �"ر�ب أو 
+	و�� �"ر�ب  -#	�و
	ت ا��� ��1
��	 ا��
��

��#	1�� ا��	�
 .ا����	��� ��رض %	+��	 إ�  ا�

- 	��
 5�

� ا����	��� �#	     .�	�	 ا��	م �	"��"	خ ا�

���: دسا��رع ا�1���  ���ز#�ت ا����1ل وا�"طب 7
 ا��(�� ا���

 ���ددة ��ر 
ر+�
��	ت ا����	��� )�ل ا�)�راع ��2ر إ9*	�ت 
��	� ����
إن ا��زا�	ت ا�



� ا����	����+�1ر ا����	�	ت، �دءا #	�*� ��م ا����	�	ت �%ورة و. ن ا��"��ل -� ا�


��ظ
� ��د 
ن 
را��� و �1ط ا�وا#م ا����	��� ا��� �درج -��	 أ"
	ء ا�
واط��ن ا�ذ�ن ��م 


"�وى ا�+ق -� ا�)�راع +�  � �ظ�ر ا���Jب -� ا����	�	ت ��د و51   �ھذه ا�وا#م �

�ذ�ك  .�	#N ا����	���، +�ث أ��	 �ؤ2ر �%;� 
�	9رة ��  ا��ا�
را*ز وا�
*	�ب ا����	���


ن أ�� ��� إدار�� -� ھذه �+رص ا��9ر��	ت ا����	��� ��  و51 1وا�ط �
�5 ا���Jب 

�ن ���"��ل أو إ1	-� أا�وا#م+�"

	ء � ��و-ر -��	 9روط ، *+ذف أ"
	ء ��ض ا�"


	 �ؤدي إ�  ظ	ھرة ��دد ا ،ا��"��ل

�دأي  �%وات أو إھدار �دد *��ر 
��	 و� 	ذ�ك �ط��


	 أدى �	�
9رع ا��زا#ري إ�  ا�+رص �وھو ، +دة ا�وا#م ا����	��� و دوا
�	و �  5�


�ّدد �ن ،-� أ*2ر 
ن )	#
� ا���	��� وا+دةا��"��ل � J��"� بات�	ش  �ؤدي إ�  ��Bا� �-


"��J*ون �G )د ����ب -� �دة ��د�	ت �ذ�ك   	��-.  
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  �
� *ل و�
	 أ�G ��ب �#	
واطن ��و-ر -�G ا�9روط ا�
ررة )	�و�	 ط�ب �"���G -� ا�

��� �دة �زا�	ت �راء إ
	 إM;	ل ا��"��ل -، -G�W ا����	���
�
� )د �2	ر ���	�� ھذه ا�#	� ا�


� ا����	��� ا��"��ل �Mر ا�9ر�� - أو) أو�(ا����	��� #	ھو 
	 �ؤدي ���وء و) 2	��	(� ا�

  .)2	�2	(�	 -� )	�ون ا����	�	ت د +G و-ق إ�راءات �	%� 
�%وص ���إ�  ا��دا�� �"�ردا

��� : أو� ��  إ�E�ل ا����1ل 7
 ا��(�� ا���


� ا����	����
	 أن #	�+�وي ��  أ"
	ء *ل ا�ذ�ن ��و-ر -��م ا�9روط ا�
ط�و��  "�ل ھ� ا�


واطن ا�+ق �*ل  
�K ا�
9رع���"��ل -��	 ، -Wن  )	�و�	���	*
-� ذ�ك ��د�م �ظ�م  ا�ط�ن إ


	 إذا إ�  ر#�س ا����� ا�دار�� ا����	��� إداري ��	+ �- G�م �وا-ر 9روط رM �م إM;	ل �"��


�K ا�
9ّرع ا�+ق �*ل 
واطن 
"�ل -� إ+دى )وا#م ا�دوا#ر ا����	��� . G 1ا��	�ب -� 	
*

�ّل ��"��ل �9ص 
B;ل -� �;س ا�دا#رة ا����	��ا��راض  �د�م�
وھو 
	 ��دف إ�  . �2 

ا����	�� ا�ذي �+*م *�ر -� إ�داد ا�وا#م ا����	��� �	���	رھ	 �9*ل ا�و�	ء أ1
	ن 9ر��� 

�ل �*ل 
واطن ا�%;� -� *ل �;%ل ��ن ا�
��	-"�ن وو�� 	

 ، 5�
�ق ��م �	��	�� ا���ط�ب ��

 �
	�
� ا����	��� دون ا��ذرع �	�وا�د ا�#	�9رط ا�%;� ��د ��ي ��د�ل �طرأ ��  ا�

�1	  .ا��

 ����! : �����7
 ا��(�� ا��� 
  ا����1ل �Eر ا�"ر#

ل �9ص آ�ر 
"�ّ 9طب أي  أ�	ز )	�ون ا����	�	ت �*ل 
واطن أن �ط�ب 9طب �;"G أو


� ا����	��� إذا *	ن -�  ��Bر +ق ، و �*ون ا��"��ل �Mر 9ر�� -�#	  : +د ا�+وال ا���F أا�


	ر"� +ق ا�ن )	#
� ا���	��� وا+دة، �-� أ*2ر 
ا��"��ل  )1
 G�����	ب -� ن ذ�ك ��ر�ب �

��� ، إ�%�K �	��	�� -� و51 ا
��	زي ، و أ*2ر 
ن دا#رة ا���	���
�ك %و�	ن ��د �
ذ �

  .ا��%و�ت


�وع 
ن ا����	ب ، و+	�ت ا�
�5 ھ� ��ك ا�
�%وص ����	 -� ا�	�ون  )2
�"��ل �9ص 

�ق ��ظ	م ا 10-16ر)م  ا��1وي��
  :ھ� و 105
ن ا�
	دة  ����	�	تا�

  .2�	ء ا�2ورةأ 
1	دا �
%	�K ا�وطن "�و*	 ا��9ص ا�ذي "�ك -

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  18أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  - 2
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   .ها���	ر ���G -� ��	�� و �م �ردا�
+*وم  -


ن أ�ل ��+�  - G��و�� ا�+�سا�
+*وم ��
	ر"� +ق ا����	بو �
   .وا��رK9ّ ا�+ر
	ن 
ن 

   .ا���	ره �م �ردإ-G"J و ا�
�9ر  -

��G رو ا�
+�وز )1	#�	 ���G أا�
+�و -�.  


ن  36
وط�G ، و ا�
وطن ھ�	 �ؤ�ذ �
;�وم ا�
	دة  "��ل �9ص -� �Mر ��د�� إ)	
�G أو� )3

  .ا�	�ون ا�
د�� 

����ن ��Bر ا���د�	ت ا�
�%وص  )4

�ن �	��	رج إذا �م �"��ل ا��
��زا#ر��ن ا�� ��"��	�

1
ن ا�
	دة  	����ق ��ظ	م 10-16ر)م  
ن ا�	�ون ا��1وي �09��
  :ھ� و ����	�	تا ا�

- ���
ط رأس ا�"
�د�� �.   

���آ��د��  -
   .�ر 
وطن ا�

ط رأس  -"
���أ��د�� 
  .+د أ%ول ا�

 ن ��م 
ن )�ل �9صأا�
"�ل ��Bر +ق ����B  ا��9ص ن ط�ب 9طبW*ل ا�+وال -و-� 


� ا����	���#	�ل ط��	ت ا�9طب ا�
د
�  ، و�	��	�� ��1�دا#رة ا����	���  
"�ل -� �;س ا��

��ن -� )وا#م ا���	����"
  .�دوا#ر ا���	��� أ�رى 
ن ا�
واط��ن ا�

��� و ����6 ا���ل �7-� : !��!���  إ�راءات ر7: د#وى ا����1ل و ا�"طب 7
 ا��(�� ا���

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا��د�د و)��G ا�	�ون ا��1وي  10-16ر)م  ا�	�ون ا��1وي س*رّ ��
ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�"	�ق،  01-12ر)م ��
 2004ا���د�Jت ا��� �	ء ��	 ��د�ل "�� ا�


ر ر)م �Y97-07 ن ا�
1�
، +�ث �م إد�	ل ��د�Jت  2ا����	�	ت  ا��1وي ��ظ	م 	�ونا�

�"��ق ا�ط�ن ا�داري �ن ا�ط�ن ا����	��� ��
2ل -� -%ل و	ت �وھر�� ��  �ظ	م ا�
�	ز�

K�9، أو ر-ض ا��ر ���	ا���� �
#	�ق ا�
ر �	�ط�ن -� ا��"��ل �	��، أو  ا�1	#� "واء �

��	ت ا��%و�ت ،ا��%و�ت)وا#م أ�1	ء 
*	�ب 
  .أو 
9رو��� �


� ا����	��� ��G ا�9رط )	�ون ا����	�	ت -�
	 ��ص 
�	ز�	ت ا��"��ل أو ا�9طب -�و#	� ا�

��ق إ�Jن ) 10(�9رة ا��Jل  ا����	��� ا�دار�� أ
	م ا�����ا���راض  �د�م�أ�	م ا�
وا��� ��

��	ت 
را��� ا�وا#م ا����	���
أ�	م -� +	�� ) 5(و��;ّض ھذا ا��ل إ�  �
"� . ا���	م �
                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  - 1
المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم لألمر رقم  01- 04أنظر القانون العضوي رقم  -  2

 . 1997مارس  06المؤرخة في  09المتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية العدد 
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ا1	ت -� أ�ل أ)%	ه �2J2 و���ّ�ن ��  ا����� ا�;%ل -� ھذه ا���ر. ا�
را��� ا�"�2�	#��

)3 ( �2J2 دي -� ظرف��س ا�9��� ا���
�� إ�  ) 3(أ�	م �رار ���GBّ ر#�س ا�
أ�	م *	

����ن �*ل و"��� )	�و���
  1 .ا��9	ص ا�

 ���

� ا�دار�� ا�
��%�و�
*ن ��طرف ا�*+

�	  أن �ط�ن -� )رار ا����� أ
	م ا���ذ�ك وإ)

�� ا��داء 
ن �	ر�f ا�����V ، أو  J�05ل 
�� أ�	م J�08ل أ�	م *	
	* V�� -� +	�� �دم ا���

د�م ا���راض� fر�	ن �

�رد �%ر�K �دىو�"ّ�ل ھذا ا�ط�ن . ا��داء �  ��	

� �1ط أ*+
ا�

	�
��   .ا�
��%� إ)

�راء �ؤدي إ�  ا�ط	�ن 
ن 
%	ر�ف ا��	�1 �	���	ر أن ا� 	ت)د أ�;  )	�ون ا����	�و


ن ي�	د �ط��ر ا�وا#م ا����	��� ، أ
	 ا"�د�	ء ا�طراف -��م ��	ءا ��  إ9�	ر  ��	
ا��1ط أ

  .أ�	م )�ل ا��وم ا�
+دد ���ظر -� ا���1  �03ر"ل إ���م 


� ا�دار�� ا�
��%�  �;%لو*+
�*ون و .أ�	م 05 ���	وز �ل )%�ر �أ -� ا��زاع -�ا�

  2 .9*	ل ا�ط�نأ، و�Mر )	�ل �ي 9*ل 
ن ا��زاع ��	#�	-� ا�%	در ا�+*م 

��� إ�داد 
�� ��	��إن ا�+*
� ھ�	 
ن ��ل ا�رار �Mر )	�ل ��ط�ن ، ��ود إ�  ا�ط	�5 ا�"�

ا�وا#م ا����	��� ، وو�وب ا����	ء -��	 -� و)ت )%�ر ، و
ن 2
� -J -	#دة 
ن -�K ا�
�	ل 

��� أ
	م طرق ا�ط�ن ���	 ���	-  
5 ا�
��  .ط	�5 ا��	ص �

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  20المادة  أنظر - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  21أنظر المادة  - 2
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��ت ا�������ر"#���� ا���ظ�م : ا����ث ا�!������R� &  

  

��� ا����	��� ا��� �"�ق ا�)�راع 
�	9رة   
��
ن ا��
	ل ا��+�1ر�� � K9ا��ر ���
���ر ��


و�ب ا�وا��ن ا�
�ظ
� �J���	�	ت� 	��	M ن )ر�ب �دا �+ّدد
وإذا *	�ت ا�
�	دئ . و�ز


�%ب ا��	دة وا��
�2ل، -Wن �رك ھذه � G";� K�9واطن -� �ر
ا�د�
راط�� ��1 �+ر�� *ل 


� دون ��ظ�م ��طوي ��  *�2ر 
ن ا�
�	طر ا��� ��ر�ب �ن 
+	و�� �رK�9 *ل ا�+ر�� 	�


	ر"� ا�"�	"�� إ�  �وع 
ن ا�;و1 ، ��ذا 

ن ��د -� �;"G ر��M -� ذ�ك، إذ ��+ّول ا�

 5
�	رض �� � 	
� K9ظ�م +ر�� ا��ر�� ���	
�"�د�� ا����	رات ا�"�	"�� وا�	�و��� وا���

�ب د"	��ر ا�دول ��ص ��  +ق *ل 
واطن 
�	دئ ا�
"	واة و ا�دMراط�� ، �ذ�ك ��د أن أ
�

��� ��ظ�
�	 إ�  ا�وا��ن ا����	���

	ر"� +و)G ا�"�	"�� و
��	 +ق ا��رK9ّ و�+�ل �
 �- .

K9ّوم ا�+ق -� ا��ر�;
  �
	ر"�G و����B��� G ا���رف �
و��ده ) ا�
ط�ب ا�ول( وطرق 

����درس 9روط ا��رJ� K9ّ���	�	ت +
إ�راءات ��طرق إ�   ذ�ك ، 2ّم ��د)ا�2	�� ا�
ط�ب( ا�

��� و
�	ز�	��	 ا��ر9+
  .)ا�2	�ث ا�
ط�ب(J� K���	�	ت ا�

  

  وطرق ���رK�1 ��-وم ا��ق 7
 ا��رّ"&: ا��ط�ب ا�ول

  

�G ا�
و�ود +	��	 ھو �ظ	م +د�ث و�م �*ن 
ط�	 -� *�2ر 
ن ا��9ر��	تإن �ظ	م ا��ر9*9� K1 ،

�ر�ف 
+ّدد، و
ن ھذا ا�
�ط�ق �"�و�ب درا"� و��  ھذا �  �ا�"	س �م ��م ��د ا��;	ق �


;�وم ا�+ق -� ا��رK9ّ ا��طّرق إ�  ��ر K9دئ )ا�;رع ا�ول(�ف ا�+ق -� ا��ر	�
 و�+د�د 


	ر"� ھذا ا�+ق 
     ). ا�;رع ا�2	�ث(ر9+�ن 2م ���	ول طرق �رض ا�
 )ا�;رع ا�2	��(

  

  

  

  

                                                           

 .224سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 1
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  ا��ق 7
 ا��رّ"&��ر�ف : ا��رع ا�ول

�ّد +ق ا��رK9ّ أ+د أھم و"	#ل 
9	ر*� ا�
واطن -� ا�+�	ة ا�"�	"�� 
ن �Jل إ"�	م   �

��	
�+� ا��%
�  أ"	س أن +ّ� ا����	ب و�. ا�
واطن -� إدارة د-� ا�+*م ور�	�� 


Jن � �وم ا�+�	ة ا���	��� �وا+د 
��	 دون ا�Fر وا��ر9	*�
	ن + 	
K، �%;� �	%�، ھ

وق ا��"	ن �"�� و+� �
�	��ظم ا���ود وا��J�	ت ا�دو��� و�	��ص ا��Jن ا�
 	
أ)ر��

�ظم ا�دول 
ن �Jل د"	��رھ	 و)وا����	 ا����	��� ،  21-� ا�
	دة  1948
 	

�G ، و�����


واط��ن -� ا�
9	ر*� ��د ا�د�
راط� -� إ�	+� ا�;ر%� ���� 	���ّد ��"�دا +� K9ّن +ق ا��رW-


	ر"��م �+�م -� ا
� G������ -� إدارة 9ؤون �Jدھم 
ن �Jل ا��
�2ل ا���	��، -J1 �ن �;�;�

�����
2��م -� ا�
�	�س ا�
  . ا���	ب 
ن �


ل )	�و�� ��رب �G ا��9ص %را+� و�%;� ر"
�� أ
	م ا���� ا�
��%� �ن ھو K -	��ر9ّ �

 	
��� وھ�	ك 
ن ��ّر-G��� G ذ. 1إراد�G -� ا��دم �)�راع 
��ك ا��راء 
ن إ�راءات ا�

ا����	��� ا�ذي ��م �
�1	ه ا*�"	ب ا�
واطن %;� ا�
رK9ّ وا�%J+�� ا�
ؤھ���ن �د�ول 

�+%ول ��  أ%وات ا��	���ن 
ن أ�ل ا�;وز �	�
�%ب ا�
ط�وب � ��ا�
�	-"� ا����	��� وا�"

�G �	����	ب B92.  

�  أن  27-� ا�
	دة  3 1963و-� ا��زا#ر �ّص أول د"�ور ��	 وھو د"�ور "�� � G�


�س وط��، �ر9+�م ���� ا��+ر�ر "�
 �( G� ن��2

9�ب �
	ر"�	 �وا"ط� �ا�"�	دة ا�وط��� �


دة �
"� "��ن ياع �	م 
ـــ�	9ر و "را�وط��، و �����ون �	)�ر�. "  


واطن ��د
	 )1  �+ق *ل  4 1976و�ّص د"�ور ��  ا�+وق وا�+ر�	ت ا�"�	"�� ��


واطن ��و-ّر -�G ا�9روط ا�	�و��� -� أن �*ون �	��	 أو 
����	، ورMم ا�1
	�	ت ا�د"�ور�� 

��	 -� ا�دو�� ��1	ء 
ن )�	دة +زب ��+ق ا����	ب إ� أن ا�
9ّرع )ّرر إ"�	د ا�وظ	#ف ا�

                                                           

 .211المرجع السابق، ص  محمد عبد العزيز حجازي، - 1
2 - André HAURIOU, Jean GiCQUEL et Patrice GELARD, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 

Montchrestien, 1980, p 923.  
 .1963سبتمبر  10الصادرة بتاريخ  64، الجريدة الرسمية العدد 1963دستور الجزائر لسنة  - 3
 .1976نوفمبر  24اريخ الصادرة بت 94، الجريدة الرسمية العدد  1976دستور الجزائر لسنة  - 4
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ح ا�
رK9ّ �ر#	"� ا��
�ور�� 
ن )�ل 
ؤ�
ر +زب ���� *ذ�ك ا)�راو���� ا��+ر�ر ا�وط��، 

  . 1ا��+ر�ر ا�وط�� 

ا�ذي ا�;�+ت -�G ا��زا#ر ��  ا��	�م  1989و%دور د"�ور  1988و��د أ+داث أ*�و�ر 

 �- G��2

د �ّص ��  أ+*	م �ؤّ*د +ق ا�9�ب -� ا���	ر - 	�-	ا��	ر�� "�	"�	 وا)�%	د�	 و2


� -�  +دود ا�	�ون، وا�
"	واة ��ن	�ا�
واط��ن -� ا�+وق وا�وا��	ت و-� �و�� ا�وظ	#ف ا�

+دود ا�	�ون، و+ق *ل 
واطن -� ا��رK9 وا����	ب إذا �وا-رت -�G ا�9روط ا�
ّررة -� 

��	ت ذات ا�ط	�5 ا�"�	"�  ا�	�ون،
وأّ*د .  2و1
	ن +ر�� ا�
واطن -� ا�����ر وإ�9	ء ا��


ن �Jل �ص ا�
	دة ��  ا�+ق -�  3 1996د"�ور "��  K9ّ50ا��ر G�
و�;س ا��9ء  

� ��"��	���ّدل "�� د"�ور
�  أ�G 62+�ث �ّص -� ا�
	دة  4 2016 ا�� G�
�*ل 
واطن : "  

  .  " ا�	�و��� أن ��َ�ِ�ب وُ���َ�ب ��و-ّر -�G ا�9روط


��دئ ���ر�1 �ق ا��رّ"&: ا��رع ا�!���  

	

�دأ�ن ھ  �� K9ّا��ر ���

�دأ: �وم � K9ّن ا��رJإ� ��

و
�� ا��رK9ّ و
�دأ إ�زا�.  

�دأ #�و��� ا��رّ"& -أو��: 


ن أھم ا�
�	دئ ا�د�
راط�� ا�ذي �"�  M	���� ا�دول ا�+د��2 إ�   K9ّا��ر ��
���ر 
�دأ �
و�

G، -�و ر*�زة أ"	"�� -� ا���	ء ا�د�
راط� �+�ث �"
K�;� K �	ب ا��رK9ّ أ
	م أ*�ر �دد �+�


*ن 
ن ا
�ر*� ا����	��� 
�2��� -� ا�

��	-"�ن ا�را��Mن -� ا�+%ول ��  وظ�;� �� .  

���
  : �Mر أن �ط��ق ھذا ا�
�دأ ��51 إ�  ا���	رات )	�و��� و�

-  ،	��B9 راد
�دد ا�
	�د ا�� 	

ن ا��	+�� ا�	�و��� ��د أن �+د�د �دد ا�
ر9+�ن 
ر��ط دا#-

"�م ا�دوا#�  �
ل ا�دو�� ��ر ا����	��� ��  �+و �+ّق ا��وازن ��ن �دد ا�"*	ن و
ن 2ّم �

�2��م -� *ل دا#رة 

�	�س ا���	��� ا�
ط�وب ��و�وز���م ا��Bرا-� ، و�دد ا�
ر9+�ن �

  .ا���	���

                                                           

 .1976من دستور سنة  105/3،  102، 58أنظر المواد  - 1
 .1989مارس  01الصادرة بتاريخ  09، الجريدة الرسمية العدد 1989من دستور الجزائر لسنة  48،  47، 40، 39، 9أنظر المواد  - 2
 .1996ديسمبر  07خ الصادرة بتاري 76، الجريدة الرسمية العدد 1996دستور الجزائر لسنة  - 3
المتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم الصادر بموجب  2016التعديل الدستوري لسنة  - 4

 .2016مارس  7الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية العدد 
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��� -�رد ا"�2�	ءات ��  ھذا ا�
�دأ �ّص ����	 ا�
9رع ا��زا#ري و"
	ھ	  -
�
ن ا��	+�� ا� 	
أ

��� �J���	ب�	1
ن 9روط ا��ر1K9ّ �+	�ت �دم ا� 	   .، و"��طرق إ���	 �+

����!- � :دأ إ�زا��� إ#Rن ا��رّ"&�

د�م ط�ب �� G";� K�9ب -� �رMن �ر
%د �
�دأ إ�زا
�� إ�Jن ا��رK9ّ أن ا�
9ّرع ��زم *ل �

 	
�;%G�- K �ن رG��M -� ا��رK9 )�ل إ�راء ا�)�راع �;�رة �+ددھ	 )	�ون ا����	ب، *


ن ا���� ا�دار�� �Jل 
دة ز
��� �+ّددھ	 ا�	�ون��1 �1رورة  K�9ن ا��رJإ�.  

و*	ن 
ن ��	#N �دم �ط��ق ھذا ا�
�دأ -� ا�وا��ن ا����	��� ا�;ر�"�� أن ا���ب ا��	#ب 


و
� �;ر"	ي ا�"�د ���� ا�وط��� ا�;ر�"�� "�� " Voisin-وازان " ا�
�1871�1و�� ا�� 

G";� K أو �دري �9#	 �ن ا���	�G، +�ث �ر9ّ  نوأ�
	��	 دون أ������ ��ن -ر�"	 �ب ا�+رب ا�"

�	)��، و*ذا �
J ��+د ا�"�ون �رو
	، وأ
	م ھذا ا�و51 در�ت ا��9ر��	ت ا�;ر�"�� ا���
*	ن 

 �- G��Mر G�- ن���	%رة ��  ا��ص �1رورة �د�م ا�
رK9ّ ط�ب �
�9ر��	ت ا�دول ا�

   2. )	�و�	 ا��رK9ّ )�ل �	ر�f ا�)�راع ��رة 
+ّددة

  ر"��نطرق #رض ا�� :�رع ا�!��ثا�


�أ) أو�(
	 ��ن ا����	ب ا�;ردي ����ف طرق �رض ا�
ر9+�ن #	 و ا����	ب ��  ا�

)��	2	.(  

  ا�����ب ا��ردي : أو�

��� ا����	ب ا�;ردي أن ��م �"�م ا�دو�� إ�  دوا#ر ا���	��� �در �دد ا��واب ا�
راد �

و� ��وز �ي �	�ب ، �	��وھ	�	#ب وا+د �����G  �*ون �*ل دا#رة ا���	���ا���	��م، و�	��	�� 

  .3أن ����ب أ*2ر 
ن 
رK9 وا+د 

�دد ا�
	�د ا�
ط�وب � 	-;� ھذه ا�+	�� ��م �"�م ا��Jد إ�  دوا#ر ا���	��� %�Bرة �دا و-

�- 	��B9  س��
�ك ا�
ر رK9 وا+د و*ذدة 
��	 � ��رK9 �ن ا�+زب إ� 
، و-� *ل وا+ا�

-*ل 
�رK9 -� ھذه ا�+	�� ��دم إ�  ا���#� ا����	��� �%;� -رد��، *
	 أن . �	��"�� �Y+رار

                                                           

 .نتخاباتالمتعلق بنظام اال 10-16من القانون العضوي رقم  83و  81أنظر المادتين رقم  - 1
  .177أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 2
 .318نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  - 3
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رJ� K9ل ا�)�راع � �+
ل إ� ا"م 
-	�ور)� ا����	��� . ھؤ�ء � �����ون إ� �9%	 و+�دا

  .و+�د


ن �Jل ا�	�ون  �	��"�� �J���	�	ت ا��9ر���� ھذا ا��
ط -� ا�)�راع ���	ه ا�
9رع ا��زا#ري

1
ن )	�ون ا����	�	ت +��
	 �%ت ا�
	دة  13-89ر)م �
�  أ�G  84ا�� G�
����ب : " 

�س ا�9��� ا�وط�� �
دة �
�زم ...""�وات �طر�� ا�)�راع ��  ا�"م ا�وا+د 5ا�� G�أ  �� ،

ا"
	 إ1	-�	 �+"�	 �+	�ت 1رورة  رK9)� ا����	��� �Jوة ��  ا"م ا�
��ن ��1
ن ا�ور

  .ا�"��Jف


*ن ھذا ا��
ط 
ن ا����	ب 
ن� 

�	9رة ��ن ا� �(J� ن �+�ث �و-ر ر9+�ن وا�ر�ط���	�


�ر-� ا�
��وي ��ذا ا���ر -� +	�� ا�;وز -ر%� 
رK9 و�	��	�� �ز�د �ذ�ك 
ن ا���زام ا�

�� ا����	���
��د �J� Gل ا�+� 	
  .�	�و-	ء �

G -� ھذا ا��
ط �
*ن �dدارة ا��د�ل وا����2ر -� �+د�د ا���	#N ا���	#�� �J)�راع �%;� �Mر أ�

�ر-� ا��و��	ت ا�"�	"�� 

ن �Jل �+د�د ا�دوا#ر ا����	���، إذ �
*ن 
ن �Jل  ��"


��ن 
�رو-�ن �و�#�م �+زب 
��	���ن و��	#N ا�"�+	)	ت ا�"	�� ���9ت *��� ا��	���ن ا��

�و���+����� وا�;وز �Mا�  �  .       دون +%و��م �

���!� : ��)�  ا�����ب #�? ا�


� ھو ذ�ك ا��
ط ا#	�دة 
ا����	ب ��  ا�� Gب %و��	ا�� G�- ط��
�، �ذي �#	(  �ر9+�ن �


� وا+دة أو �دة )وا#م، #	( 	
��  أ�G -� ور)� ا����	ب �و�د �دة أ"
	ء، وأن ا��	�ب ��د إ
�

9� �� 	��

ل *ل  
ر9+�ن ��دد ا��واب ا�
رر �دا#ر�G ا����	���، أو +�  �دد 
ن أ"
	ء ا�

 � Gب أن �د�� �%و��	ا��  ��س ا���	�� *�G، �+�ث �*ون ��
�
رK9 وا+د �ا�
رر � K�	%


ط، وإ�-
1
ن �ددا 
ن ا��� �
#	( K�	%� 	 دا#رة�� �%%�
ر9+�ن ��دد ا�
	�د ا���	��� ا�


5 ذ�ك ��م �"�م ا��Jد إ�  دوا#ر ا���	��� *��رة  	�9	
  .1ا����	���، و�

1
ن )	�ون  13-89ا�	�ون ر)م  -� ���	ه ا�
9رع ا��زا#ري 
ن ا����	ب ھذا ا��
ط�
ا�

2
�G  61ا����	�	ت -� ا�
	دة   G�أ  ��س ا�9��� ا���دي : " +�ث �ّ%ت ��
����ب ا�

                                                           

، 2006موسى بودهان، قانون االنتخابات الجزائري، نصوص تشريعية وأحكام تنظيمية، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، البليدة،  - 1

 .15ص 
 .المتضمن قانون االنتخابات 1989غشت سنة  07المؤرخ في  13-89من القانون رقم  61المادة  أنظر - 2
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 ���
5 أ-1 �
#	�س ا�9��� ا�و�#� �
دة �
"� "�وات �طر�� ا�)�راع ا��"�� ��  ا��
وا�

���� -� دور وا+د Mا�    ."  

1
ن ا�	�ون ا��1وي ��ظ	م ا����	�	ت 97-07
ر ر)م وأّ*د ا��

ن �Jل  ��  ذ�ك ا�

�س ا�9��� ا�و�#� �: "  أ�G ص �� ا��� �� 75 ا�
	دة�
�س ا�9��� ا���دي وا��
���ب ا�

5(�
دة �
س  (�
#	  . ""�وات �طر�� ا�)�راع ا��"�� ��  ا�


�	�س " 
ن �;س ا�	�ون ��  أ�G   80و��1ف ا�
	دة ���ب أن ��1ّ
ن )	#
� ا�
�ر9ّ+�ن �

�;�ن � ا�9���� ا���د�� وا�و�#�� �ددا �"	وي �دد ا�
	�د ��"
��	 و�ددا 
ن ا�B9 وب�ا�
ط

 	��B9 وب�ّل �ن �%ف �دد ا�
	�د ا�
ط�".  

	�ون ا��1وي ر)م ��ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�"	�ق -د �ّص ��  ذ�ك -�  01-12و�	��"�� ���
ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا��د�د �;س  16-10
�G ، وا��5 ا�	�ون ا��1وي ر)م  65ا�
	دة ��
ا�


�G 65+*	م ا�
	دة ا��
ط -� أ.  

	

دى ا�+ر�� ا��� ��
�5 ��	 ا��	�ب إ�  9*��ن أ"	"��ن ھ� 	�: و�ّ"م ا�وا#م ا����	��� ��


� ا�
;�و+�#	� وا��B

� ا�#	  .ا�

1 - ��Zا�� ��)� :  ا�


� ا��� �1��	 ا�+زب #	� ھ� ا��B

� ا�#	وا��� � �
*ن إ�راء أي ���Bر ) أو �*ون +ّرة(ا�


ن طرف ا��	�ب، وھ� ��1
ن �ددا 
ن ا�
ر9+�ن ��دد ا�
	�د ا�
ط�وب أو  	����د�ل ��

�;وز � G���	 وا�+زب ھو ا�ذي �رّ�ب ا�
ر9+�ن -��	 و�	��	�� ھو ا�ذي �+ّدد 
ن �;1B9

�
#	
ن ���G -� ا�  �  .�	�و�و�� �

دة �*2رة ���	 ��ط� ��+زب +ق ا���	ر ا��واب �و1	 �ن ا��
 ���	���ن، و�
�K ھذه ا�طر�

�� -� ا����	�	ت، �ذ�ك �;1ّل ا��د�د 
ن ا���دان ا���وء إ�  ��ذ�ك ��+زب "�ط� ا��+*م ا�;


� ا�
;�و+�#	��ددة ��
 V�% 1 .  

-��B

� ا�#	
	 ھ� دون أن �*ون �G  �*ون 	��	�ب -� +	�� ا�* �
#	�
��را ��  ا��%و�ت �


� ا�
ر ��  ر9+�ن *	��� ��د���	 أو���Bر �ر��ب ا�
إ���� أ�G �%ّوت -� +� 	
 ،	��-


ر*ز�ن -� ا�
را�ب ا�و�  �	��"�� �
2��ن، أو ��  رؤوس ا�وا#م وا�

ا�+زب و��س ��  ا�


�ر9+�ن ا�+رار�� . ،G��2

� ���ّ�د 
ن إ
*	��� ا��	�ب -� ا��	م �	���	ر -� �ھذه ا�طر�
                                                           

، غير  2011األمين شريط، أنماط االقتراع في األنظمة االنتخابية، محاضرة ألقيت بالمجلس الشعبي الوطني في يوم برلماني سنة  - 1

 .17منشورة ص 
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��� ا�+زب ھو ا�ذي �
ن ا��	+�� ا�; K�%� ا��ر��ب -� �+�ث ����	ر ا��واب 
ن �Jل طر�

� ��ن 
ر9+� ا��
�، و�	��	�� �%�K ا���	-س ا�+#	
� ا�وا+دة ھو -� 
ر+�� ا��ر9ا�#	
ن  K


"�وى ا�وا#م �1
	ن ا�;وز �
	�د ��	���  �� �
د�

ر*ز -� ا�
را�ب ا���� �� .�Jل ا�"

 :ا��(�� ا����و��  - 2

 Jن ا�ذ�ن �راھم أھ��2

-� ھذا ا��
ط 
ن ا����	ب ��ط  ���	�ب 
ط�ق ا�+ر�� -� ا���	ر ا�

وا#م ا��� �ر9+وا 
ن ���J	، �ن ا��	�ب ��2�G وھذا �Bض ا��ظر �ن ا��
	ء ھؤ�ء �
2�G و��

�رو�1 ���G و�	��	�� �
*�G أن ���	ر أي ا"م وأن �9طب أي ا"م 
،  ��1س 
�دا �	�وا#م ا�

��ن*9 �  :و�	��	�� ���ذ ھذه ا�طر�

�رو�1 ن -� ھذه ا�+	�� �
*ن ���	�ب أن �9*ل 
 : $�(�� ا��زج  - أ
�ف ا�وا#م ا���
��ن 

��

ل أ"
	ء ا�+� G� �%	� �
#	( G� م��	ب -� ا���Mه، وھذ 2ر9+�ن ا�ذ�ن �ر 


ط�� -� -ر�"	 �	��"�� �J���	�	ت ا���د�� -� ا���د�	ت ا�)ل 
ن  � 3500ا�طر�

�
"�3. 

ر9+�ن �
�K ا�
9رع ���	�ب "�ط� 9طب ا�
-� ھذه ا�+	�� �  : $�(�� �������  - ب


� إذا و�د أن ا��ر��ب #	وا"��دا��م، �ل �+%رھ	 -� إ
*	��� إ�	دة �ر����م -� �;س ا�

G�"	�� � و�� ا�+رار
�
�	%� وأن �وز�5 ا�
	�د ��   ا�ذي و1�G ا�+زب أو 


  .�ر����مر9+�ن ��م �+"ب ا�

ا��1وي ا�+	�� �J���	�	ت أي ا�	�ون ا��1وي ر)م  	�ونا�و��  ھذا ا�"	س و�	��ودة إ�  

16-10 ��B

� ا�#	، و�	��	��  4 ��د ��ن ا�
9رع ا��زا#ري )د ���  أ�"ط ا�طرق أي ا�

�
�و+� ���	�ب ا�ذي ھو 
��ر �

� 1ّ�ق إ�  أ)%  +د ا���	رات ا�#	( K�	%� ا��%و�ت  

 ّ��
	
��  آ�ر و
ن ا��	+�� ا�وا)��� -	��	�ب 
��ر ��  �;و�ض  .ھ� �دون أي ���Bر �� *
أو �


ن �Jل �9* ���
��	� 	2��%� G	�K ا�+زاب ا��� �وم +

�ط�G -� ا���	ر "
وا#� 	���	� 


وھو ا�
ر ا�ذي ���ل 
ن ا��ر��ب -� )	#
� ا�
ر9+�ن ھ	�"	  .ر9+�ن -��	وا���	ر �ر��ب ا�

                                                           

 .15موسى بودهان، المرجع السابق، ص  - 1
 .229، ص 2008األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية،  - 2
 .142، ص 2009مولود منصور، محاضرات في القانون الدستوري، دار الودائع ، الطبعة األولى،  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10- 16نون العضوي رقم من القا 75و 69و  68و  66و  65أنظر المواد رقم  - 4
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	 )د �;�K ا��	ب أ
	م 
"ؤو�� ا�+زاب ا�"�	"�� *��رّ
ا �دى ا�
��	-"�ن ��  ا�
	�د ا���	��� 

2���م -� ا���	ر و�ر��ب ا�
�ر9+�ن، �

"�JBل ھذه ا�طر�� -� �ر��ب ا�
ر9+�ن �+"ب و

در�� و�#�م و)ر��م 
ن 
"ؤو�� ا�+زاب ا�"�	"�� ، و+�ّ  إ�  ا�
�	�رة �
�	%ب ا��ر��ب 


5�ّ9 ��  �روز ظ	ھرة ا�;"	د ا�"�	"� و���ق �و 
ن ا��ذّ
ر -� )	#� 	

� ا�
ر9+�ن 

ا��	���ن ا�ذ�ن �د-��م ھذا ا�
ر إ�   -#� وا�9
#زاز �دى �	)� ا�
ر9+�ن و�	��ص �دى


	 �ؤدي إ�  ا��;	ض �"�� ا�
9	ر*� 
��� ا����	��� وا��%و�ت 
�ا��زوف �ن ا�
9	ر*� -� ا�

  .-� ا����	�	ت **ل

��G و+"ب 
	 �رى -� ھذه ا��ط� �	�ذات -W�و�G  ا��%و�ت �
ن ا�-1ل ا���
	د ��  طر�

 ،���
� ا��;�1#	� "واء -� 9*ل )	#
� ا�
زج أو ا��B

� ا�#	
� ا�
;�و+� �د� 
ن ا�#	�  ا��

ھذا ا��%وص ���ر�رات ا�"�ط� ا��� �"��د -� ا��
	دھ	 ��  ھذه -�  و� �
*ن ا���داد

��  ا���	ر  ا�طر�� ،	��
 ��
��� ا����	��� ��  ا��	���ن و�	��ص �دى ا�;#� ا�
���"��ل ا�

�ب ا�;#� ا��	��� ھ� 
ن Mأن أ 	
�ّص 
ن "�� إ�  أ�رى ، *أن �"�� ا�
�� -� ا��زا#ر ��


ن ا���	ر ا�
ر9+�ن وإ�	دة �ر����م "واء  G�*ّ
� �
����*G �دوره 
"�وى ��
ا��9	ب ا�ذي �


� ا�وا+دة أو ��ن �دة )وا#م#	  .و9طب ا�ذ�ن � �ر�د ا��%و�ت ����م ،1
ن ا�

�1 ��  ظ	ھرة 9راء 
�	%ب ا��ر��ب -� و�	��	�� -Wن ا��
	د ھذه ا�طر�� +"ب رأ��	 �


� ا��رK9ّ و�5�ّ9 ا��	���ن ��  ا���	ر 
ر9+��م �*ل +ر�� دون إ�Jء أي ا���	ر ��ر����م #	(


 K9ّا��ر �
��� ا��%و�ت و�	��	�� ا�ر-5 
ن در�� -� )	#

	 �د-��م إ�  ا�
9	ر*� -� �


%دا)�� و�
�2ل ھذه ا����	�	ت  .               
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��ت ا������: ��
ا��ط�ب ا�!����R� &"ّروط ا��ر"  

  


�	 ھذه ا�9ر"ّ( ���+
� ��9ص �درا"� 9روط ا��رJ� K9���	�	ت ا����
وط إ�  ا�9روط ا�


��� -� +د ذا�G ا�+

� ا��رK9ّ )ا�;رع ا�ول(رJ� K9ّ���	�	ت ا�#	� ����
، وا�9روط ا�

��� **ل +
  ). ا�;رع ا�2	��J�)���	�	ت ا�

�ص ا�� :ا��رع ا�ول"� �����ت ا������ا�"روط ا�������R� &"ّر  

�ق ��ظ	م ا����	�	ت 9روط ا��رK9ّ  10- 16ر)م  
ن ا�	�ون ا��1وي �79+ّدد ا�
	دة ��
ا�

رK9ّ �	��	 أو� أي ط أن �*ون ا�
إ�  ا���	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� وا�و�#�� �+�ث ��9ر

ل أن ��رJ� K9ّ���	�	ت 
ن ��س �G ا�+ق أن �� � G�� ، ���	���وا#م ا�أن �*ون 
"�J -� ا�

�� رق إ���	 ��9ء 
ن ا��;%�ل�*ون �	��	، �	�1	-� إ�  9روط أ�رى "��ط� 	
* :1   

 :ا�����1 ا��زا(ر�� -أو�

إن ا�+وق ا�"�	"�� و
��	 +ق ا����	ب و+ق ا��رK9 � ��ب أن ��
�5 ��	 و�
	ر"�	 إ� 
ن 

��	ر ھذا ا�ر��	ط ا�و�2ق ھو ا���"��
���ر 9رط . �ر��ط �	�وطن وا�رض ار��	ط	 و�2	، و�-


�5 ا����	�	ت ا�"�	"�� �	���	رھ	 را�ط� و�ء ا���"�� 
ن ا�9روط ا�"	"��� K9ر��� �

Gء ��ن ا�;رد ودو��	
�	 . وا���
�
-Wذا *	�ت �
�5 ا��9ر��	ت ��9رط -� ا�
واطن أن �*ون 


ن �	ب أو�  أن ��م ا���*�د ��  ھذا  G�W- ،ر*� -� ا�)�راع	9
�	� G� K
���"�� ا�دو�� ��"

 K9ب -� ا��رMرا�ول أن �
	رس ا�9رط �	��"�� ��

ن �Mر ا� G�واط�� ا�دو��، إذ أ

�2ل ��


*ن أن �*ون ا�+وق ا�"�	"�� و
��	 +ق ا��ر9 ا������ J- ،Gر دو���M دو�� أ�رى �- K

2
9ّرع ا�دو�� أ����	 ���	 .  

 G�- وا-رت�  �
و
�K ا�
9رع ا�د"�وري ا��زا#ري �*ل 
واطن ا�+ق -� أن ����ب و����ب 

� ، وھو 9رط �	م ��ب أن ��
�G� 5 *ل 
واطن �زا#ري "واء ��"�� أ%��� ا�9روط ا�	�و��


	�دا -� ا����	�	ت ا�ر#	"��  ���أو 
*�"��، �+�ث �م ��9رط ا�
9رع ا��زا#ري ا���"�� ا�%

ط، ���
	 -� ا���	�	ت أ�1	ء 
ا��� ��9رط -� ا�- ���رK9 ��	 ا��
�5 �	���"�� ا��زا#ر�� ا�%

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  79أنظر المادة  - 1
 .40، ص 2004عبد الناصر محمد وهبة، الحرية السياسية بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2
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 ����س ا�9�
 07- 97ا�"�ق  
ن )	�ون ا����	�	ت �107	�ر�وع إ�  ا�
	دة G�W وا�وط�� -ا�



�ذ �
س ��دھ	 ����	 *	�ت ��9رط -� ا� ��"�*
 05رK9 ا���"�� ا��زا#ر�� ا�%��� أو ا�

�س ا�
� ا�
�����ن"�وات ��  ا�)ل و�;س ا��9ء �	��"��
	�ون أ
	 . � ��1	ء � ��"��	�

�  أ�G ��9رط -� ا�
 78	دة -G�W ��ص -� ا�
 01- 12 ا�"	�ق ر)م ا����	�	ت� G�
رK9 إ�  

�س ا�9��� ا���دي أو ا�و�#� أن �*ون ذو ��"�� �زا#ر��، و�	��	�� إ"	ط 9رط ا���"�� �
ا�


�ذ  ��"�*
-16، وھو �;س ا�
ر 
5 ا�	�ون ا��1وي ر)م "�وات ��  ا�)ل 5ا�%��� أو ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا 10��

�G ��79د�د -� ا�
	دة ا�.   

��وغ ا�1ن ا���و��� -!����: 

 	�" ���+
�1و�� ا�
�	�س ا�وط��� أو ا�� K9ّر
�ب ا��9ر��	ت ا����	��� ��وغ ا�Mب أ���ط

ل و+"ن ا��د��ر 
	 �م �*ن ا��9ص �
	ل ا�* 	�Mو�����، وھ� -� ا�B	�ب "ن ���ّن 
ن �


���وا���;ت �9ر��	ت ا�دول -� �+د�د "ن ا�
رK9 ����	�	ت  .1
%	�	 ��9ء 
ن ا�%ور ا�

�ظروف ا�"�	"�� وا�)�%	د�� وا���
	���، �*ن ا�
J+ظ �%;� � 	���� وذ�ك ��+
ا�
�	�س ا�

 G�وأ K9ّ9ّرع "ن ا��ر

	 �;ّض ا��
	ل ا��ظ	م ا�"�	"� إ�  ا�د�
راط�� * 	
�* G�ھو أ �
	�


	 ر-5 ا�
9رع -�G "ن ا��رK9 *	ن ��دا ���	 *��
2.  


	ر"� +ق 
�ق ��+د�د ا�"ن ا�
ط�و�� ���� 	
و����ف ا��ظ
� ا�"�	"�� �ن ���1	 ا���ض -�

��د�� إ�  ر-5 ھذه ا�"ن وذ�ك �1
	ن ا��N1 وا���رة ا��رK9، +�ث �
�ل ا��ظم ا�"�	"�� ا��

�G "�	 وا+دا *
	 ھو���G ا�+	ل  
5 ا���Jف -� �و+�ده �	��"�� ��
�5 أ�واع ا����	�	ت ���

�س ا��واب  23-� -ر�"	 +�ث +ّدد �ـ �
"�� �
�%ب ر#�س ا��
�ور�� و��	3"�� � .  

 23أ
	 ا�
9ّرع ا��زا#ري -د +ّدد "ن ا��رK9ّ ����	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� وا�و�#�� �ـ 

4 "�� ��  ا�)ل �وم ا�)�راع 
�1و�� ا�
�	�س ، -� +�ن *	ن ��9رط "	�	 -� ا�� K9ر

�وغ "ن � ���+
�� �وم ا�)�راع  25ا�
، وا��دف 
ن ھذا ا���;�ض ھو -"K ا�
�	ل  5"�� *	

                                                           

 .241العبدلي، المرجع السابق، ص سعد مظلوم  - 1
 .250، ص 1998سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 2

3 - Jean GiCQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 16eme éd, Montchresteien, Paris, 2002, 

p 509. 
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  79/2أنظر المادة رقم  - 4
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 07-97من األمر  93أنظر المادة  - 5
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��� ، ��دف ا*�"	ب +

� ا�	�
"	ھ
� -� �"��ر ا�9ؤون ا��
*ن 
ن ا��9	ب �
أ
	م أ*�ر �دد 

J��"

	ر"� ا�
�	م ا���	��� ��  ا�
"�وى ا�وط�� 
  .    ا���رة وا�*;	ءة ا�Jز
��ن �


 	�رK9 ر9+�ن ا�+رار ��1
�ن )وا#م ا��ا��زا#ري �Y+زاب ا�"�	"�� وا�
 ن ا�
9رعو���9


�	� ���+

ن ا�	�ون  68ر9+�ن ا��9	ب �ّ%ت ا�;رة ا���رة 
ن ا�
	دة ��1و�� ا�
�	�س ا�

�  أ�G 10-16ا��1وي ا��د�د �J���	�	ت � " : 	�����د�	 ��"	وى ا�%وات ا��� +%�ت �

�د ا���ر�ُ ، )	#
�	ن أو أ*2ر

�K ا� G�B9 وب��دل "ن 
ر9+��	 ھو  ا�
ط

� ا��� �*ون #	��

  ". ا�%Bر 

��� أ*�ر 
ن +

�	�س ا��� K9ب +ق ا��ر	9رع �*�"
وا�
J+ظ أن ا�"ن ا��� ا�9رط�	 ا�


� ا��	�ب، �

� ا��	#ب أ%�ب 
ن �

	ر"� +ق ا����	ب وھذا �ظرا �*ون 
ا�"ن ا�
ررة �

%�
� ا��	�ب ��

� ا��	#ب -�� ا�
9	ر*� -� �"��ر -�
 	
2��G أ


�رد ا���	ر   �ر �

 �����
 .1ا�
�	�س ا�

7
 ���� �ن ���ت 7دان ا�ھ��� - !��!� K#وا��1���1 و#دم و$و ���وق ا��د���� :ا����: 

�	رف ���G -� ا��ظ
� ا����	��� ھو أن *ل �	�ب �G ا�+ق -� أن �*ون �
ا�
�دأ ا�"	"� ا�

	����
G -� أن �*ون 
����	 إ� إذا *	ن �G ا�+ق -� أن �*ون �	��	+� 5�
. ، وأن ا�
واطن � ��

و
ن ��ن 9روط �
�5 ا�
واطن �%;� ا��	�ب، *
	 "�ق ا�+د�ث �ن 9روط ا��"��ل -� ا�وا#م 

وق ا�"�	"�� وا�
د���، -
ن �	ب أو�  أن �;رض ھذا ا�9رط �	��"�� +�	� G��
ا����	��� ھو �

5  ���9ص�
� �1�ف ا�دول ���
ا�ذي �رMب -� �رJ� G";� K�9���	�	ت، �ذ�ك ��د )وا��ن 


	ر"� 

ن  G�� أو G;" م ���ون أو�����ن �+و)�م ا�
د��� *	�
+�ور ��
�
ا�
واط��ن �Mر ا�

�2��� وھو 
+روم 
ن 
ول ا�"
	ح ��9ص ��و�� وظ�;� ��
�م -� ا��رK9ّ، إذ 
ن �Mر ا�+

G�%� ا��%ّرف -� 9ؤو	ا��.  

 ���ن �+و)�م ا�"�	"�� ا�
ر��ط� �	�2�
�

ن 
�	9رة ھذا ا�+ق ا��9	ص �Mر ا� 5�
� 	
*

وا�#�
	ن، ذ�ك أن 
ر�*�� ا��را#م ا�
	"� �	�9رف أو ا����	ر أو ا�*را
� ا�د��� � �
*ن ��م 


	ر"� +ق 
 5�
� �12�وا ا�
�، إذ ��د ��ن ا�
9رع ا��زا#ري �
��ي +	ل 
ن ا�+وال أن �


واد �� 	ا��رJ� K9���	�	ت ��  ا��9	ص ا�
+رو
�ن 
ن ا��%و�ت �;دان ا�ھ��� ا�
د��� ط�


ن ا�	�ون ا�
د�� و*ذا ا��9	ص ا�
+*وم ����م �ر�*	��م ��	�� أو ��+�  34و  33،  32
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	ر"� +�م -� ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� وا��%و�ت، و*ذا ا�
+رو
�ن 
وا�
+رو
�ن 
ن 

و�	ت 
ن +�ق ا��رK9ّ �ر�*	��م إ+دى ا��را#م ا����	��� ا��� +ّددھ	 )	�و�� ا����	�	ت وا�

 .وا��� ذ*ر�	ھ	 "	�	 �	��"�� �+ق ا����	ب وا��"��ل -� ا�وا#م ا����	���

ا�
ؤّرخ -�  06-01
ن ا�
ر ر)م  26ا�
	ّدة �	�1	-� إ�  *ل ذ�ك ��د ا�
�5 ا�
ذ*ور -� 


ـن ��;ـ�ذ 
�2ـ	ق ا�"�م و2006-�را�ر "��  27ّ1�
، +�ث �
�5 1 ا�
%	�+� ا�وط�ّ�ـ� ، ا�


	ل �
	ر"� ا��9	ط ا�"�	"�، ��ي 9*ل 
ن ا�9*	ل، ��  *ّل �9ص 
"ؤول �ن ا�"�


 . ا�
Bرض ��د�ن ا�ذي أ-1  إ�  ا�
�"	ة ا�وط�ّ��


	ر"� ا��9	ط ا�"�	"� ��  *ل 
ن 9	رك -� ا��
	ل ا�رھ	��� و�
 5�
�ُ 	
ر-ض، �	�ّرMم *

 �- Gؤو���"

	ل ا�د�ن �Mراض إ�را
��، ا�)رار ��
ن ا��"	#ر ا��� "ّ���	 ا�رھ	ب وا"�

 .و51 و�ط��ق "�	"� �
ّ�د ا���ف 1ّد ا�ّ
� و
ؤ""	ت ا�دو��

 G�1�� 	
�G �+"ن ا�"�رة وا�"�وك ��
�  �
�5 ا�;رد �	�+وق ا�"�	"�� وا�
د��� د��ل ��-

����
�� ا�
�	�س ا�

	 �"�و�ب إ��	د ا��9	ص ا�ذ�ن �*و�ون 
و51 "

ن ھ��� وو)	ر،  �

�و��	 -� B�"ا�دو�� و� �- �
��9	ت و9*وك، +�  � �%�ون إ�  ا�
را*ز ا�+ّ"	"� وا��	

�ق أMرا�1م ا��9%�� و�;وذھم+� .  

������ ا��
 ��رّ"& �7-� -را�� :ا����1ل 7
 ا�دا(رة ا���


��� ھذا ا�9رط أن �*ون ا�� K9ر ���	-� ا�دا#رة ا���� ���	ا���� �
#	)د أدرج ا"
G -� ا�

  :ا��� ��رK9ّ -��	، وھذا ���� �9#�ن ا2��ن

- 

ن ا�	�ون  03رK9 ا"�و-  ا�9روط ا�وا�ب �وا-رھ	 -� ا��	�ب +"ب �ص ا�
	دة أن ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت  10-16ا��1وي ر)م ��
 .ا�

- 

�ن �	�دا#رة أن ا��

ن ا� K9ا��� ��وي ا��ر9ّ ر ���	ر-� ا�����
K ��	 ، و�	��	�� 1
	ن 


�، �+�ث �*ون ا�
�����ن ا�;	#ز�ن -� ھذه رK9 �وا)5 و
�ط��	ت وظروف ا�دا#رة ا����	��ا�

�س ا�9��� ا���دي 
ن �
�س ا�9��� ا�و�#� أو ا��

"�وى ا�  ���� "واء �+
ا����	�	ت ا�


ون -� 
�	طق ���دة و���G ا"���	د ا�
ا����	��� ،  "*	ن و
واط�� ا�دا#رة�ر9+�ن ا�ذ�ن �

��� ا��رK9ّ وا�"�� إ�  ا�;وز -� ا����	ب �+�ق 
�ن دا#رة ا��رK9ّ وا�ذ�ن �ر�دون 
ن �

����

rرب �	%� ���دة �ن �د
� "*	ن ا�دا#رة ا����	��� ا�. 
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1
ن ا�	�ون ا��1وي ��ظ	م ا� 07-97و��در ا�9	رة إ�  أن ا�
ر �
*	ن ا�"�ق  ���	�	تا�

ط أي �دون �+د�د ا�دا#رة ا����	���، و�*ن- �
 ��9رط ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	��� �%;� �	

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�"	�ق  01- 12ر)م  ا�	�ون ا��1وي ا��داء 
ن��
9ّدد ��  1رورة  ا�


� ا����	��� ��دا#رة ا����	�#	�� ا��� "��رK9ّ -��	 ا�راMب أن �*ون ھذا ا��"��ل وا��د -� ا�

K9ّ1و. 1 -� ا��ر��ق ��ظ	م ا����	�	ت ا��د�د 10-16ي ر)م و*ّرس ذ�ك ا�	�ون ا���
  2. ا�

�1��� :أداء ا��د�� ا�وط��� أو اD#��ء ��-� -


	ر"� +ق 
� 	��
�ب ا��9ر��	ت ا�+د��2 ��  9رط أداء ا��د
� ا�وط��� أو ا��;	ء Mص أ��

K9ّن ا�وط�� . ا��ر
و�ر�5 ا�"�ب -� ��*�د ا�وا��ن ��  ھذا ا�9رط إ�  1رورات ا�

�  �Mرھ	 
ن ا�وا��	ت� 	�
��Jد ا��� ��ب �د�� 	����+� ا�%

ن �Mر ا�
�ط� . وا� G�أ 	
*


	ر"� ا���دة ا����	��� �
	 �+ول �"�د�  اأن 
�1و ا�
���ب �داء ا��د
� ا�وط��� أ2�	ء �

G�	م �وا��	�
ن  79وھذا ا�9رط أ)ّره ا�
9رع ا��زا#ري %را+� �
و�ب ا�
	دة . ���G و��ن ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت �	��"�� ����	ب أ�1	ء ا�
�	�س  10- 16ا�	�ون ا��1وي ر)م ��
ا�

�س ا�9��� ا�وط��،  92ا�9���� ا���د�� وا�و�#��، وا�
	دة �
�	��"�� ����	ب أ�1	ء ا�

  .�	��"�� ����	ب ر#�س ا��
�ور�� 139وا�
	دة 

�ق �	����	�	ت، إ�
	 �	ء �G 13 -89وھذا ا�9رط �م ��ص ���G ا�	�ون ر)م ��
ا�
ر ر)م  ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت -� ا�
	دة  97-07��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��

�G 93ا�.  

��ب -د1� 1���R� ن���� : #دم و$و#K ��ن �E �)7ر ا�

��رK9ّ وا����	ب  01-12+ّدد ا�	�ون ا��1وي � ����	�ق ��ظ	م ا����	�	ت +	�ت �دم ا���
ا�

ون وظ	#ف 
+ّددة � �
*��م ا��رK9ّ إ� ��د ا����� �ن �+�ث �و�د �دد 
ن ا�-راد ا�ذ�ن ��و�


	ر"��	 
، وذ�ك درءا ����9	ت ا��� )د �ؤدي إ�   3ھذه ا�وظ	#ف و�د�م ا�"�	�� ��%وص 
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  ���وي �

ن �Jل ا�B1ط ا�
	دي أو ا� G�#	�� ا�)�راع ��ز��ف ���
ا��9*�ك -� �زاھ� �

  .1ا��	���ن 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ��   10-16ر)م  ا�	�ون ا��1وي
ن  83و  81ن 	��ّص ا�
	د�-��
ا�


ل -� �
	ر"� وظ	#;�م و�
دة "�� ��د ا��وّ)ف �ن ا�
���ر �Mر )	���ن �J���	ب �Jل � G�أ

ا�وا��  ،ا��ا�و: *ل 
ن دا#رة ا���%	ص +�ث �
	ر"ون أو "�ق ��م أن 
	ر"وا -��	 وظ	#;�م

أ�1	ء ا�
�	�س ا���;�ذ��  ا�
;�ش ا��	م ��و���، ،���و�� ا��	م
�ن ، ا�ةا�دا#ر#�س ر ا�
��دب،



وظ;و أ"Jك ا�
ن، ا� ،����د� �ن��و��	ت، ا�1	ة، أ-راد ا���ش ا�وط�� ا�9�� ،�ا��	م �

*ذا و .وذ�ك �%;� 
�9ر*� ��ن ا���	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� و ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#��

�د�� و
"��د
و  أ
�ن �ز��� ا���د�� وا�
را)ب��� ��	
ا���د�� �	��"�� ����	�	ت أ�1	ء ا�

�و��� ورؤ"	ء ا�
%	�K ا���د�� ، و ا�9���� ا�
�	�س� ��	
أ
�ن �ز��� ا�و��� وا�
را)ب ا�

  .�	��"�� ����	�	ت أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#���Wدارة ا�و��� و�	�
د�ر�	ت ا���;�ذ�� 

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�"	�ق ��د ���G �م �*ن  01-12ر)م  و�	�ر�وع إ�  ا�	�ون ا��1وي��
ا�


�ن ��و��	ت، و*ذا 
"��د
� ا���د�	ت 	�
�5 *ل 
ن ا�و�ة ا�
��د��ن وا�
;��9ن ا�  ���ص �

�	��"�� ����	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� ، ورؤ"	ء ا�
%	�W� Kدارة ا�و��� و�	�
د�ر�	ت 

ت ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#�� ، و-� ا�
	�ل �	ء �+	�� ��	-� �د�دة ، ا���;�ذ�� �	��"�� ����	�	

�ق ا� 07- �97	��ظر إ�  ا�	�ون ا�ذي �"�G وھو ا�
ر ر)م ��
1
ن ا�	�ون ا��1وي ا��


���  ��ظ	م ا����	�	ت ا�"�ق،+
�د�	ت 
ن ا��رJ� K9ّ���	�	ت ا���
�ن �	�وھ� 
�5 ا�
�	ء ا�

��2 �9��	 ا���د�� وا�و�# ، �����د�� -� ا���وذ�ك �"�ب ا��1و�� ا��� �
	ر"�	 ا�
�ن ا��	م �

�;� ��Wداد و
را��� ا�وا#م ا����	��� ا��� 
�+G إ�	ھ	 ا�	�ون ا��1وي *
ا�دار�� ا����	��� ا�

�ق ��ظ	م ا��
*	ن � �%� ا�
�	ء ) 07-97أي ا�
ر ر)م (-�ذا ا�	�ون ا���ر . ����	�	تا�


	��د�	ت 
ن ا��ر9ن �ا����5�
��� -� +�ن *	ن �+

"ؤو� �رJ� K K9ّ���	�	ت ا��  K�	%
ا�

ا�
%	�K ا�و�#�� �	��"�� �J���	�	ت ا�و�#��  �ا���د�� �	��"�� �J���	�	ت ا���د�� و 
"ؤو�

�  ا��وا�� 100و  �98
و�ب �ص ا�
	د��ن � G�
.  

��� �J���	ب +�ث �	و�	��	�� -Wن ا�	�ون ا��1وي ا��د�د �J���	�	ت وّ"5 
ن دا#رة �دم ا�

أدرج 
"��د
� ا���د�� �%;� �	
� �	��"�� ����	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� �	�1	-� إ�  
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�د�� ��د أن *	�ت ا�%�	�M -� )	�ون ا����	�	ت ا��� ��	
�"	�ق أ
�ن �ز��� ا���د�� وا�
را)ب ا�

ھ� 
+	"�و ا�
وال ا���د��، و�	��"�� ����	�	ت ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#�� أ�	د 
�5 رؤ"	ء 

ا�
%	�W� Kدارة ا�و��� و�	�
د�ر�	ت ا���;�ذ�� �	�1	-� إ�  
�5 أ
�ن �ز��� ا�و��� وا�
را)ب 


�و��� ��د أن *	�ت ا�%�	�M -� )	�ون ا����	�	ت ا�"	�ق ھ� 
+	"�و أ� ��	
وال ا�

  . 1ا�و��	ت


ن وراء *ل ذ�ك  ��	Bوا� 	

ن ا�
وظ;�ن ��  "�ر ر� ����

ل �%�	ف �+
ھو 
�5 ا����2ر ا�

ا����	�	ت و��	#��	، إ
	 �+*م ھ����م *ر�	ل "�ط� 
2ل ا�و�ة وا�1	ة أو �+*م وظ	#;�م 


2ل رؤ"	ء ا�دوا#ر و
+	"�و ا�
وال وا�ذ�ن )د �"� 	���� و
را-+

� �	�دارة ا��
ل ��م 

�� ا����	��� أو أ2�	ء إ�راء 
�"��ر ا�
*	��	ت ا��9ر�� وا�
	د�� �%	�+�م "واء أ2�	ء ا�+

  .ا����	�	ت

�1و�� ا�
�	�س � K9ّواط��ن ا��ر
� �+�ث �
*ن ��ؤ�ء ا����� ھذه ��"ت 
ط�	و+	�ت �دم ا�

� K9ّم ا��ر��*
� 	

	ر"� وظ	#;�م، *
��� �	رج دا#رة ا��%	ص +
�;س ا�دا#رة ا��� ا�


	ر"� ��ك ا�وظ	#ف 

+ّددة  2
	ر"وا ��	 وظ	#;�م ��د 
رور �	م ��  �و);�م �ن  ��- ،

  .�	�ز
	ن وا�
*	ن

�ط	��م 
ن ���2ر "� 	

و�J+ظ ��ن ا�
9رع ا��زا#ري �م ��طرق إ�  -#� ا�وزراء �	�رMم 

 �Mرار ا�د*�ور أ+
د �����  �;وق ���2ر ا�;#	ت ا�
ذ*ورة أ�Jه، وھو 
	 د-5 ��ض ا��	+�2ن �

�� �ن �روج ا�وز�ر 
ن ا�وزارة +�  ��
*ن 
ا�  ا)�راح 1رورة ا�9راط 
رور "�� *	


ن B1ط و���2ر ��  ا��	���ن ��	ل 
ن +ر���م -�  G"ر	

	 )د � 5�
� ، K9ّن ا��ر
 	��J�

  .3ا��%و�ت 

��ھو 9رط �طر)�	  :ا���ر�ر��دم �1وK6 �1و6� ���دا �����& ا�وطن أ!��ء ا�!ورة # - �1�

إ��G ��%وص 9روط ا��"��ل -� ا�وا#م ا����	���، و�;س ا��9ء �	ل �ن ا�9روط ا��	)�� 

  .ا�
ذ*ورة أد�	ه
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!� ���- K��# -�(�� #دم ا��6م�& �ت وا������ا�� 
، ، و�م �رد ا#���رها�1���� ���ر�� 7

���1!��ء ا���& �Eر ا���د��. 

��1�� - K1R7ره #دم إ"-�ر إ���دون رد ا#�. 


 #��K #دم ا���ز - #�"را)�� .أو ا���ر #��K ا�

- ��12در ا�9	رة إ�  أن ا�
9ّرع ا��زا#ري *	ن )د أدرج 1
ن أ+*	م ا�	�ون ا��1وي ر)م 

��� وھو 9رط  01+
�ق ��ظ	م ا����	�	ت 9رط آ�ر ���رJ� K9ّ���	�	ت ا���
#دم ا��6م ا�

1�ب �#�? ا��رّ"& � 
�Rل �6�Kم �-�(Dم وا��5 �
�5 ا��	���ن 1 �-د�د ا��ظ�م ا��
، ��دف 


ن ا��را#م ا��� ��ّدد ا��ظ	م ا��	م ��دو��  �
ا�ذ�ن "�ق ا�+*م ����م ��	#�	 �"�ب ار�*	��م �ر�

 G� أن  .أو ��ّل 	
*ل د�ل 1
ن ھذا ا�"�	ق � -G�W *	نا�
9ّرع �م �+ّدد �وع ا��ر�
� و�*ن �

 K�ت وا��	�	ما���	��� �	��ظ	م ا��
  .وا�
�	�;	ت ا�
�ّددة أو ا�

و�	ت ��د ���G �ّص ��  ا���	�	ت وا���K ا��� �ر�*��	 ا��9	ص �و�	�ر�وع إ�  )	�ون ا�


و
� -� ا�
واد 
ن �1
*رر 175إ�   1144د ا��ظ	م ا�  ����

�	�;	ت ا��، و�	��"�� �


و
� -� ا�
واد �459،  451
*رر ،  440و 440: �	��ظ	م ا� G�
.  


ن أ�ل  G�	
�
ط	ط �وع 
	 و�
*ن أن ���ّ"ف ا�دارة -� ا"� G�ھذا ا�9رط أ �- Gظ+J� 	


5 ��ض ا�
ر9+�ن �Mر ا�
رMوب -��م�
 . �
"واء ھّددت (-�	��"�� ����	�	ت -�� �%;� �	


� ا����	���، إذا �م �) ا��ظ	م ا��	م أم �#	رد �
�5 ا�+*م ��	 ��  ا��9ص 
ن �"���G -� ا�

�ق ��ظ	م ا����	�	ت 01- 12
ن ا�	�ون ا��1وي  5/2ا���	ره، +"ب ا�
	دة ��
  . 2ا�

 	��	

و
� -�رى ����	 � ��ب أن �*ون ا�+*م ��	 �� �	��ظ	م ا����

�	�;	ت ا��� ��"��	� 	
أ

و�	ت ا�
ذ*ورة أ�Jه �459��رK9 -� ا����	�	ت ، -
J2 ��ص ا�
	دة �وا��� ( 3 
ن )	�ون ا�

���

و�� �	��ظ	م ا����

ن ) درج 1
ن )"م ��وا�G ا�
�	�;	ت ا� �
�	)ب �Bرا� G�أ  ��30 

دج و��وز أن ��	)ب أ�1	 �	�+�س �
دة �2J2 أ�	م ��  ا�*2ر *ل 
ن �	�ف  100إ�  

ا�
را"�م أو ا�رارات ا�
��ذة )	�و�	 
ن طرف ا�"�ط� ا�دار�� إذا �م �*ن ا��را#م ا�واردة ��	 

� 	�(	�
���	 ��%وص �	%�.  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  78/06أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  05/02أنظر المادة  - 2
 .المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  459أنظر المادة  - 3
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أ
	 إذا ا���ر�	 ا�
%ود �	��ظ	م ا��	م +"ب 
;�وم ا�	�ون ا�داري -W��	 -*رة 
ط	ط� و
ر�� 

 ���	
��Bّ�ر ���Bر ظروف ا�ز
	ن وا�
*	ن و���2ر �	�ظروف ا�"�	"�� وا�)�%	د�� وا���

5
��
	#د�� ا�"	#دة -� ا����دي �د. وا�م و�ود ا�;و1  -�%د �	��ظ	م ا��	م -� ا�;G ا��

 G�ا��ظ	م ا��	م +	�� وا)��� �*س : " أن " 
ور�س ھور�و" وا�1طراب، +�ث �رى ا�;

� أو .  1" ا�;و1 �أي ا��
د -� ��ر�ف ا��ظ	م ا��	م ��  ا��	�ب ا�
	دي دون ا��	�ب ا��

و�رى ا�"�	ذ ز�ن ا��	�د�ن �ر*	ت أن ا��ظ	م ا��	م ���� ا�
+	-ظ� ��  ا�
ن . ا�9�وري 


� ا	�
� ا�J"وا� �
	��2�	م، ا�را+� ا�  ." G�ا��ظ	م ا��	م : " أن " ل -	��ن �
	ر"" و�رى ا�;

ھو ھدف �	م ���1ط ا�داري و��*ون 
ن أر��� ��	%ر ھ� ا�
ن، ا��ظ	م، ا�"*���، و 

 �����
  ."  3ا�ط

وا�وظ�;�  و�رى ا�د*�ور �
	ر �وا�دي أن ا�
%ود �	��ظ	م ا��	م -� 
;�وم ا�	�ون ا�داري

�ا�داري ھو ا�
+	-ظ� ��  ا�
ن ا��	م وا�%+�  �1طا�دار�� -� ا�دو��، و*�دف و+�د �


� �طر�� و)	#�� وذ�ك �ن طر�ق ا�1	ء ��  *ل 	�
� واFداب ا�	�
� وا�"*��� ا�	�ا�


	 *	ن 
%درھ	 ا��� )د ��ّدد ��	%ر و
و
	ت ا��ظ	م ھذه �
  . 4ا�
�	طر وا��ط	ر 

-Gا�
ن ا��	م : ر#�"�� ھ� ��  أن ا��ظ	م ا��	م ��دف إ�  �+�ق �2J2 أMراض ��;ق ا�;

�
	�
� وا�"*��� ا�	�ا�1	ء ا�داري ا�;ر�"� اFداب وا��Jق  وأ1	ف إ���	 .وا�%+� ا�

 �
	�، �	�1	-� إ�  �روز 
;�وم �
	ل ا�رو�ق وا�رواء *��%ر 
ن ��	%ر ا��ظ	م ا��	م ،  5ا�

 Gرة �رؤ��	
�9	رع وا�ذي �"�
�5 ا�� ��	
، و *ذا ا��ظ	م ا��	م  6أي ا�
ظ�ر ا�;�� وا��

 ��	
  .  7ا�)�%	دي وا���

                                                           

1 - Jean CASTAGNE, Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police, Paris, Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, 1964, p 34. 
 .491، ص 1981زين العابدين بركات، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العربي ، القاهرة،  - 2

3 - Marcel WALINE, traité élémentaire de droit administratif, 9ème édition, librairie du recueil sirey, Paris, 

1963, p273. 
 .396، ص 1990القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : عمار عوابدي - 4
 .237، ص 2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 5
صوري مجاجي، الضبط اإلداري وحماية البيئة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم من -  6

 . 63، ص 2009، جامعة ورقلة، 2السياسية ، العدد 
، ص 1996، طبعة محمد عرب صاصيال، ديوان المطبوعات الجامعية. أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة د - 7

400. 
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G��د أ+"ن ا�
9ّرع ا��زا#ري +��
	 +ذف ھذا ا�9رط 
ن أ+*	م ا�	�ون ا��1وي ر)م  و�-

�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا��د�د، و�	��	�� �دم �رك ا�"�ط� ا��د�ر�� �dدارة -�  16-10��
ا�

�ّ� �	��ظ	م ا��	م +ّ�  � ���ّ"ف -� ذ�ك ، �
وا�*�;	ء �9رط �دم �+د�د ا��را#م ا�
�ّددة وا�

�ا�"	��� ��+ر�� �	"�2�	ء ا����M Kر  -� ا���	�	ت وا���K �+*م ��	#�   ا�
رK9ا�+*م �


د�� � .1ا�
  


��ت ا������ :ا��رع ا�!������R� &"ّا��ر ��)�� ���  :ا�"روط ا���

���، �و�د 9روط +
-J1 �ن ا�9روط ا�
;رو�1 ��  ا�را��Mن -� ا��رJ� K9ّ���	�	ت ا�

�ق �	����	�	ت ��

� ا��رK9ّ **ل وا��� ��9رط -��	 ا�	�ون ا��1وي ا�#	�ّق ��أ�رى ��

��� 	

و�� 
ن ا�9روط  *�
 :  

��� ن $�(�� ا���ر"��ن ������س��رورة ��� -أو�����ر"��ن ا������ #ددا �ن ا ا�"

�1�وي #دد ا���#د ا��ط�وب "�Z-� و#ددا �ن ا���1����ن � �ل #ن !R!�ن 7
 ا���(� 

)30 % (�-�Z" د ا��ط�وب#� .2 �ن #دد ا��

1 - 

 ا�و�(����ت ا����س ا�"��وا(م ا��رّ"& ���� ��1���� 3: 


ن  �1م )وا#م ا��رK9ّ ا��	%� ��ذه ا����	�	ت �دد 
ن ا�
�ر9+�ن ا�%���ن و�دد

�;�ن � �ل �ن��"
��	  )% �2J2)30ن -� ا�
	#�  ا�B9 وب��+�ث ، 
ن �دد ا�
	�د ا�
ط

 ���
��Bّ�ر �دد أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا�و�#�� +"ب �Bّ�ر �دد "*	ن ا�و��� ا��	�N �ن �

  :ا�+%	ء ا��	م ��"*	ن وا�"*	ن ا���ر و1
ن ا�9روط ا��	���
  


� 250.000-� ا�و��	ت ا��� �ل �دد "*	��	 �ن  ا�1و 35 -"�. 

و  250.000-� ا�و��	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 
	 ��ن  ا�1و 39 -

650.000 �
"�. 

و  650.001-� ا�و��	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 
	 ��ن  ا�1و 43 -

950.000 �
"�. 

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  79/05أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  71أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  82أنظر المادة  - 3
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و  950.001ا��� ��راوح �دد "*	��	 
	 ��ن  -� ا�و��	ت ا�1و 47 -

1.150.000 �
"�. 

و 1.150.001-� ا�و��	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 
	 ��ن   ا�1و 51 -

1.250.000 �
"�. 

أو  �"
� �1.250.001دد "*	��	 "	وي -� ا�و��	ت ا��� � ا�1و 55 -

G(و;�. 


 ا���دي - 2����ت ا����س ا�"��وا(م ا��رّ"& ���� ��1���� 1:  

�1م )وا#م ا��رK9ّ ا��	%� ��ذه ا����	�	ت �دد 
ن ا�
�ر9+�ن ا�%���ن و�دد 
ن 

�;�نا�
�ر9+�ن ��"
ل �ن )ا�1	-��ن( ا�� �  �#	

ن �دد ا�
	�د  )% �2J2)30ن -� ا�

 	��B9 وب� �+�ث ��Bّ�ر �دد أ�1	ء ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� +"ب �Bّ�ر �دد "*	ن، ا�
ط

��� ا�+%	ء ا��	م ��"*	ن وا�"*	ن ا���ر و1
ن ا�9روط ا��	���ا��	�N ا���د�� 
  : �ن �


� 10.000-� ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� ا��� �ل �دد "*	��	 �ن  ا�1و 13 -"�. 


� 20.000و  10.000-� ا���د�	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 ��ن  ا�1و 15 -"�. 


� 50.000و  20.001ا��� ��راوح �دد "*	��	 ��ن  -� ا���د�	ت ا�1و 19 -"�. 


� 100.000و  50.001-� ا���د�	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 ��ن  ا�1و 23 -"�. 


� 200.000و  100.001-� ا���د�	ت ا��� ��راوح �دد "*	��	 ��ن  ا�1و 33 -"�. 


� أو 200.001-� ا���د�	ت ا��� �"	وي �دد "*	��	  ا�1و 43 -"� G(و;�.  
  

  

���
�9ور وز�ر ا�دا� K1ّو�و ���+
ا�
وG�ّ إ�  و�ة  116/12ر)م  وا��
	�	ت ا�

��%وص إ�داع ا��ر�9+	ت ����	ب أ�1	ء  2012"��
�ر "��  10، ا�
ؤرخ -� ا��
�ور��

 �
�;�ن -� *ل )	#��"
ا�
�	�س ا�9���� ا���د�� وا�و�#�� ، �دد ا�
�ر9+�ن ا�"	"��ن وا�

�س و�دد�
��	 -� ا��داول ا���	��� ا��	��� +"ب �و��� ا�B9 وب�  : 2 ا�
	�د ا�
ط

  

  

  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  80المادة  أنظر - 1
 .02أنظر الملحق رقم  - 2



��اءات ا	������� 	������ ا������� : ا	��� ا�ول�	 �ا	�#"�! ا	 ����  

 

65 

 

�س ا��
	�� ا�و�������� �	���	:  

  �دد ا��ر	��ن ا������ن  �دد ا��ر	��ن ا������ن  

  10  35  ���دا 35���س 	��� و��� ذو 

  12  39  ���دا 39���س 	��� و��� ذو 

  13  43  ���دا 43���س 	��� و��� ذو 

  14  47  ���دا 47���س 	��� و��� ذو 

  15  51  ���دا 51���س 	��� و��� ذو 

  16  55  ���دا 55���س 	��� و��� ذو 
  

�س ا��
	�� ا�	�د������ �	���	:  

  �دد ا��ر	��ن ا������ن  �دد ا��ر	��ن ا������ن  

  4  13  ���دا 13���س 	��� ��دي ذو 

  4  15  ���دا 15���س 	��� ��دي ذو 

  6  19  ���دا 19���س 	��� ��دي ذو 

  7  23  ���دا 23���س 	��� ��دي ذو 

  10  33  ���دا 33���س 	��� ��دي ذو 

  13  43  ���دا 43���س 	��� ��دي ذو 
  

����� ا��رّ���ز���  -��  ��ا��) ��ّ��ت  �ن طرف �زب أو #دة أ�زاب ������را

 ��ت ا������ ا,+�رة #�* أ��ر �ن أر	
� () ا��	�ن ا,�وات ا��
ّ	ر  )%4(+.ل ا���+

4�# () ا�دا�رة ا���+	�� ا���رّ�� (�4، أو �ن طرف ا,�زاب ا������ ا��) ��وّ(ر #�* 

�� ) 10(#�رة ����+	�ن #�* ا,�ل () ا����س ا��
	�� ا������ ��و��� ا��
���، و() 

�زب ���) � ��و(ر #�* ا��رط�ن ا��ذ�ور�ن  ����� ��ر���ن ��ت ر#�أ#.ه أو �9د�م 


�وان 	 ������ �9د�م �ت، أو () 	رك ,ول �رة () ا���+�� (��زب �� ���ت ر#�

 �ّرة، (=�> ��ب د4�# ����
ت #دد �ن ا��+	�ن��
 �ن ) 50(� �9ل #ن +���ن  	�و���و

 �+ص �ل �9
د �ط�وب �?�> ��) ���
�1+	) ا�دا�رة ا���+	�� ا��  : 

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  73أنظر المادة  - 1
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�د�د ��ء ا��(ون ا��وي 73ا	رط �� ا��دة ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت �.ذا  10-16ر,م  ا

6ل  إ�<�ء�ن ، (و�� ��، ��= �ر	�> ,وا�م ا��زاب ا�����9 و�	د�دي ، �(7 56�راء �د�د

 ا��زاب ھ� ,د � �6ون ��ررا ���رورة، ���د�د �ن	رط ا�و,���ت  �ن ا�����9 ا��زاب

 9���)�أ�زاب ��.ر�9 ��ت .� أي ,��دة 	���9 ، و������ل ��6ّ(.� ھذا ا��<�ء �ن د0ول ا

  .ا�(�9���0 6ن دون أن ��Dل ��= أ�9 ����د

���(ون ا��وي ر,م �����ر ھذا ا	رط �د�د وذك  9��)��= I0ف �� �6ن �(Dوص ���7 ��

��= أ(7 ��ب أن �(7  72(ت �(ص ا��دة ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت ا���ق واذي �6 12-01

و�� ��9 ��  .�ن طرف �زب أو �دة أ�زاب �����9 ��ط �6ون ,���9 ا�رّ	> ���وD 9را�9

 J�,و�د�م ��أن  �K�)� ،9����� ت ر���9 �زب أو �دة أ�زاب��> 	ر�إذا م �6ن ,���9 ا

 9�����(�9، ��= أ� ��ل ھذا ا�دد ��= ا�,ل �ن (���0 ادا�رة ا�(�9���0 ا) % 5(0��9 �� ا

(�0ب، و�Dّدق ��= �و,����.م ) 1000((���0 وأ� �ز�د �ن أف ) 150(�ن ���9 و0���ن 

���ّدم ا����رات ا6���ب . ���ط ��و��، ���ث � ��6ن �ي (�0ب ا�و,�J ��= أO6ر �ن ,���9

ا�� ��و�ّر ��.� و،  1 ادا9��0 ا�و,���ت، ا��ّددة ���زا�.� ا��(�9 ��و�ب ,رار �ن وز�ر

�(9 ا�دار�9 �ا	روط ا�ط�و�9 ,�(و(� وا��Dدق ���.� دى ���ط ��و�� إ= ر��س ا

 =ا�(�9���0 ا�0�9D إ,����� �ن أ�ل ا����دھ� وإ�داد ���ر �ذك ���Rّ (�90 �(7 �ورا إ

  . O�� 2ل ا����9 ا�0ّول ,�(و(�

 =�S إا����ق �(ظ�م  01-��12 ا��(ون ا��وي ر,م  >ا�0<�ف �� 	روط ا�ر	ّ ���	ّرع 

�زب ����� ���ث م �	�رط ��.�  طرف �D0وص ا����9 ا����دة �ن ا�(����0ت ا���ق

�ـد ا�د(= �دد ا�و,�ـ، �� ��ن أ(7 ر�J (��9 ا� أي �و,���ت 9��)وا�م ا��رار �ن ـ��ت ��

3 %  =  .    �ن (���0 ادا�رة ا�(�9���0 % 5إ

، ا���ق ا����ن ا��(ون ا��وي (ظ�م ا�(����0ت 07-��97 ��ن أن ا��ر ر,م 

و�D0وص ھذا ا��راء، �6ن � �6�<� ��ز9�6 ,���9 ا��ر	��ن �ن طرف �زب أو �دة 

  :  3أ�زاب �����9 �ل �	�رط  أن �6ون ھذه ا�ز9�6 

                                                           

المحدد للمميزات التقية الستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح  2012سبتمبر  8أنظر قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في  - 1

 .2012سبتمبر  12المؤرخة في  50األحرار النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، الجريدة الرسمية العدد قوائم المترشحين 
المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم  2012سبتمبر سنة  6المؤرخ في  333-12من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  - 2

 .2012سبتمبر  12المؤرخة في  50ب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، الجريدة الرسمية العدد المترشحين األحرار النتخا
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 07-97من األمر رقم  82أنظر المادة  - 3
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�	ر���9 ا9OIO إ�� �ن طرف ا��زاب ا�����9 ا�� ���Dت I0ل أ�د ا�(����0ت ا -

�ن ) 1+  % 50(�ن ا�Dوات ا��ّ�ر �(.�، �وّز�9 ��=  % 4ا��0رة ��= أO6ر �ن 

Dوت ��ّ�ر �(7 �� 6ل  �2000دد او���ت ��= ا�,ل، دون أن ��ل ھذا ا�دد �ن 

 . و��9

س 	���9 ��د�9  600وإ�� �ن طرف ا��زاب ا�����9 ا�� ��و�ر ��=  -���(�0ب �� �

�ن �دد او���ت ��= ا�,ل، دون أن ��ل ) 1+  % 50(وط(�9 �وز��ن ��= وو���9 و

 .�(���0 �� 6ل و��9 20ھذا ا�دد �ن 

و�� ��9 ��د�م ,���9 �رّ	> ��ت ر���9 �زب ����� � ��و�ر ��7 ا	روط ا�ذ6ورة أ�Iه او 

9���� % �3ـ  ��ت ر���9 �زب ����� �	�رك �ول �رة �� ا�(����0ت، ��ب أن �د�م ا

 9��)���ن �� ادا�رة ا�(�9���0 ا��(�9، و(<س ا	�ء ������= ا�,ل �ن �و,���ت ا(���0ن ا

�وا�م ا��رار.  

س ا	���9 او���9 �����وا�م ا�	�ر96 �� ا(����0ت ا 9��)أي ادا�رة ا�(�9���0 ھ� (و��

ن �دد ا��د��ت، ��= أ� ��ل �) 1+  % 50(��ب أن �6ون ا�و,���ت �وّز�9 ��= ) او��9

���ن �� ا��د�9 % �3دد ا�و,���ت �� 6ل ��د�9 �ن ��  .�ن �دد ا(���0ن ا
  

���6ن أن (�ول أن (ظ�م �د��م ا�ر	> ���و,���ت �س أداة ����ء ��= ا�رّ	> ��در �� ھو 

را ��	�ر96 و���9 �<�دي ا�ر	���ت اواھ�9 وا<��6ور�9 �<�ظ� ��= ھ��9 ا�(��0ب و�ط.�

 9�����  . 1ا

، و���ن �ن �.9  ا��ر	�9 �.ذا ا	رط �0دم �د�9 ا����9 و��ول دون ��0ّم �دد ا�وا�م

0وض �(���9 ا(�� 9���0�����Y ، 9ر أ(7 ����ر ـأ0رى و�ود د�م و,��دة 	���9 �ؤھّ  9����ل ا

ا<�رة  ,Dر(او,ت  �� ط����7 ,�د ��= �ق ا�ر	> 9D�0 إذا �� أ0ذ(� ���ن ا�����ر ���ل

، و6ذا ��ف او���ل وا�(ظ�م دى ا�وا�م )��ن ��ب ا�����رات وإ�داع ��<�ت ا�ر	>

�د�دة وا�KDرة ا�ّرة�(�د واذي ,د ��ول دون  أو ا��زاب ا����ب ,�9 ��ر��.� �� ��دان ا

��� �<وق ��6ّ(.� �ن ا���<�ء ھذا ا	رط و����ر 6ل ا�����رات ��= وو �6ن .� د�م 	

�م ا�ط�وب�  . ا

                                                           

1 - Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel et institutions politiques, 3eme éd, Paris, les éditions Dalloz, 

1998, p17. 
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��� -  () �)Aإ � أو �ر��� أ��ت �رّ�	و�وب أ� ��ون أي �+ص ��ر�� �.��+

��� أو () أ��ر �، ���ث �ر�ض ا�ر	���ت ا�ود�9 ا��  �ن دا�رة ا��+	��أ��ر �ن 

 9OIO س �ن���(وات ) 3(أ	.ر إ= 9OIO ) 3(����ن ذك ��وة ا��(ون ، و���,ب ��

6ل �واطن ,�م ��ر	�> (<�7 �� أO6ر �ن ) دج 40.000(إ= ) دج 4.000( و�Kرا�9 �ن

  .1,���9 أو �� أO6ر �ن دا�رة ا(�9���0 �� ا,�راع وا�د 

�J ��دأ ���واة ا��ر	��ن �� ا<رص، و�ر�D ��= �دم �Dول ذك  ھذا ا	رط ��وا�ق

و���ن ����(9 و�را,�9 ����9 ���ت ا�ر	> ا��6ررة ��ر �دة دوا�ر ا(�9���0، ��م Yداة 6ل 

9 ����ر	��ن ��د ا(�.�ء ��رة ا��داع �ن طر�ق D�0 9�)ء �ط�,�9 وط�	9���0 إ(�9 ا(����

  .اوطن �واء ����ت ����زاب ا�����9 أو ا��ر	��ن ا��رار����J 6ل ا�وا�م ��ر و���ت 

إ� أن ا��(ون م ��ّ�ن إذا �6ن ا��ر ���د�� ر�ض 6ل ا�ر	���ت أو ,�ول �رّ	> وا�د ��ط 

����ن ��= ا�,ل ، ��ن (���9  ID7 أ��	ر�ر�ض �6ن ��= ا�دارة أن  ،9���ور�ض ا

ا�دارة � ���ك 9��ID ا0���ر ا�ر	> �� ,���9 دون أ0رى ، 6�� أن ار�ض �� �د ذا�7 

  . O��2ل ��و�9 


��� ا��ر��� ,��ر �ن ��ر���ن ا���ن  -را	�ن ) 2(#دم إ����� ا�����ل () �Dس �����

���ھرة �ن ا�در�� ا�����  . 3 إ�* أ�رة وا�دة �واء 	�9را	� أو 	

��س ھذا ا��د 7 �� ��رره �ن ا�����ل ��طرة اروح ا�����9 وروا�ط ا�را�9 ��= أ���ل ا

����� ������، ��� �ؤOر ���� ��= و�و��7 ,رارا�7 �د ا� <�D� 9 ���ث����9��D ا���9 ا

9�0�)�س ا���6ن رYم ذك ��6ن أن �<رز ا�(����0ت أO6ر �ن ���ز�ن اO(�ن �� . ��ر ا

 =��س ���� وا�د �ن ����9 وا�دة، وھذا �� ��9 و�ود �I,9 ,را�9 ��ن ���ز�ن �(��ون إ�

��س ا	��� ا���� ,وا�م ا(�9���0 �0��<9، 6�� أ(�ا��دي أو (7 ��6ن أن �6ون ر��س ا

�زا�ري �(��K �دار76، ) او���و(���7 �ن ����9 وا�دة، وھو �راغ ,�(و(� و,J ��7 ا�	رع ا

��ث � �و�د (ص ��6ن أن ��(J و,وع ھذا ا�����ل �واء �� ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م 

4و��9 ا�(����0ت أو �� ,�(و(� ا��د�9 و ا .  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  202و  77أنظر المادتين  - 1
 .66، ص  2011/2012عة الجزائر، فاطمة بن سنوسي، المنازعات االنتخابية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جام - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  77المادة  أنظر - 3
 .88جع السابق ، ص عيسى تولموت، النظام االنتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزائر، المر - 4
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��  :و�وب ���Aن �وا�م ا��ر�� ��	� ��ّددة �ن ا���ء -+

�زا�ري �(ص ��= �6رة ا���واة ا��(و(�9 ��ن ار�ل �زا�ر وا�	رع ا�(ذ ا���Iل ا

 9)��زا�ري ��ل ا�����، و,د (ّص اد��ور ا���= ا���واة ا��(و(�9  1996وا�رأة �� ا

9، ���رأة ���ط�J أن �6ون �ن �������� ��.� ا���واة ��ن ار�ل وا�رأة � ���� �� ا��ور ا

  .1�ر	��ن وظ��ف �����9 أو�� ا�.�م ا�(�9���0 ا

��= أن ادو9 ���ل ��= �ر,�9 ا�(�Dف  �2016(9 ا��ّدل د��ور ا�ن  36و�(ص ا��دة 

و�	ّ�J ادو9 �ر,�9 ا�رأة �� �(�Dب ا��ؤو�9 �� . ��ن ار��ل وا(��ء �� �وق ا�	�Kل

  .تا.���ت وا�دارات ا��و��9 و��= ���وى ا�ؤ���

س �����رأة �D<9 ���9 و����O.� �� �وا,J)D J ا�رار وا 9���������9 ا�	�ر96 ا

 ��دل و��ظ= ���ھ���م ��= ا���و��ن ادوا�(�9�0 ����ر وا�دة �ن أھم ا����� ا�� ��Oر ا

  .أدى إ= إ,رار ا�د�د �ن ا���ھدات وا�وا�Oق ا�� ��(= ���وق ا�رأة  وھو ��واوط(�، 

س ا�(�9�0 ��دودا واذي ���6ن رYم ذك ��� ��ور ا�رأة ا����� و�����O�.� �� ا

  :�ر�J إ= �دة أ���ب �و�و��9 �ن ��(.�

�زا�ر�9 -�زا�ري وا��رة ا���J ا�� .ا�(�9 ا��و�9 واذ6ور�9 

 .(��9 ا���9 ا�ر�<�D �� 9<وف ا(��ء D0و�D �� ا�و��ط ار�<�9 -

 .ا���د�9 ��ل ا�رأة ا(�	�ر ا�<�ھ�م  -

- 9����� .�� أ�.ز�.� ا���د��9�و�� ، و���0ص  ��ف �وا�د ا(��ء �� ا��زاب ا

���ت ا�ر�و�9 وا��ر�9 -���رأة و�و�..� (�و ا 9����� .��ف ا��ول ا

 �)�� =�د�د �ن ادول إ�� Jرأة ������ ��� د��ھذه ا����ب و�Yرھ� �6(ت ���� �� �.��ش ا

��رأة واذي �ر��ن �� �زا�د (ظ�م  9�����ا�Dص 56�راء �ر��� ����ن ا�	�ر96 ا

ا�,��ل ���7 �� ظل ا�طورات ا.���9 ا�� 	.د�.� ا���9 ادو�9 ��= ���وى ��ز�ز ��وق 

ا�(��ن وإ,رار ا���ر�9 اد���راط�9، ��ث أر�د �7 �� ��دئ ا��ر �و��ر �رص �دد �ن 

�����ت �6(��ء وا�ود وا�,���ت وذوي ا�������ت ا9D�0، ا<��ت ا�,ل �ظ� دا�0ل ا

� ���ن ��وق ھذه ا<��ت �وDول إ= ا��ط9 ا�����9، وھو �ذك ��ّد (و�� �ن ��و��

J������ل �����واة وا����ل �ن ا����ز ��ن ���ت ا��� ����  .ا�د0ل ا��

                                                           

1 - Amine Khaled HARTANI, Femme et représentation politique en Algérie, Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, N° 03, 2003, p 47/ 48. 
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�زا�ر ��در� 9��)��.ور�9  و��7  2008ل د��وري �(9 ���د�ر��س اI0 ن� <�Dث أ��

س ا�(�9�0 ��� د��ور�� �ن I0ل ا��دة ����6رر ا<�رة  �31ق ا�رأة �� ا�	�ر96 �� ا

���ل ادو9 ��= �ر,�9 ا��وق ا�����9 : " ا�� �(ص ��= �� ��� 1996�ن د��ور  01

9�0�)�س ا�����وي �6<��ت �ط��ق ھذه  ��دد ,�(ون. ��رأة ��و��J �ظوظ ����O.� �� ا

  .1" ا��دة

اذي ��دد  �2012(��ر �(9  12ا�ؤرخ ��  03-12و�ّم ذك ��و�ب ا��(ون ا��وي ر,م 

س ا�(�9�0 �ن I0ل ا��0ذ �دا��ر �6�ن �� �رض (�ب ����6<��ت �و�� J���Oل ا�رأة �� ا

9 ��(��ء ��رّ	> �� ,وا�م ا��زاب أو ا�وا�م ا�رة،D�0 9)���  دة���(7  ��02ث �ّددت ا

(��9 ا(��ء ا��ر	��ت �(���� �J ا����د ا�ط�وب 	�K.� ��= ���وى ادا�رة ا�(�9���0 

��س ا	��� او��� 6�� ����(��9 �(����0ت ا��:  

 .���دا 47و  43و  39و  �35(د�� �6ون �دد ا����د  % 30 •

  .���دا 55إ=  �51(د�� �6ون �دد ا����د  % 35 •

��س ا	��� ا��دي �6ون (��9 �دد ا(��ء �� ا����9 6�� ���و�  :�ن ا(����0ت ا

• 30 %  ��س ا	���9 ا��د�9 ا�و�ودة ���رات ادوا�ر و����د��ت ا����� ا

  .(��9 �20.000ز�د �دد ��6(.� �ن 

��س ���س 	��� ��دي أو ���س 	��� (و��م ��ط �دد ا(��ء ا��ر	��ت ��ب ط���9 ا�

 03- 12و�دد ا����د ا�ط�وب 	�K.� و6ذا ا(�ب ا��ّددة �� ا��(ون ا��وي ر,م ) ��و�

  .ا�ذ6ور أ�Iه ��ط��ق ,��دة ا�6�ل ا���= �6�� ��,ت ا(��9 ا(Dف

���دا، �5ن (���9 �ط��ق  39ذي ) ���س 	��� و���(���= ���ل ا��Oل �� دا�رة ا(�9���0 

، و�6س ذك ��(��9 �12���دة ا�6�ل ا���= إ= ��ول  11,70ا�� ھ�  % 30(��9 

ا�� ھ�  % 30���دا، �5ن (���9 �ط��ق (��9  35ذي ) ���س 	��� و���(دا�رة ا(�9���0 

�ط��ق ,��دة ا�6�ل ا���= و���= ا�دد ���وي  10,50 J�0� �10.  

و�ر�ض 6ل ,���9 �ر	���ت � ���رم ھذا ا	رط ، �Yر أ(7 ��(> أ�ل �ط��ق ,وا�م 

  . 2ا�ر	���ت �J ذك ��= أن � ����وز ھذا ا��ل ا	.ر اذي ���ق ��ر�d ا�,�راع 

                                                           

 .2016حسب التعديل الدستوري لسنة  35أصبحت المادة  - 1
�=�	> ا	*�3�� ���ص إ�)اع ا	��8���ت �����ب أ��5ء ا	 �3��322012 2#�  10ا	�0رخ .�  116+#*�ر وز�� ا	)ا'��� ر%!  أنظر -  2

 .)02ا	���@ ر%! ( �ا	�3)�� وا	��<�
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ا�ذ6ور أ�Iه أن �وز�J ا����د ��ن  03- 12�ن ا��(ون ا��وي  603�� أ���ت ا��دة 

ا�Dوات ا�� ��Dل ���.� 6ل ,���9، و�Dّ0ص ا(�ب ا��ّددة �� ا�وا�م �6ون ���ب �دد 

<9 اذ6ر و�و�� ���ر	��ت ��ب �ر��ب أ����.ن �� ا�وا�م ا<��زة 02ا��دة ��.  

  

�ثا�ا��ط�ب � :����ت ا��	4 إ�راءات ا��ر��� �.��+�  و��ز#
  

س ��دأ ����9 ا�ر	�> �Dدور �ر�وم ا��د��ء ا.��9 ا�(�9���0 ����(��0ب أ���ء ا

و����زم ��= ا��(��ن وارا��Yن ���رّ	> ا���م ����و�9 �ن . ا	���9 ا��د�9 واو���9

و��د ذك ) ا<رع ا�ول(ا��راءات �(ظ�.� ,�(ون ا�(����0ت ����ن �دا�9 ا�Dر�> ���رّ	> 

>) ا<رع ا�O(�(إ�داع ,وا�م ا�رّ	> �D����ل ��د�ذ �در Oم �<�> ا 9�)��ا�9 ��<�ت ا

ث(ا�ر	> �Oا<رع (�(�ز��ت ا�ر	�> I(����0ت ا����9  (�طرق إ= ، و�� ا��0ر)ا<رع ا

Jرا�     ).ا

  ا���ر�� 	��ر�� :ا�Dرع ا,ول

> او��9 ، ���ّدم ��Oل   �D� ن� ��> ���	رّ���دأ ����9 ا�رّ	> ���ب ا����رة ا�Dر�> ��

�0ّول ,�(و(� �ر��9 ���ن ��.� (�9 �6و�ن ,���9 �ر	���ت ، وذك ���ّرد ارا��Yن ���رّ	> ا

و���وي ا����رة ا�ر	> ا�� . 1(	ر ا�ر�وم ار���� ا����ن ا��د��ء ا.��9 ا�(�9���0 

  : 2 �6ون �� 	6ل ���ظ9 ��ف �� ���

��� ا���ر���ن -أو���9 :ا���رة إ�داع �� :وا�� ����ن ا���(�ت ا

9، ادا�رة ا�(�9���0 ا(�����س ا	��� او��� ��ب ا���س ا	��� ا��دي أو ا��0ب ا

�ب �ودع ا��ف وا��7، �ر��ب �ودع  ،�����ا��(�9، ����9 ,���9 ا��ر	��ن، ا�(���ء ا

  .ا��ف �� ا����9 و��ر�d ا��داع و����7

                                                           

المتعلق بالتصريح بالترشح النتخاب أعضاء  2012سبتمبر سنة  6المؤرخ في  332-12من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  - 1

 .2012سبتمبر  12المؤرخة في  50المجالس الشعبية البلدية والوالئية، الجريدة الرسمية العدد 
المحدد للمميزات التقنية الستمارة التصريح بالترشّح في  2012سبتمبر  8والجماعات المحلية المؤرخ في أنظر قرار وزير الداخلية  - 2

 .2012سبتمبر  12المؤرخة في  50قوائم المترشحين النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، الجريدة الرسمية العدد 



��اءات ا	������� 	������ ا������� : ا	��� ا�ول�	 �ا	�#"�! ا	 ����  

 

72 

 

��و����ن ا���(�ت  :() ا�9���ا���رة ا��
�و�ت ا��+��� ا���
��9 	�ل ��ر��  -�

9��� :ا

9، ادا�رة ا�(�9���0 ����س ا	��� او��� ��ب ا���س ا	��� ا��دي أو ا�ا(��0ب ا

�ب ا��ر	> وا��7 ���9K ا��(�9، ����9 ,���9 ا��ر	� ،9�����ن، �ر��ب ا��ر	> �� ا

�(س، ��ر�d ا��Iد و��(��9، ا�ر��9 و ���روف اI��(�9، ا�6(7، ا�.(9، ا���0دم، ا

 ،������9 ا�����9، ا�(وان ا	�D0، او���9 إزاء ا0د�9 اوط(�9 وا���وى ا��ا(�ب، ا

. �دم ا�رّ	> أ����� أو إ����� �� أO6ر �ن ,���9 أو �� أO6ر �ن دا�رة ا(�9���0و��ّ.د 	ر�� �

، وأ�� ��(��9  ا��زاب ا�����9 ا��(�9 و�ر�ق ا�وا�م �و�O�9 �زD 9�6ر��9 ��دھ� ا�زب أو

�(�90 �ن ��وا�م ا�� �	�رط ��.� ا��(ون ا�دد ا���6 �ن ا�و,���ت ��رّ	>، �5(.� �ر�ق 

�(9 ا�دار�9 ا�(�9���0 ا�0�9D إ,����� ا����ق ����ر ا�����د ا�Dدر �ن ر��س ا

  .���1���رات ا6���ب ا�و,���ت 

���J إ�راز أ��ب ا��ر	��ن وأ���ؤھم ���9K ا�ر��9  :�ر��ب ا���ر���ن �ط	وع ���Aن - �

�(س، �(�و�(.م ا	9�D0، �و,����.م  .وا��رف اI��(�9، �وار�d وأ��6ن ��Iدھم، ا


��� ا�و��ق ا��ط�وب أن �9د�4 �ل ��ر�� ���و�ن ��ف ا��ر�� -را	��ر�ق ا�Dر�>  :

  :  2�ذ6ور �� ا����9، ����ن او��Oق ا�ذ6ورة 6�� �������ف 6ل ��ر	> أ��D و����0ف 

�ن ��D<9 ا�وا�ق ا������D 9در �(ذ أ,ل  03���0رج �ن 	.�دة ا��Iد، ���0رج ر,م 

�زا�ر�9، 	.�دة ا�,��9، (�90 ط�ق ا�Dل �ن �ط�,9 ا��ر�ف  3�ن �(��9 اأ	.ر، 	.�دة ا

��ل �� اوط(�9 أو أ�9 و�O� 9��Oت ا.و�9 ، (�90 ط���ق ا�Dل �ن �ط�,9 ا(�0ب أو 	.�دة ا

ا����9 ا�(�9���0 ، 	.�دة أداء ا0د�9 اوط(�9 أو ا��<�ء �(.�، (�90 �ن ا�ر(��e ا�0ص 

 ،�.����9 ا�(�D ،9���0ور��ن 	�����ن وا�دة �(.�� �� 	�6.� ا���D ���دة ا��0را��

��و,J أو أ�9 و�O�9 أ0رى ��Oت ھو��7، و(�90 ط�ق ا�Dل �ن �ط�,9 ا��ر�ف اوط(�9 

�وا�م ا��ر	��ن ا��رار 9��)��.  
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�ن ��D<9  2و��وم إدارة او��9 �ط�ب �ن ا��ط9 ا�����9 ا�0�9D ا���0رج ر,م 

6ل ��ر	> �ذ6ور �� ,���9 ا��ر	��ن  9�����  . 1ا�وا�ق ا

(�  إ�داع �وا�م ا��ر��: ا�Dرع ا��

�ودع ��ف ا�رّ	> ا����ن ,���9 ا��ر	��ن �� ا����رة ا�Dر�> ���ر	> ا���وءة 

وا�و,�9 �ن طرف 6ل ا��ر	��ن ا������ن و ا����0<�ن، ���ث �6ون �دد ا��ر	��ن 

�ن �دد ا����د ا�راد 	�K.�، �ر��9 ��و��Oق ا�Oو��9 ا�ط�وب  % 30ا����0<�ن ���ل �ن 

  .> ، ����ل وDل إ�داع ���ّم �ودع ا��ف	> �6و�ن ��ف ا�ر	�د�.� 6ل ��رأن �

، و,د �6(ت ھذه ا�دة �2و�� �6��9 ,�ل ��ر�d ا�,�راع  60و��ب ��د�م ا�Dر���ت ���ر	�> 

  .�3و��  50ھ�  01-��12 ا��(ون ا��وي ا���ق I(����0ت ا��(ون ر,م 

ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت �5(7  10- 16,م ر �ن ا��(ون ا��وي 75و�(�ء ��= أ��6م ا��دة 

,وا�م ا�ر	���ت �� �دا ��  إ�داع��ر��ب ��د � ��وز ا���م �9�S إ���9 أو إ�Kء أو ���Kر 

 9ا�����و�� ) 40(ا�ر���ن ��9 او��ة أو �Dول ��(J ,�(و(�، ��= أ� ����وز ھذا ا��ل 

��ر�d ا�,�راع، ���ث ��6ن �����9 أن ��وم �����Kرات إ�� �� (ظ�م �ر��ب ا��ر	��ن، أو 

أ�� إذا ���ق ا��ر ���ر	> ��ن . ����I0ف ��ر	> دون ��د�ل (ظ�م �ر��ب ا��ر	��ن

 �رة �5ن ا6���ب ا�و,���ت ا��ّدة �زب ����� �	�رط ��7 ا�و,���ت أو ��ن ,���9 ,���9

9����� � ���D =��.  

و��ب أن ��Oت ا0���م ����9 إ�داع ��<�ت ا�ر	> ��و�ب ���ر ��ده ���ر ,���� 

   4.و�و��
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ت ا��ر��: ا�Dرع ا���ثD�� درا��  

 9D�0�> ا�D�����9 درا�9 ��<�ت ا�ر	> I(����0ت ا����9، �5(.� ��6ف �.� ا 9��)��

 9������ث �(	S ��= ���وى او��9 ��0��ن . ��1و��9 وھ� �د�ر�9 ا�(ظ�م وا	ؤون ا

�0��<��ن ��ت إ	راف اوا�، ا9��0 ا�و= ��6ف �درا�9 ��<�ت ا�ر	> I(����0ت ا��د�9 

��ن �ن ا�ط�رات ا�6<�ء اذ�ن وا�0�رى I(����0ت او���9 ، ���ث �6ون أ���ء ھذه ا

�وا(�J� ،7 �زو�دھم �6ل او���ل وا�دوات  J������دورھم ا��6م �� ��ف ا�(����0ت �ن 

 7�  . 2اIز�9 ����م ��.��.م ��= أ��ن و

إ�داع ,وا�م ا�ر	���ت، و��ب أن �و�J ��ت �Dرف ا��0��ن ا��6<��ن �درا�9 و�����9 

 9>�6����ن �ر,ّ��ن و�و,ّ��ن �ن ,�ل اوا�، �و�J ا�ول ��ت �Dرف ا9��0 ا�

�6<9 ���ر	���ت ��ل ا�O(� �و�J ��ت �Dرف ا9��0 ا��ر	���ت I(����0ت ا��د�9 وا��

9��f�0(�ت ا��س ا	��� او���، و����(�ن ا���س  ا(��0ب(�� ا�(وان : �(����0ت ا�ا

��س ا	��� او����، او��9، ادا�رة ا�(�9���0، ����9 ,���9 )ا	��� ا��دي أو ا

ا��ر	��ن، ا�(���ء ا�����، ا�م و�ب �ودع ا��ف �� ,���9 ا�ر	>، ��ر�d ا��داع، ���9 

9�)��  .ا��داع ����ط وإ���ء ا��ط9 ا

�ب أن ��ّ�ن ا���و��ت ا�ر��9 �و��� إ= و���� ����ق ������9 ����9 إ�داع ��<�ت ا�ر� ،<	

ب ����� �J ا�و��> إذا �6(ت ��د�9 ��ت ر���9 �ز(����9 ا����9  :وزارة ادا9��0 �� ���

��ر�d ، �ر��ب �ودع ��ف �� ا����9، ا�م و�ب �ودع ا��ف، )أو ,���9 ��ر	��ن أ�رار

  .وأ���ء وأ��ب ا��ر	��ن ا������ن أ���ء وأ��ب ا��ر	��ن ا������ن، وو���9 ا��داع

> او��9 درا�9 ��<�ت ا�ر	�>�D� =، و�6ون ا�رارات ا��0ذة �	Sن ھذه ا��<�ت �ن  و��و

��ل ا��(و(�9 gطرف اوا� 	��D0 و��ت ��ؤو��J� ، 7 ا�.ر ��= ا���رام ا�Dرم 

�ل S� ّددة��و,د �(> . �داع ��<�ت ا�رّ	>أ��م �ن ��ر�d إ 10ا9D�0 �درا�9 ا��<�ت وا

 �.��6S� 9���, 9 أو ر�ض����ا��(ون �وا� �ق ر�ض �ر	�> أ�د ا�	�0ص ا�و�ود�ن �� ا

I��� ر�ط9 أن �6ون ,راره	ر��� Dو(�� و)�, I���� نIط�  .3 ��ت ط���9 ا
  

                                                           

�8���ت �����ب أ��5ء ا	�=�	> ا	*�3�� ���ص إ�)اع ا	� �3��322012 2#�  10ا	�0رخ .�  116+#*�ر وز�� ا	)ا'��� ر%!  أنظر - 1
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 .214أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 2
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  ��ا��ر��ز#ت �: Dرع ا�را	Mا�

  

�.9 ا��6<9 �.دف ����ق ا����9 ا��ررة ��واطن ا���دم ���ف ا�رّ	>، أزم ,�(ون ا�(����0ت ا

اوا� ��رورة إ0ط�ر ا��(� ��رار  ��را,�9 �دى �وا�ر 	روط ا�رّ	> ا��(و(�9 �ن �د�.�، وھو

ا��داء �ن ��ر�d إ�داع ا�Dر�> ���رّ	>،  ، ��ت ط���9 ا�طIن،أ��م �6��9 10ر�ض ا�رّ	> I0ل 

  .�J �رورة ����ل ,رار ار�ض ����I ����6 و,�(و(��

و��= � ���ّ�ف ا�دارة ���� ��0ذه �ن ,رارات، �(> ا��(ون ا��وي I(����0ت �راYب �� 

�وء إ= ا��6�9 ا�دار�9 ا�0�9D إ,����� 0�I  9OIOلا�رّ	> ا���ّرر �ن ھذه ا�رارات �ق ا

، ��= أن �<Dل ھذه ا��0رة �� اط�ن ��رار I0ل  ا��داء �ن ��ر� d����7K ��رار ار�ضأ��م ) 3(

 9��0)5 (dر���ط�ن  أ��م �ن   .�Y1ر ,��ل �ي 	6ل �ن أ	�6ل اط�ن  �6م ا��6�9 �6ونو. ر�J ا

 �إ=  و �ر�J ذك. ,Dد �(<�ذهو���Rّ ھذا ا�6م ������� و�ور Dدوره إ= ا�طراف ا��(�9 وإ= اوا

�ب ا� �� و ا���9 ا�(�9���0 ��دھ� ��دأ��ددة  آ��ل�(�.� ��  أنط��J ا�0ص ����9 ا�ر	�> ا

�لا�� �6ون �و�دھ� ��دد ���.� ����9 ا�,�راع S�  د��ء�ر�وم ا�� ��  .ا�(�9���0 .��9ا

���(= أ(7 إذا �6ن �و,ف ا���� ا<�Dل �� اط�ن �د ,رار ر�ض ا�رّ	>، �5ن اوا� �6ون 

� ���6(7 �ن ���رّ	> و�و�� ��ن ا��ر	��ن ، و���� �)����ز�� ���را�J �ن ,راره و����ل ا

  . ��7 �� 0وض ا�(���9 ا�(�9���0

إ� أ((� (�ّ�ل أن ��Yب ا����� ��= در���ن �� د��وى إ�Kء ,رارات ر�ض ا�رّ	> �ؤدي 

����Sس �ق اط�ن �� ,رارات ر�ض . �(� إ= ا�,رار �.	�	9 ا����9 ا��ّررة �ق ا�رّ	> 

 9.�س ا	���9 ا����9 ���= دون �دوى �� م �6ن ,رارات ا���ا�رّ	> �(����0ت ا

>6ل طرق اط�ن ا��ّررة ,�(و(�، �ن �� ذك إ���ف �ق ا�����9 ا 9 ��.� ,���9�D�

د��وري وا(���ص �ن ا���(�ت ا�� �6<ل ���ر��7 �6ل �ر�9 ��= �وا�رت ا	روط اIز�9 

ذك .  
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تا��را�	�  #���� ��ظ�م: 	�ث ا���ثا��	   ا������ #�* ا���+

  

   �ط���ت ا�وى ا�����9 ا�0��<9 وD0و�D ا���ر�9 ��رورة إ���د ا��ط9  إ= (ظر��

 9�ا�(<�ذ�9�O�� 9 �� ا�دارة �ن �(ظ�م وإ�داد ا�(����0ت، و���و�� �J �و��Dت ا.���ت ادو

ا�	�ر96 �� ����9 �را,�9 ا�(����0ت ����� ��9O ا����د ا�ور�� وا��.د اد���راط� 

�د�د �(9 ��ّ ، �5ن ا�	ّرع اد��وري (NDI) اوط(� ا��ر��6ن ا��د�ل اد��وري ا

�(7 ��= إ�داث ھ��9 ���� �����9 �را,�9  194أ��6�� �د�دة ���ث (ّص �� ا��دة  1 2016

9�������.ور�9 ��د ا��	�رة ا��زاب ا. ا�(����0ت، �رأ�.� 	9�D0 وط(�9 ��ّ�(.� ر��س ا

���J  و��6ّون���س ا���= ����ء، و6<�ءات �����9 �ن ا��	6ل ����و �ن ,��ة ���ر�.م ا

��.ور�9�(9 ��= 	<���9 و(زاھ9 ا����9 ا�(�9���0 . ا�د(�، و��ّ�(.م ر��س ا�و��.ر ھذه ا

  .  �(ذ ا��د��ء ا.��9 ا�(�9���0 إ= 9��Y إ�Iن ا(���e ا�ؤ,�9 I,�راع

�ا����ق  Y2016	ت �(9  25ا�ؤرخ ��  11- �16(ون ا��وي ر,م و�ط���� ذك Dدر ا

�را,�9 ا�(����0ت 9�����2 ��.��9 ا���� ا  ����واذي �.دف إ= ��د�د �.�م ھذه ا.��9 ا

  .و�	��6�.� و�(ظ��.� و��رھ� 

 �(ظ�م ����9 ا�	راف ا��ّرف ��=ق إ= ھذه ا.��9 ا���� �(��K ���(� أو� و,�ل ا�طرّ 

�د�د (ظ�م ا�(����0ت وا�را,�9 ��= ا�(����0ت ,�ل Dدور ا��(ون اا�ط�ب (��وي ا

، و��د ذك (�طّرق إ= �(ظ�م ����9 ا�	راف وا�را,�9 ��= ا�(����0ت �� ظل ا��(ون )ا�ول

�را,�9 ا�(����0ت  9������د�د (ظ�م ا�(����0ت أي �� ����ق ��.��9 ا���� اا��وي ا

) �)�O  ).ا�ط�ب ا
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تو اO�راف ��ظ�م #����: ا��ط�ب ا,ول	�	ل �دور ا�9�ون  ا��را�	� #�* ا���+

ت�ظم ا�ا��د�د  ا�
Aوي	+���  
  

���	�� �J ا���IDت ا�����9 ا����9 و�ط���ت ا�وى ا�����9 ا�0��<9 ا�(�د�9 ���ز�ز   

�.�ز ا����� �� ا����9 ا�(�9���0 وإ���د ��ط9 ا�دارة �ن ����ر و�(ظ�م ���IDت ودور ا

(����0ت ا��(ظ�م  ا����ق 01- 12ا���ق ر,م  ا��وي ��(ونا�0��ف ا���	�رات ا�(�9���0، �(> 

�.�ز ا���ء دور��= ا����9 وا�را,�9  أ�6ر وذك �ن I0ل �و�����ID J�7 �� ا�	راف  

�(9 اوط(�، ا�(�9���0�  ).ا�ول ا<رع(9 l	راف ��= ا�(����0ت �ن I0ل إ(	�ء ا

��ه �Dدا,�9 ا����9 ا�(�9���0، و�ن أ�ل ��� 9������ن 6�� أ(7 و�.دف ��د�د ��0وف اط��9 ا

�	�ر96 ����9 ���ر	��ن I(����0ت و����O ا��زاب ا�����9 �� ����9 �را,�9 ا�(����0ت، ��= 

�(9 اا ھذا ا�	ّرع إ= ����ن��� 9�����) ا�O(� ا<رع(وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ��(ون ا���6م ا

�د�د �.��.� و���ID�.� 6�� ��ول ا�	ّرع �. وإ�ط��.� 9K�D ,�(و(�9 ��د�� �6(ت �(ّظم ��را��م

  .��ر �0��ف �را�ل ا����9 ا�(�9���0 

ت ا������: ا,ولDرع ا�	  ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+
  

�ري ا��ل �� ��ض ادول ��= إ�(�د �.�9 ا�	راف ��= ا�(����0ت إ= ا��ط9   �

.� �ن ��,� ا��ط�ت I��.� وا��ور ���د��د�ا�����9 �� ادو9، وا�� ��دة �� �6<ل ا

ا�0رى �� ادو9، ��ث ����J أ���ؤھ� ���د�د �ن ا���(�ت ا�� ��6(.م �ن أداء ا�.�م 

.م دون  9ا��OSر أو ا�����ة أو ا��ّ�ز ��د أطراف ا����9 ا�(�9���0، ��� �و�ّر �(��0 ا�و6و

�راء ا����9 ا�(�9���0 �� أ�واء ��ودھ� اO�9 ا����د9 ��ن ���J ا�طراف ��� � ���I�

  .�1(�6س ��= اO�9 �(زاھ9 ا����9 ا�(�9���0 

�زا�ري ��و�ب ا�.دف ���ن �I�9 ا����9 ا�(�9���0 و(زاھ�.� ا����(ون ��د ا�	رع ا

�� ��رف ���	راف ا����� ��= ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت ا���ق  01-12ا��وي ر,م 

9، ��(ظر �� ھو ��روف �(.م �ن ��دة �����ا����9 ا�(�9���0، أي �و� أ���ء ا.���ت ا

�9 �� أدا�.م �.��.م، ز��م ����9 ا�,I��ّرد وا���راع ���ث ��م 6ل 0طوا�.� و(زاھ9 و�

  .��ت ���.م و�Dرھم

                                                           

 .159سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 1
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 ������ � �J�0 إ� ���(ون ، 6�� أ(7 ���� �ن 6ل أ	�6ل ا�Kوط وا�دI0ّت وا�(�ورات ا��

�ن اد��ور،  166و  165,د ��ّر �Sداء �.��7، أو ��ّس (زاھ9 �6�7 وذك ��و�ب (ص ا��د��ن 

وھو ا��ر اذي ����د ��= ا�ط��ق ا�Dرم وا���م ���(ون �6ل ���د و�ن دون إ(���ز �ي طرف ، 

��� 7	Sن ھذه ا����9 إزاء ���J ا�طراف ا��(�9 ���(����0ت �� إط�ر ,�(و(� �(ّظمI��ّ�د ا��  .و�

6�� أن ا���� ��(J ���7 ا(	�ط وا�(���ء وا�(���ز ا����� ���ب �� ھو �(Dوص ���7 ��  

ا����ق ����زاب  �2012(��ر �(9  12ا�ؤرخ ��  04- 12�ن ا��(ون ا��وي ر,م  10ا��دة 

9�����ا����ن  ��2004���ر  6ا�ؤرخ ��  11-04�ن ا��(ون ا��وي ر,م  14وا��دة  1 ا

  .2 ن ا����� ����ءا��(و

)� 9)��O(و�.��.� ) ��(�O(و�(ظ��.� ) أو�(��K أن (�طرق إ= ��ر�<.� و���7 درا�9 ھذه ا�O� (

  ).�را��(و�6<��ت ���.� 

ت ا������: أو�	
ر�ف ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+�  

   9D�0 9�)ھ��9 وط �.)S� 9�����(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت ا���6ن ��ر�ف ا

��ن  �ر��9 ����9 ��= ا���وى او��� ، ��	6ل �Dر�� �ن ,��ة ���(.م و�����9 ذات 

 9������.ور�9 ، و��و= ا�	راف ��= ا�ر����ت ا�(ظ���9 �� �0��ف �را�ل ار��س ا

اف ��= �(<�ذ أ��6م ا��(ون ا��وي (ظ�م ا�(����0ت �ن ,�ل ���J وا�	ر ا�(�9���0

ا��د��0ن �� ا����9 ا�(�9���0 �ن ھ���ت و�ؤ���ت إدار�9 وأ�زاب �����9 و��ر	��ن 

، و��د0ّل �� ��9 ا���س  و(���0ن �ن ��ر�d إ�داع ا�ر	���ت إ= (.��9 ا����9 ا�(�9���0

ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت إ�� �Dورة ������9 أو �(�ء ��= إ0ط�ر  ��(<�ذ أ��6م ا��(ون ا��وي

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت�  .3�ن ,�ل ا�طراف ا�	�ر96 �� ا�(����0ت أو ا

  

  

                                                           

 .2012يناير سنة  15الصادرة بتاريخ  02المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 1
 .2004سبتمبر سنة  8الصادرة بتاريخ  57المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 2
من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف  3المتعلق بنظام االنتخابات السابق والمادة  01-12من القانون العضوي  168لمادة أنظر ا - 3

المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2012سبتمبر سنة  25المؤرخ في  2012على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة 

 .2012أكتوبر سنة  11 الصادرة بتاريخ 56
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���: ����ت ا��	  ��ظ�م ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+

1/ ���������ت ا��	 :� ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+

 �����(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت ا����D� 9را �ن ,��ة ا��6�9 ا���	6ل ا

��.ور�9 ، و��ّ�ن ��و �(.� �.�ت ا�����9 ا�0رى، ��ّ�(.م ر��س او���س ادو9 وا

 �.�9. 1ر���� ���(9 ��= ا��.زة ا�  :و���وي ھذه ا

 : ا�ر��س  - أ

 ،�.�(9 ��(��ق أ����  :2 و��و= �.ذه اD<9 ��= اD0وص �� �����وم ر��س ا

-  7���Y 9�� �� 7�I0�7 وا��د��������ن (��ب ر��س أو أO6ر، و�وز�J ا�.�م ��(.م،  

��ن ا<ر��9 ا����9 و����0<�.م�7، و����ن رؤ��ء وأ���ء ا J)�� أو �دوث. 

��ن ا<ر��9 ا����9 ود�و�.� �(د ا�,���ء I(���د  ا�.ر -���= �و��د و�(��ق ��ل ا

9)���(ظر �� ا����ل ا�ر��ط9 �(	�ط ا 9 ���9���� ��. 

�(9 ����ة آ0ر�ن و���0د��ن �ن أ��(�ت ا��ط و���ط ��و���ن  -��د��م ا

����د�.�، �(د ا�رورة، و����ن ا(�طق ار��� .� ، وDرف (<���.�. 

�(9، و�رؤس ھذه ا�������ت وإدارة �(�,	��.� -� . د�وة ا����ء إ= ا������ت ا

- 9)�� .�����9 �(<�ذ ,رارات ا

�(9، وا�.ر ��= �رض ا�(���ط -����J ���0د�� ا =�� 9���� .  ���ر�9 ا��ط9 ا

  :ا���ن ا�Dر#�� ا������  - ب

�(9 �ر��9 ����9�(9 ��= ���وى 6ل و��9 ��( 9��D)ب �دة �Yر أ(7 ��. �6ن ر��س ا

��ن �ر��9 �� (<س او��9.� ھذه ���رسو. 9DDّ0���ن �.��.� ����رات ا�  .  ا

 : ا,��� - ج     

�(9، وأ��(�ت ����9 ��= ���وى ��(9 إ= أ��(9 ر����9 ��= ���وى ��ر ا���<رع أ��(9 ا

9������ن ا<ر��9 ا�  .��رات ا

                                                           

المؤرخ في  68-12المرسوم الرئاسي رقم من  2والمادة المتعلق بنظام االنتخابات،  01-12من القانون العضوي  168أنظر المادة  - 1

 .المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات 2012فبراير سنة  11
المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف على  2012فبراير سنة  11المؤرخ في  68- 12من المرسوم الرئاسي  6أنظر المادة  - 2

من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف  18، والمادة 2012فبراير  12المؤرخة في  6االنتخابات المنشور في الجريدة الرسمية العدد 

أكتوبر  11المؤرخة في  56المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2012لسنة على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية 

2012. 
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�(9 �ن 9OIO  ��	6ل�,��ة ��= ا�,ل �ن ��(.م أ��ن ر����، ���(ون ���رر �ن ) 3(أ��(9 ا

9)���(9 ا<ر��9 ا����9 �ن 9OIO  .ر��س ا�أ�وان ��= ا�,ل �ن ��ك ) 3(و��	6ّل أ��(9 ا

�(9 ا<ر��9 ����0د�� أ��(�ت ا��ط �ن ��(.م أ��ن ر����، ���(ون ���رر �ن ر��س ا

9����  1. ا

6�9��fم ا�.���ن ا<ر��9 ا����9 ��= اD0وص ����(9 اوط(�9 وا�  :2 �ّف أ��(9 ا

��ل ا�0ط�رات وا��YIت �� ��ل �0ص �ر,م و�ؤ	ر ���7 �ن ,�ل ر��س  -��

�(9 ا<ر��9 ا����9 ����ل وDل إ�داع��(9 أو ر��س ا� .ا

- �����(9، و����ل �ر�دھ� ، وا� ��������ل ���ت ا�د0ل ا���.������� .ر ا��دي �

.� و�<ظ ا�ر	�ف -�K	درة �ن أ�D�(9 واو��Oق ا� .��ك ����ر ا������ت ا

- 9)�� .ا���م �Sي �.�9 إدار�9 و��(�9 �ر��طS� 9	�Kل ا

- 9)�� ���.) .����ر و����J او��Oق ا�<�دة �� إ�داد ا��ر�ر ا

�9 و�Iوة��9 ����� ���.�م ا)��  :��= ا�.�م ا�ذ6ورة أ�Iه، ��6ف ا���(9 ار����9 

- 9������ن ا<ر��9 ا��(9 وا� .�و��ر او���ل ا�رور�9 ��ن ��ر ا

�(9 وا�	�0ص ا�د�و�ن  -�ا�(ظ�م وا�6<ل ��(�ل وا��واء وا�ط��م ����ء ا

����د�.�. 

ا�����D� 9رف ا��زا(�9، وا���د، و�(<�ذ ا�����ت  ا�.ر ��= �<ظ و��D(9 ا��.زة -

��ن  وا�.ر��(9 وا��9 وا��د�9 ����وارد ا�	ر�9 وا �)I����= ا������ل ا

9���� .ا<ر��9 ا

- 9)��9 ���9 �(د (.��9 �.�م ا��D� إ�داد. 

- 9)��  .إدارة و����ر ا�و,J ا�6�رو(� 

ء ا����� ا�وط��/ 2A#ت أت ا������ا��زا�	 � �P�راف #�* ا���+

��ن ا<ر��9 ا����9 ��(���9 أداء �.��.م ��� �����(9 وا�  :3 ���زم أ���ء ا

اوا���ت ا�(Dوص ���.� �� ا��(ون ا����� ����ء ����� �وا�ب ا��<ظ وا���د  -

9�ّرد وا���� ���وك ا���� ا(ز�7 او�� ���دئ ا�دا�  .وا

                                                           

 .من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية 14و  13، 11، 10أنظر المواد  - 1
 .إلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئيةمن النظام الداخلي للجنة الوطنية ل 16و  15أنظر المادتين  - 2
 .من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية 6أنظر المادة  - 3
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 .ت وا���و��ت ا�� �ط��ون ���.��ر�9 ا�داو� -

- 9)�� .��ور ا�������ت ا��ر��9 �ن طرف ر��س ا

- 9)�� .�دم ا�	�ر96 �� ا(دوات أو ا�د�ء �Sي �Dر���ت إ� �5ذن �ن ر��س ا

6�� ���زم ا���ة وا�وO�ون وا���رون ا�����ون و���0د�و أ��(�ت ا��ط ا�د�وون 

��ن ا<ر��9 ا����9 و6ذا ا���0د�ون ا�و�و�ون ��ت �Dر�.� ���ر ��(9 أو ا�����دة ا

  .  ا�.(� و�دم إ�	�ء أي ���و�9 اط��وا ���.� �� إط�ر ���ر�9 �.��.م
  

   ��(9 اوط(�9 ھو أن ,�(ون ا�(����0ت م و��در ا�	�رة �� ھذا ا���م �D0وص أ���ء ا

�(9 ا�� ���و= ����9 ا�	راف ��= ا�(����0ت، إذ ���م ���د�د �دد ا���ة ا�	��6ن .ذه ا

�زا�ري ��د�د �دد أ����.� �Dورة د,��9 ووا��9ھذا �ن �.9، و�ن .�6ن �ر�� ���	ّرع ا

��.ور�9 �ن  �.9 أ0رى �5ن ����ن ھؤ�ء ا���ة�ن ,�ل ا��ط9 ا�(<�ذ�9�O�� 9 �� ر��س ا

�(9، �(7 إذا أرد(� ر,��9 ,����9 ���9 وإ	راف ����� ��9 و���د�9 ھذه اI����� س���	S(7 ا

 9)����= ا����9 ا�(�9���0 �5(7 ���ّ�ن ا���و9 دون �د0ّل ا��ط9 ا�(<�ذ�9 �� �	�6ل ھذه ا

ا��ر اذي � ��6ن أن ���ّ�ق إ� إذا �ّم ����ن ا���ة �ن ,�ل  �Sي 	6ل �ن ا�	�6ل، وھو

  .  ا��ط9 ا�����9 �� �د ذا�.� ودون �د0ّل �ن ا��ط9 ا�(<�ذ�9

���: ����ت ا��	4م ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+�  

�(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0�ه را�ول ���	 ت ا����9 إ= ,���ن،��6((� ����م �.�م ا

  . أO(�ء ��ر ا����9 ا�(�9���0، وا0fر ���	ره ��ب ا(�.��.�

1 /��	ت ا������ أ��ء ��ر ا�
���� ا���+	4م ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+�: 

�(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت ا����9 �.�9 ا�	راف ��= �(<�ذ أ��6م ���و= ا

ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت ، �ن ,�ل ���J ا��د��0ن �� ا����9 ا�(�9���0 �ن ا��(ون ا��وي 

ھ���ت و�ؤ���ت إدار�9 وأ�زاب �����9 و��ر	��ن و(���0ن، �� إط�ر ا��رام اد��ور 

  . 1وا�	ر�J ا���ول �7، �ن ��ر�d إ�داع ا�ر	���ت إ= 9��Y (.��9 ا����9 ا�(�9���0

                                                           

م الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف من النظا 3والمادة  المتضمن نظام االنتخابات، 01-12 العضوي قانونالمن  169 أنظر المادة -  1

 .2012سبتمبر سنة  25على االنتخابات المحلية المؤرخ في 
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9 ��(ظر)���� 6ل ���وز ��س �Dدا,�9 و	<���9 ا����9 ا�(�9���0، وا(ظر  ��ث ��ط�J ا

 ���� 6ل 0رق ���6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت، وا(ظر �� ا����� ا

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت�  . 1 ����.� ���.� ا

�(9 او���ل ا�	ر�9 و��9 وا��د�9 و����م �.ذه ا�.�م ��J ادو9 ��ت �Dرف ا��ا

9���  : 2 ا�رور�9، 6�� �(�.� ا��(ون ا���IDت ا

ا���م �ز��رات ��دا(�9 و����� ��= ���وى ��6�ب ا�Dو�ت �Kرض او,وف ��=  -

ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت  �ط���9 ا����9 ا�(�J� 9���0 أ��6م ا��(ون ا��وي

 .و(Dو7D ا�ط����9

- � .(ظ���9 �� �0��ف �را�ل ا����9 ا�(�9���0ا�	راف ��= ا�ر����ت ا

���� أي ا����ج �ن أي (�0ب أو �ر	> أو ��7�O أو �ؤ��9 أو ھ��9 إدار�9 وا��0ذ ��  -

 . �دود ا0��D�D�.� 6ل ,رار �راه �(����

�(9 اوط(�9 �را,�9  -����دل ا���و��ت ا�����9 ��(ظ�م ا�(����0ت و��رھ� �J ا

 . �دم ا�د0ل �� ���ID�.�ا�(����0ت، و��ب ���.� 

9 ������9 ا�(�9���0 -����� .ا�طIع ��= ���J ا���و��ت واو��Oق ا

�(9 � ���رس �.�م ا�	راف ��= �ر��9 إ�داد ا�وا�م ا�(�9���0 �ل �و����) 7�)�S� eن ھذه ا

7���D�دار76 و� �K�)� ذي .�ن إ�داع ا�ر	���ت وھو ا��ر ا

2 /��	
د ا��4ء ا�
���� ا���+	 ����ت ا��	4م ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+�: 

�(9 اوط(�9 l	راف �(د�� �(�.� ����9 ا�,�راع���= ا�(����0ت ، و��د ا(�.�ء �.�م ا

9�����.�9 إ�داد ��ر�ر �ن (	�ط.� و ��Dدق ���7 �� ����9 ���9 و�ر��7 إ=  ـ ��وّ=ا

� .3 �.ور�9ر��س ا

  

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي  170أنظر المادة  - 1
 .2012لوالئية لسنة من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية وا 4أنظر المادة  - 2
المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف  2012فبراير سنة  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي رقم  15أنظر المادة  - 3

 .من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية 33على االنتخابات، والمادة 
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را	: ����ت ا��	ت #�ل ا����� ا�وط��� �P�راف #�* ا���+�D��  

 9�����(���ID 9�.� إ�� ��د�0.� ا������، وإ�� �(�ء ��= إ0ط�ر �ن ا��د��0ن �� ا����رس ا

  .1 ا�(�9���0

1 /(� : ا��د+ل ا���9

�(9 0ر,� ��س ��Dدا,�9 و	<���9 ا����9 ا�(�9���0، �5(.م �وذك �(د�� ����ن أ���ء ا

 ،9�����(9 ا<ر��9 ا��(9 اوط(�9 أو ا�9، إ= ا����ررون ��ر�را �<ID ، �ر�J ��ب ا

��ل ا��(و(�9fل ��7 �� اD>�.  

6ن أو ا�وا,J ا�� زاروھ� و��ب أن ����ن ھذا ا��ر�ر �د,9 ��ر�d و���9 ا�(���ل وا���

 . 2 وا��Iظ�ت ا����(9 وا�د9 و6ل ���و�9 �رو(.� �<�دة

  :  ا��د+ل 	�ء #�* إ+طر ا�����/ 2

�(9 6����� �ن ,�ل ا�طراف ا�	�ر96 �� ا�(����0ت و�ن ,�ل ا��(9 اوط(�9 �را,�9 �0طر ا�

��ن  �ودع ا�0ط�رات وا��YIت ��بو.  3 ا�(����0ت��(9 اوط(�9 أو ا�S� ،9��(9 ا��ا

9����و��ب أن ���وي ھذه ا�0ط�رات وا��YIت ��= ا�م و�ب وD<9 و�و,�J . ا<ر��9 ا

  .ا��(� و�(وا(7 اذي ,د ���Rّ ��7 و���ون ا�0ط�ر و�(�Dر ا���Oت

��(.� ا<ر��9 ا����9 �ن ,�(9 اوط(�9 ���رھ� أو ���رات ��(9 اوط(�9 و��6ن إ0ط�ر ا��ل ا

�.D�D�0ل ا���را,�9 ا�(����0ت ������� ا�� �د0ل �� �.  

6�� ��6ن إ�YI.� �6ل 0رق ��س ��Dدا,�9 و	<���9 ا�(����0ت �6ل او���ل ��� ��.� او���ل 

  .    ا�6�رو(�9

9���9 درا�9 �و�وع ا�0ط�ر �5���ع ا�را�ل ا���(9 �� ھذه ا�  : 4 و��و= ا

                                                           

المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف على  2012فبراير سنة  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي  07أنظر المادة  - 1

 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  17االنتخابات والمادة 
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  25ادة أنظر الم - 2
من النظام  22المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات والمادة  68-12من المرسوم الرئاسي  8أنظر المادة  - 3

 .2012راف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة الداخلي للجنة الوطنية لإلش
المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات والمواد من  68-12من المرسوم الرئاسي  14إلى  9أنظر المواد من  - 4

 .2012مجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء ال 31إلى  26
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��9ق�
��  - أ���(9  :ن ا��9رر وا��9م 	��(9 ��ررا �ن ��ن أ���ء ا�إذ ��ّ�ن ر��س ا

9 ����ف ، و��6(7 أن ����J �ي 	0ص أو �������J ا���و��ت واو��Oق ا =��و

 .��ط9 أو ھ��9 �	�ر96 �� ا����9 ا�(�9���0 و�ط�ب 6ل ���و�9 �راھ� �رور�9

�(9  و��د�9، ��= ا��ا(�.�ء ا����ق �� ا��ف، ��رر ا��رر ��ر�را ��ر�7 ��ب ا

9�����(9 ا<ر��9 ا� . اوط(�9 أو ا

���9  :ا��داو�� وإ�دار ا�9رارات  - ب �� 9������ن ا<ر��9 ا��(9 اوط(�9 أو ا����J ا�

�)Oه ا�D,ل أ�ن و���ون ��K�9 �(�ء ��= ا��د��ء �ن ر���.� �<Dل �� ا��ف �� أ

�Yر أ(7 إذا ورد ا�0ط�ر �� �وم ا�,�راع ، �5(7 ���ّ�ن .  ���9 �ن إ0ط�رھ�) 72(

 .���.� إDدار ,رارا�.� �ورا

 9OIO 9 إ� ���ور������ن ا<ر��9 ا��(9 اوط(�9 وا�) 3(و� �D> �داو�ت ا

  .أ���ء ��= ا�,ل

�(9 ,رارات إدار�9 ����9 و�9���YS ا�Dوات، �و�6ون Dوت ار��س �ر��� و�Dدر ا

  .�(د ���وي ا�Dوات

 9)��  .و�و,Jّ ھذه ا�رارات �ن ,�ل ار��س وا��رر، و��ّ�ل و��<ظ �� أر	�ف ا

  :�	��S ا�9رارات و���Dذھ - ج      

�(9 ,رارا�.� �6ل و���9 �راھ���(���9، ��� ��.� او���ل ا�6�رو(�9 أو ا<�6س  ���Rّ ا

9)��  .أو ا.��ف أو �ن طر�ق ا(	ر �� ا�و,J ا�6�رو(� 

��ن ��(9 اوط(�9 وا�و���ّ�ن ��= ا��د��0ن �� ا����9 ا�(�9���0 ا����Oل �رارات ا

 9)����ل ا�� ��ّددھ�، و�� ��9 ا���(�ع ��6ن f9 �� ا����أن �(<ّذ ھذه ا<ر��9 ا

  .ا�رارات �ن طر�ق ���0ر ا�وة ا��و��9 �ن طرف ا(��ب ا��م ا�0�ص
  

�(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت ا����9 ��ف ر,م �,رار ر,م  336و��Oل ذك ,رار ا

375  dر���ؤرخ ��، �(�ء ��=  1 2012(و���ر �(9  20ا�(	ور ��و,�.� ا�6�رو(� وا

�(9 ا<ر��9 ا����9 ��و�رداس ���ر�d ا�0ط�ر ا�ودع ��ن  2012(و���ر �(9  18دى ا

�و�رداس ا����ن  9����l	راف ��= ا�(����0ت ا 9�����(9 ا<ر��9 ا�طرف ����دو ا

��.وري,��م ��Dدر ,���9 ا�ر	��ف اوط(� ا�����س  �ت �زب ا��(��0ب أ���ء ا

�D.ذا ا	��� و��� و��9 �و�رداس �5 9DDّ0�ق ا�I��ت ا�	.�ر�9 �0رج ا���6ن ا
                                                           

 .04أنظر الملحق رقم  - 1
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اKرض وذك ��= ���وى 6ل �ن ��د��ت �O ،9��K(�9، �وز,زة، ,دارة، �وق ا��د و���دي 

 ، 9�)��س ا	���9 ا��د�9 ���د��ت ا�����رارات ا��د�9 ا�Dدر �ن رؤ��ء ا ��I0 وھذا

�(9 و��د ا�داو9 ,�(و(� ,ّررت و���Dدر ) ع.س.ب(�9���YS ا�Dوات أ�ر ا��د ��ث أن ا

��س ا	��� او��� ���.وري �(��0ب أ���ء اف اوط(� ا���,���9 ا�ر	���ت �زب ا

 9����9 ����د��ت ا�ذ6ورة ����� ا����و��9 �و�رداس �(زع ا��D��ت وا�I��ت ا�	.�ر�9 ا

l	.�ر ����9 ا�(��0 9DDّ0���9 وا6ف �ن ذك، �J أ�ر ا��د وا� �0رج ا�����ت ا

�ن ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م  195و��9 �و�رداس ���.ر ��= �ط��ق أ��6م ا��دة 

�وة ا��و��9ا�(����0ت، � J����R ھذا ا�رار �6ل او���ل و�(<�ذه، �(د ا�,���ء، ��.     

�زا���،  و�(د�� �>Dل و����.� أو أ0طرت �.� �<	�ا6 ���(9 أن وا,�9 �ن او,��J ا��رى ا

  .� �.)5���Rّ �.� ا(��ب ا��م ا�0�ص �ورا

 9)����ن ا<ر��9 ا����9 ر�J ���ر�ر دور�9 �ن (	�ط.� إ= ر��س ا�6�� ���ّ�ن ��= ا

  .1 اوط(�9
  

�)Dرع اا��� : �	�ت ا������ا����� ا�وط��� ��را	  ا���+
  

�زا�ريا����ق �(ظ�م ا�(����0ت ا���ق  01-��12 ا��(ون ا��وي  ا���دث ا�	ّرع ا

�(9 وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ��م و��.� ��(���9 6ل ا,�راع �.�� �6(ت ط����7، ���ث ��6ّف 

�.�ز ا��(و(� وا�(ظ��� ا���ول �7 اذي ��6م ا�(����0ت2 ���.ر ��= و�J �ّ�ز ا�(<�ذ ا .  

�را,�9 ا�(��0 9DDّ0��9 اfون ھو أ(7 6ّرس ھذه ا)���د�د اذي أ�= �7 ھذا ا��ت ��ر ��

� إ�ط�ؤھ� 9K�D ,�(و(�9  187إ= ا��دة  171ا(ص ���.� �� �واده �ن ا��دة ��، و��

�(9 �� ا�وا(�ن ا�(�9���0 ا����9 ��ث م ��طرق إ�.� ��= ا�طIق، ��6(ت �<��دھ� ھذه ا

�را,�9 ا�(����0 9������(9 اوط(�9 ا��(9 ��ت ����9 ا�ت ا����9 و�6ن ��م ا(ص ��= ھذه ا

��ر�وم ار���� ر,م  9��)�� IO� ل�� 276- �97ن طر�ق �ر�وم ر����، ��O�� ھو ���7 ا

�را,�9 ا�(����0ت  �1997و�و �(9  23ا�ؤرخ ��  9������(9 اوط(�9 ا�ا����ق ��

س ا	���9 ا��د�9 واو���9����Y	ت  24ا�ؤرخ ��  272- 02ر,م  ، وا�ر�وم ار����3 

                                                           

 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  32أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي  171المادة  أنظر - 2
 .1997يوليو  27المؤرخة في  49المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 3
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س ا	���9 ا��د�9  2002 �(9�����(9 �����9 وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت اذي ��دث 

، ���ث �6(ت �(	S ��= أ��س ا���(�ت ا�� ��د�.�  1 2002أ6�و�ر �(9  10واو���9 ـ 

��	�ر96 �� ا�(����0ت ود��.� إ= 0وض Y��ر  9�������.ور�9 �mزاب ار��س ا

��د�د 	6وك ا���ط��ن وا��0و��ن �ن (زاھ9 ا����9 ا�(�9���0ا�(���9 ا�(�9���0 و�� 7� .

�(9 ا�ط�ر ا����ق �(ظ�م ا 01-12ا��وي ر,م  و6ن ا��(ون�.ذه ا J���0ت و��)�

  .ا��(و(� اIزم و�ّدد �	��6�.� و���ID�.� و�(ظ��.� وو���ل ��رھ�

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا(�س ا	���9 ا�و���7 �(�طرق إ= ��ر�ف ا����د�9 ����0ت أ���ء ا

O(و���ID�.� ) ��O(�(و�(ظ��.� ) أو�(واو���9 �O� را��(و�6<��ت ���.� )�.(  

ء ا����س ا��
	�� ا�	�د�� وا�و����: أو�A#ت أ	
ر�ف ا����� ا�وط��� ��را�	� ا��+�  

 �.)S� 9و���س ا	���9 ا��د�9 وا����(9 اوط(�9 �را,�9 ا(����0ت أ���ء ا���6ن ��ر�ف ا

ھ��9 وط(�9D�0 9 و�����9 ذات �روع ����9 ��= ا���وى او��� وا��دي، ��م �� 

 J�������0ت، و�ر�6ن �� ا�(�	���و��.� ����O ا��زاب ا�����9 و ا��ر	��ن ا��رار ا

� 9��ID� ور و,وا(�ن�د�را,�9 ,�(و(�9 و(زاھ9 ا�(����0ت ا����9 �� إط�ر ا��رام ا

��.ور�9 ��ر �0��ف �را��.� ,�ل وأO(�ء و��د ا�,�راع، �ن �وم �(��D.� إ= 9��Y ا��Iن ا

�(���e و��د�م ��ر�رھ� ا������ ا��م  ���.)  . 2ار��� وا

 �.  :6�� ���و���7 ��6ن ا��0راج ا��D0ص ار����9  

أي أ(.� �Kط� ���J ا�راب اوط(� ��ر �رو�.� ��= ���وى  :أ�4 ھ��� وط��� - 1

���J او���ت وا��د��ت. 

2 - ��9��� ����(9 ط���.� ا����� وا����ل ��(ظر إ=  :أ�4 ھ��� ����6��ب ا

 ��O�����0ت و�ر96 �� ا�(�	��	��6�.� ا�� ���Dر ��= ����O ا��زاب ا�����9 ا

��ر	��ن ا��رار، و��Yب ����O ا�دارة �� �����.� ا����O� ،9�� �(رى �� ا

���� �.���6	� .  

                                                           

 .2002غشت  28المؤرخة في  58المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 1
نوفمبر  29انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة  4و3أنظر المادتين  -  2

2012. 
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3 - ����(9 �ط���.� ا�ؤ,ت ��= ا����ر أن (	�ط.� ��دأ �ن  :أ�4 ھ��� �ؤ���ث ���ّ�ز ا

��ر� d���D).� و�(�.� ��د إ�داد و��د�م ا��ر�ر ا��م ا������ ا����ق ��(ظ�م 

 01- 12�ن ا��(ون ا��وي  181ا�(����0ت و��رھ� ا�(Dوص ���7 �� ا��دة 

  . ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت

���ء ا����س ا��
	�� ا�	�د�� وا�و������ظ�م ا����� ا :A#ت أ	  �وط��� ��را�	� ا��+

ر�وع إ= �� �6ن ���ول �7 ����� ,�ل Dدور ��ا����ق �(ظ�م  01- 12 ا��وي ��(ونا

�(9 وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ��ت �S(7 �6ن �� 6ل �(���9 ا(�9���0 (�د ا�(����0ت ��م إ(	�ء 

�را,�9 ا�(����0ت  ����9 �0��ف �J 6ل ا,�راع 9������(9 اوط(�9 ا����ث �ّ��ت �� ا�دا�9 ا

 9)� 9����I(����0ت ا 9��)�� 9�����(9 ا�����9 اوط(�9  1997ا�، و�ّ��ت ��د ذك ا

س ا	���9 ا��د�9 واو���9 �����را,�9 ا�(����0ت ) 9)� 9����  ).�O�6ل 2002ا�(����0ت ا

��ن ��م ��و�ب �ر�وم ر����و�6ن إ(	�ء ھذ��6(ت ��	6ل �ن ����O ا��زاب ���ث  ه ا

 =ا�����9 و����O ا��ر	��ن ا��رار ������9 إ= ��و� 9	��D0ت وط(�9، ������9 إ

 9��)����O ا��ط9 ا�(<�ذ�9�O�� 9 �� وزارة ا�دل ووزارة ادا9��0 ووزارة ا���Dل، ��

 9)� 9����1997I(����0ت ا  J� ط�ن ���	ر��، أو ����O ا��زاب ا�����9 و����O ا

��.ور�9، و����ده IOث .� 	9�D0 وط(��Y 9ر ���ز�9 ��ّ�(.� ر��س ا�K	ق أ��)� �ّ�و

I(����0ت  9��)�� ،9������(9 ا�(واب �(���ن ��م ا(���0.م �ن ,�ل و�ن ��ن أ���ء ا

 9)� 9����  . 2002ا

�(9 ا��د� 9	�Y 9�D0ر ���ز�9 ��و= 6�� �6ن �0��ر أ���ء ا��(9 او���9 وأ���ء ا�

�(9 ��= �دة   .�(��ق أ���ل 6ل 

 �.)���(9 ا�����9 اوط(�9 و�6�� أن ا�ر�وم ا���ق �6ن �(ص ��= ����� أ���ء ا

  .ا����9 ��و���ت �ن (<���.� 

�(9  3و�6(ت ��و= 9��0 �0��ط9 ��	6ل �ن ��(9  3ا�����9 و����Oن �ن ا�����Oن �ن ا

�.�ز�ن و���ن ا�ر��ل ����و��ت ا�6و��9 �(ظ�م ا�(����0ت ��و= ��.�ل ا�I,9 ��ن ا

 24ا�ؤرخ ��  272- 02وا�	�ور وذك ���ب �� ھو ��ّدد �� ا�ر�وم ار���� ر,م 

س ا Y2002	ت �(9 �����(9 �����9 وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت 	���9 ا��د�9 اذي ��دث 

  .2002أ6�و�ر �(9  10واو���9 ـ 
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(ّظّم و��ط  ا���ق �(����0تا����ق �(ظ�م ا 01-12ر,م  و6ن �Dدور ا��(ون ا��وي

�(9 �ّدد ��وق ووا���ت 6ل ��و ��.��  .�	��6�.�، 6�� أن ا(ظ�م ادا��0 .ذه ا

ء ا����س ا����� - 1A#ت أ	
	�� ا�	�د�� وا�و����� ا����� ا�وط��� ��را�	� ا��+��:  

�(9 اوط(�9 �را,�9 ��ن ,�(ون  182و  ���172ب (ص ا��د��ن ا����9  (����0تا���	6ل ا

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا(����0ت ����ء  06وا��دة  01- 12ا�(����0ت ��ن ا(ظ�م ادا��0 

س ا	���9 ا��د�9 واو���9 �وم ���  :��� ��� 2012(و���ر  29ا

����9 ا���9 �ن طر�ق ا�,�راع ا�ري :ا�ر��س - أ  . و�(�0ب �ن طرف ا

 .��	6ل �ن ا6<�ءات اوط(�9 و��ّ�ن �ن طر�ق ا�(ظ�م :أ��� دا��� -ب

و��	6ل �ن ����O ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت و����O  :ا���
�� ا�
�� -ج

 .ا��ر	��ن ا��رار، �0��رون �ن طر�ق ا�ر�9 �ن ,�ل ا��ر	��ن ا0fر�ن

����9 ا���9 �ن طر�ق ) 5(و��6ون �ن 0��9  :ا����ب - د(واب ار��س، �(��0.م ا

.�، ������9 إ= ر��س ا�6�ب وھو ا�Dو�ت ا�ري ���9���Y ا���ط9 Dmوات ا��ّ�ر �(

9�������9 ا�(9 اوط(�9 واذي ��6(7 ا0���ر ��ّرر �ن ��ن أ���ء ا� .ر��س ا

��ن او���9 �را,�9  :ا�Dروع ا������ #�* ���وى ا�و��ت وا�	�د�ت - ھـ �وھ� ا

��ن ا��د�9 �را,�9 ا�(����0ت ا����9 ، و��م �(��Dب أ����.� �ن ا�(����0ت ا����9 وا

�(9 اوط(�9�  . طرف ا

�(9 او���9 �را,�9 ا�(����0ت ا����9 �ن ��Oل �ن 6ل �زب ����� ����د �	�رك ���	6ل ا

س ا	���9 او���9 و,ّدم ,���9 ��ر	��ن ��و��9 و�ن ��Oل �ؤھل ,�(و(� ����� ا(����0ت ا

  .�ن 6ل ,���9 ��ر	��ن أ�رار

�(9 ا��د�9��را,�9 ا�(����0ت ا����9 �ن ��Oل �ن 6ل �زب ����� ����د �	�رك  و��	6ل ا

س ا	���9 ا��د�9 و,ّدم ,���9 ��ر	��ن ����د�9 ا��(�9 و�ن ��Oل �ؤھل ����� ا(����0ت ا

  .,�(و(� �ن 6ل ,���9 ��ر	��ن أ�رار

�(9 �را,�9 ا(����0ت ��د�9 �6(ت أم و���9 �ن ,�ل أ����.�6�� ��6ن . و�(�0ب ر��س 6ل 

��ن �ر��9 أو أ�واج ��ل l	راف ��= �����ت ��ّددة�(9، �6�� ا,��= ا��ر، إ�داث �.  



��اءات ا	������� 	������ ا������� : ا	��� ا�ول�	 �ا	�#"�! ا	 ����  

 

89 

 

�(9 �ر��9�9، ���ث ��رأس 6ل (��ب ر��س ����ن ا<ر��9 ا��(9 اوط(�9 �ن ا�، 1و��	6ّل ا

����(9 �ر��9 ��6<9 ��	ؤون ا��(و(�9 وا�(�ز��ت :وھ� ��= ا(�و ا ، 9)��ر��9>�6� 9 

9���9، ���(ظ�م وا�I,�ت ا����(9 �ر��9 ��6<9 ��و���ل ا�(9 �ر��I���� 9>�6� 9م ، 

��ن ا����9، وا���Dل��(9 �ر��9 ��6<9 ������9 ا. 

�(9 ,�ل Dدور � ��(وناو�� ���I� �))6ظ�7 �� ھذا ا	Sن و�����ر(9 ��� �6(ت ���7 ھذه ا

�(9  ا�(����0ت��ق �(ظ�م ا�� 01- 12ا��وي ر,م �ھو أن ا�	رع ,د ��ل ا0���ر ر��س ا

��.ور�9 �ن ا	��D0ت �6ون ���(��0ب ��د�� �6ن ����� ��م ����(7 �ن طرف ر��س ا

 9)��.��7 ا 9�������9 ااوط(��Y 9ر ا���ّز�9، 6�� ,�م ا�	ّرع ����5د ����O ا�دارة �ن ا

����(9، ا��ر اذي �ن 	S(7 أن وھو �� �	6ل ���(9 إ����9 ��9 و���د�9 ھذه اI��د ا��

�(�6س �Dورة إ�����9 ��= أ���.� و,رارا�.�، وإن �6ن ھذا ا��(ون ,د (ّص ��= �� ��ّ�= 

�(9 وا�� ��	6ّل �ن 6<�ءات وط(�9 ��ّ�ن �ن طر�ق ا�(ظ�م وم ��ّدد ������(9 ادا��9 

  .��(9 ا��(��9ددھ�، وا�� �6(ت ���ّ= ����� ���

ا����ن  ��2012���ر �(9  24ا�ؤرخ ��  2 و��ر�وع إ= ا�رار اوزاري ا�	�رك 

�وم  9�����(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ا�(و���ر �(9  29����ن أ���ء ا���(9 ادا��9 

2012   9OIO م.)S� د������ت ا����9 و�وظف وا�) 3((د �وظ<�ن �ن وزارة ادا9��0 وا

9���  .   �ن وزارة ا

2 -  ����ت ا��	ء ا����� ا�وط��� ��را�	� ا���+A#ت أ�9وق ووا�	  

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت�ا��Dدق ���7 ��و�ب ا�داو9  ا����9 �ّدد ا(ظ�م ادا��0 

�(9  2012أ6�و�ر �(9  17ا�ؤر90 ��  01ر,م ����9 �ن ا��وق واوا���ت ����ء ا

�����ن او���9 وا��د�9 �را,�9 ا�(����0ت ا����9 ��= ا(�و ا�  : اوط(�9 وا

ت ا������ -أ	ء ا����� ا�وط��� ��را�	� ا���+A#9وق أ� 3: 

9 ����� 9���J أ���ء ������ن ا��د�9 �را,�9 ا�(����0ت ا���ن او���9 وا��(9 اوط(�9 وا�ا

  :�ن ا��وق ���ب (ظ��.� ادا��0 وھ�

                                                           

 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  17و 13أنظر المادتين  - 1
 .2012سنة أكتوبر  21المؤرخة في  58المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 2
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  49إلى  46أنظر المواد من  - 3
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 .���� أ�رة ����ل ا��واء وا�ط��م وا(�ل -

�(9 وا�طIع ��= (���e أ���.�، و��= 6ل و�O�9 أو ���و�9  -�ا�	�ر96 �� أ	�Kل ا

9)��.� 9�D ��.�9 ا. 

�(9 �(�,	�7 إ�  -����9 �.��.�، و��= ا)�(9 �6ل أ�ر �<�د �ا�ق �� إ	��ر أ���ء ا

 .إذا ,ررت �6س ذك ���9���Y ا���ط9 Dmوات ا��ّ�ر �(.�

 .ا��D(9 ا��(و(�9 �����9 �ن 6ل ��OSر أو �Kط أو �د0ل �ن 	S(7 ا���س ��ر��.م -

 .��.�ل �.�م أ����.� �و��ر ا	روط ا��د�9 وا��(�9 وا��(و�D, 9د -

�(9 ���ب  -�ا����9 �ن 6ل أ	�6ل ا�Kط �� إط�ر ���ره اوظ�<� أو (	�ط7 �� ا

�.��(9 أو �0ر�  .آرا�7 أO(�ء ���ر��7 �.��7 دا0ل ا
  

�(9 اوط(�9 و�رو�.� ا����9 �6ون �طو��� و� ��در ا�	�رة إ= أن ا��و�9 �� ھذه ا�

، �I0ف �� �6ن ���7 ا��ل �����  D��1ل ���Oو ا��زاب وا��ر	��ن ��= ��و���ت 

��ن ��م �����ل ��O�� ھو ���7 ا��ل ��ن  ��26 ا��دة ���ث �6(ت ا��و�9 �� ھذه ا

�(Y2002  9����� 9	ت �(9  24ا�ؤرخ ��  272- 02 ر,م ا�ر�وم ار����اذي ��دث 

س ا	���9 ا��د�9 واو���9 ـ ����وھو ، 2002أ6�و�ر �(9  10وط(�9 �را,�9 ا�(����0ت 

��ن �Kرض  �� ا�<و���ت����رة � �� ��> ا��ب وا�������Oل ا��زاب ا�����9 �� ا

ت ا����9 ��� 	ّوه ا(	�ط ا����� وا����9 ا�(�9���0 ���ث او���9 وا��د�9 �را,�9 ا�(����0

أ�D> ھدف ��ض ا�	�ر�6ن �� ا����9 ا�(�9���0 ھو ا�Dول ��= ا�ق �� ا���Oل �� 

� ا�Dول ��= ا��و���ت ا(�د�9 و�س ا�	�ر96 �.دف ا�Dول ��= ����ن ا�را,�9 و��

�DوD0 9����س ا����KDرة أو  ����د (����9 �� ا�� =ّ��� ���ن طرف ا��زاب ا

 =�(9 ا��د�D� 9ل إ��.ر�9، ���ث �6ن ا��و�ض �ن ا���Oل �� ا�دج و�ن  30000ا

 =�(9 او���9 إ���ن . دج 60000ا�و���7 ��د أ��ن ا�	ّرع ����7 ا��و�9 �� ھذه ا

�طّو��، وا���ء ��= ھذه ���(�� �.دف ا���ء ��= ھذه اظ�ھرة و�	��J ا(��ل ا�ز�� ا

ا���ر��ت ا�� �6(ت �(<ّر ا�واطن ا��دي �ن ا�(0راط �� ا(	�ط ا����� و���ده �ن 

 .ا�	�ر96 �� ا����9 ا�(�9���0

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي  187أنظر المادة  - 1
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ت ا������ -ب	ء ا����� ا�وط��� ��را�	� ا���+A#ت أ : 1 وا�	

�(9 ا��زام����9 �ن اوا���ت وھ� 6�� ��� و�� ا����ل ���ّ�ن ��= أ���ء ا�:  

�ن  187إ=  171ا��رام ا(Dوص ا�����9 �دو9 و��= اD0وص ا�واد �ن  -

�(9 اوط(�9�  . ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت، و6ذا أ��6م ا(ظ�م ادا��0 

- 9)�� .ا�<رغ ا��م و�D<9 دا��9 و����رة �.��.م إ= 9��Y ا(�.�ء �.�9 ا

- �9 وا���د وا�<�ظ ��= �ر�9 ا�I��ذي �6<ل ا���زام �� ���J اظروف ����<ظ ا

9)�� .ا�داو�ت و�دم اطIع أي �6ن �����و��ت ا�����9 ���<�ت ا

��ن او���9 أو ا��د�9 ���دا ر��س  -��(9 اوط(�9 أو ا��دم ا�د�ء �Sي �Dر�> ���م ا

 9�����(9 اوط(�9 و��د �داو9 ا��(9 اوط(�9ا� 9��� .ا

- 9)���9 و���د اI����� س��� .�دم ا�د�ء �Sي �Dر�> أو إظ.�ر �و,ف �ن 	S(7 ا

�(9 اوط(�9 -� .     ا��زام ����رام ا�داو�ت وا�وا�> وا���ر�ر ا��Dدق ���.� �ن ,�ل ا
  

���: ����ت ا��	ت ا����� ا�وط��� ��را�	� ا���+��.�  

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ا����9 �� ظل ا��رام اد��ور وا�	ر�J ا���ول ����رس ا

�7 �.�9 �را,�9 ا�����ت ا�(�9���0 و���د ا��وان ا��6<�ن �.ذه ا�����ت، و���رس �.ذا 

9���  : 2 اD0وص ا���IDت ا

ق ا�����ت ا�(�J� 9���0 �<و�ض أ���ء �(.� ����م �ز��رات ��دا(�D, 9د ����(9 �ط��  - 1

 :أ��6م ا��(ون و��D0وص ا���م ��� ���

 : 3 +.ل ا��Dرة ا��	�9 #�* #���� ا���و�ت  - أ

�ن أن �����ت �را��9 ا�وا�م ا�(�9���0 ��ري ط��� �6�mم ا��(و(�9، �����  ا�6Sد -

���� ����ق ����رام ��رات ا��Dق وا�ق �� ا�����ج واط�ن و�(<�ذ ا�رارات 

9 �� ��9 ,�ول اط�ون ا�ر�و�9����� .ا

                                                           

 .2012للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة من النظام الداخلي  57إلى  50أنظر المواد من  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  181إلى  174أنظر المواد من  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  175أنظر المادة  - 3
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��ل ا��ّدد -fم �� ا����ة (�90 �ن ا�6Sد �ن أن 6ل ا�ر����ت ,د ا�0ذت �ن أ�ل ا

ا����9 ا�(�9���0 ا��د�9 6ل ��Oل �ن ����O ا��زاب ا�����9 وا��ر	��ن ا��رار 

 .ا�	�ر�6ن �� ا�(����0ت، ا�ؤھ��ن ,�(و(�

-  9������9 د,��9 ط��� ���6م اا�6Sد �ن أن ��<�ت ا��ر	��ن I(����0ت ھ� ��ل ���

	روط ا��(و(�9 ا�ط�و�9��. 

6ل ا.��6ل ا���(9 �ن ,�ل ا�دارة �����ن �����ت ا���9 ا�(�9���0 ا�6Sد �ن أن  -

و6ذا ا���6ن ا�9DDّ0 �	.�ر ا��ر	��ن ,د �ّم �وز��.�، ط��� ��رارات ا��ّددة 

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت� .�ن ,�ل ا

����9  ا�6Sد �ن أن 6ل ا�ر����ت ,د ا�0ذت �ن ,�ل 6ل ا�طراف ا��(�9 �ن إدارة -

وأ�زاب �����9 و����O ا��ر	��ن ���6ن ا��زاب ا�����9 وا��ر	��ن �ن ����ن 

 .����O.م ��= ���وى �را6ز و��6�ب ا�Dو�ت

-  ��O��ا�6Sد �ن أن 6ل ا�ر����ت ,د ا�0ذت ����م ,���9 أ���ء �6�ب ا�Dو�ت ، 

��ن ا��رار وأن �6ون ا��زاب ا�����9 اذ�ن ,د�وا ��ر	�� I(����0ت وإ= ا��ر	

I�� �.� 6<ّل� .اط�ون ا�����9 ,د �ّم ا

��ن ا�(�9���0 ا��د�9 ,د �ّم ����(.م ط��� �� �(ص ���7 ,�(ون  -�ا�6Sد �ن أن أ���ء ا

 .ا�(����0ت

�9 �4  - ب�  :1 +.ل ا��Dرة ا��
�رة �
���� ا���و�ت وا�.

�ن أن ,���9 ا����ء ا������ن وا������ن �6�ب ا�Dو�ت ,د ���ت ���رات  ا�6Sد -

 .او��9 وا��د��ت و6ذا ���6�ب ا�Dو�ت �وم ا�,�راع

ا�6Sد �ن أن أوراق ا�Dو�ت ,د و��ت ���6�ب ا�Dو�ت ط��� (ظ�م ا�ر��ب ا��<ق  -

���د واو��Oق ���7 ��ن ����O ,وا�م ا��ر	��ن وأن ��6�ب ا�Dو�ت �زّودة ��

 .ا�(�9���0 ا�رور�D� ����� ،9(�د�ق 	<��9 و�وازل ��دد �6ف

9 �ر��ب أوراق ا�Dو�ت ط��� أ�Oرت ا�(���دات S�� أن =و�(��K أن (	�ر ھ(� إ

وا��I0ت، ����� �� �� 9���Kر ا�ر��ب أO(�ء ����9 ا�(��0ب �<��ل ,���9 أو 

�Oر �<�ظ��O�� 9 ا��زاب وا��ر	��ن ا��رار، ���و�9 ,وا�م ��= أ0رى، ��� �

��= أ��س أن ا(���0ن اذ�ن � ���دون ا�راءة وا6���9 واذ�ن � ��و�ر .م او�� 
                                                           

 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  175 أنظر المادة - 1
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 =�� �� �0��رون ا����9 ا�و�و�9 �ر���� ھ� ا�و�Y زمIا��(و(� وا����� ا

S��9�������، وھو �� ا���زم ��= ا�	ّرع ا��6Sد ��= ھذه ا  . 

ا�6Sد �ن أن 6ل ا�ر����ت ,د ا�0ذت ,Dد ���6ن ����O ا��ر	��ن �ن ��ور  -

�����ت �Dو�ت ا��6�ب ا��(��9 إ= 9��Y (.��9 ا����9 وا����ق ��ر6ز �Dو�ت 

ا���ق وا���ھ�9 �� �را�9 اD(دوق واو��Oق ا�(�9���0 إ= 9��Y ا�(�.�ء �ن 

 .����9 ا<رز

 .ز ��(� و�ّم إ�راؤه �ن ,�ل ��رز�ن ���(�ن ط��� ���(ونا�6Sد �ن أن ا<ر -

ا�6Sد �ن أن ا����م 6ل ��Oل �ؤھل ,�(و(� (�90 �ط���9 Dmل �ن ���ر ا<رز  -

و���ر ا���Dء ا��دي Dmوات و6ذا ���ر ����J ا(���e وأن ھذا ا����م ��م 

�رد ��ر�ر ا����ر ا�ذ6ورة وإ����.��� �������. 

�ن أن ا�ر����ت اIز�9 ,د ا�0ذت �ن ,�ل رؤ��ء ��6�ب ا�Dو�ت ,Dد ���6ن ا�6Sد  -

���7 ����ر ا<رز�� .6ل �(�0ب �ن ����ل ا��

ا.���ت ار���9 ا��6<9 �����ر ا�����ت ا�(�9���0 �6ل ��Iظ9 أو ���Dر أو  إ0ط�ر - 2

و���ّ�ن ��= ا.���ت . (�ص أو ���وز ��م ����(�7 �� �(ظ�م ا�����ت ا�(�9���0 و��رھ�

 <��D� دD, ل��fرف ��ر�9 و�� أ,رب اD�� ك أنار���9 ا�� ��م إ0ط�رھ� �ذ

9)�� .1 اوط(�9 6����� ���دا��ر وا����� ا�� 	رع ��.� ا�0ل ا��Iظ، وإ�Iم ا

ط�ب وا��Iم 6ل او��Oق وا���و��ت �ن ا�ؤ���ت ار���9 ا��6<9 �����ر ا�����ت  - 3

ا�(�D, 9���0د إ�داد ����م ��م �ول ا�����ت ا�ذ6ورة أ�Iه، و6ذا 6ل �ر��9 

ل (�0ب �� �����.� �رYب أي �زب ����� �	�رك �� ا�(����0ت و6ل ��ر	> أو 6

9�)��7 وأن ��وم �� �دود ا��(ون �6ل ���= �<�د دى ا��ط�ت ا 2 . 

���ر	��ن أو ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 ��  - 4 9�����ا��Iم (�d اط�ون ا

.� وأO(�ء ��ر ����9 I09���0 و�9 ا�(���ا�(����0ت، أO(�ء 6ل ا<�رة ا�� ���ق ا

�(9 اوط(�9 و��ب ���.� . ا�,�راع��دم ا�د0ل �Sي ��ل �ن ا��وال �� ���IDت ا

9����l	راف ��= ا�(����0ت ا 3 . 

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  176أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  177أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  178أنظر المادة  - 3
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��ل ا�����ل و���ل ا��Iم ا��و��9 ��ن  - 5�ا�داول �ول ا�وز�J ا�(Dف 

 .1 ا��ر	��ن

ا�.ر ��= ��ن ��ر ا���9 ا�(�9���0 و�(��7 6ل �زب ����� و6ل ��ر	> �Dدر  - 6

 . 2 و ��0<�ت ا��0ذ 6ل إ�راء �راه �<�دا �.ذا اD0وص�(7 ���وزات أ

 . 3 إ�داد و(	ر ���ر�ر �ر���9 و��ر�ر ��م ������ ����ق ��(ظ�م ا�(����0ت و��رھ� - 7
  

   9�����(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ا�و�����ر(9 ��ن ھذه ا���IDت ا��(و�9 ا

، و��ن ����ق �(ظ�م ا�(����0ت ا 01- 12ا��وي ر,م  ا�(Dوص ���.� �� ا��(ون

 9)� 9�����(9 ا�����9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ا�ا�(	Sة  2002ا���IDت ا��(و�9 

�د �S(.� (<س  Y2002	ت �(9  24ا�ؤرخ ��  272-�02�و�ب ا�ر�وم ار����  ر,م ) ،

ا�(����0ت  ,�(ونو��> 0�Iف او��د �� ��د�د و�ا���IDت ا��(و�9 ��6.�� ، و���= ا�

�(9 �� ز��را�.م ا��دا(�D, 9د ����(9 �دى  ��175 ا��دة ����ت �را,�9 أ���ء ا� 7)�

�ط��ق ا�����ت ا�(�J� 9���0 أ��6م ا��(ون، ���ث أ��Dت أO6ر �و���� و�<I�D ��د�� 

  .  �6(ت �ذ6ورة �9K�D ���9 و	���9 �� ا�ر�وم ار���� ا���ق ا�ذ6ور أ�Iه

��(.� ا����9 ��م �(��D.� ��د أن ا�وا��Iظ ھ(� �(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ا����9 و

، و���7 (���ءل �ن �6<�9 ا���م ���را,�9 ا��(و(�9  ,وا�م ا��ر	��ن و��د�د ����O.م ,�ول

�9 ا��(و(�9 ��<�ت ا��ر	��ن ��������ت �را��9 ا�وا�م ا�(�9���0، و6ذا ����9 ا�6Sد �ن ا

0�)I��ل ا9D�0 �.���ن ا������ن �6ون ,د ا(��تfر أن ا���ت، ��= ا����.  

9 ��و��9 ���> وزارة ادا9�O�� 9��0 �� �د�ر�9 ا��(�ن وا	ؤون ا�D� نS� e�)��) 7و���

�درس ��<�ت ا��ر	��ن ,�ل ا����د ا�رّ	> ��6ون �ذك ر,��O ،9���, 9م  أ(.� ھ� ا�� و������ر

9)��اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ��د ذك �(ظر �� �دى �ط���9 ا��<�ت ���(ون  �S�� دور ا

وھ� �ذك ر,��9 ��د�9 Dدور ,رار ا�����د ، و���7 ��رز إ	�6ل آ0ر وھو �� ��Dر ا��<�ت 

�(9 �دم �ط����.� ���(ون وا�(ظ�م ا���ول �.�� ؟  ���	رع م ��ّ�ن �6<�9 إ0ط�ر �ا�� رأت ا

� 9)��> وزارة ادا9��0 ��دم �ط���9 ��ف �� ���(ون و� ا	6ل اذي ��0ذه ا�0ط�ر، ا�D

                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 01- 12من القانون العضوي رقم  180/01أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01- 12من القانون العضوي رقم  180/02أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  181المادة  أنظر - 3
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��.�د و���س ا���ر�9 ��ط، وإن �6(ت �6رة �Dول ھذا Iوھو �� ���ل ا��ر ,��ل 

 . 1ا�����ل ���<9 ، ورYم ذك ���= ا�����ل واردا �(��K أ0ذه �� ا����ن دا��� 

�را,�9  �6(ت ��ر اذيا�0ّSر ا6أ��� 6�� (�ّ�ل  9������ن ا���ر� 9���� 7��D)ب ا

(�6س اا�(����0ت ��= ���وى او���ت وا��د��ت (ظرا ��0ّSر �� ����ن ا����Oن، وھو �� 

��ن و�,�ّص �ن ��رة ر,���.� ا�� ,د ���Dر ��= �را,�9 ا���9 ���� ��= (	�ط ھذه ا

  .ا�����ت ا����ر�9ا�(�9���0 و�����ت ا�,�راع دون ��,� 

م ��ّ�ن  ، 9�����(9 ��د (.��9 ا�(����0ت ا�و�D0وص ا��ر�ر ا��م ا������ اذي �Dدره ا

 =�(9 ��= �رورة إر��ل ھذا ا��ر�ر إ�ا��(ون ط���9 ھذا ا��ر�ر ، و(ّص ا(ظ�م ادا��0 

��.ور�9 و(	ره �� و���ل ا��Iما��(و(�9 .ذا ا��ر�ر ،  و���7 (���ءل �ن اط���9. ر��س ا

واذي ��دو أ(�Y 7ر إزا�� �� دام ا�	ّرع ,د �6ت �ن ذك ، و�� ذك (�ص ��دح و�ؤOر 

 9�����(9 اوط(�Oّ�� 9ل ��Dرة ���.� ار,��� ��ر �را�ل ا��9��K ��= ا����ر أن ��ر�ر ا

���ر ا��ر�ر �ر��� ا�(�9���0 ، و���7 �6ن �ن ا���ل ��= ا�,ل أن �(ص ا�	ّرع ��= ا�

�(9 ��7 ��� �� ذك ���ر��ت ��د�ل ���م ��= �و�7 ا��دراك 9��6 ا(���ص ا�� �ذ6رھ� ا

  . ,�(ون ا�(����0ت إن وردت
  


را	: ����ت ا��	ت #�ل ا����� ا�وط��� ��را�	� ا���+�D��  

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت �ن ا��.�Iت اIز�9 ا�� ��6(.� �ن ���ر�9  ���<�د�ا

�.�ز ا�(ظ��� ����ر ��9 �� إط�ر ا����ل �را,�9 6ل ا�����ت ا� �� �6��9 �.��.�

���ث �زّود ���ر وط(� . ا�(����0، أO(�ء 6ل �ر��9 �ن �را�ل ����ر ھذه ا�����ت و��رھ�

و���<�د أ��� �ن اد�م . �د�9 ، 6�� �زّود ���زا(�9 ����ر 9D�0 �.�و��رات و���9 و�

ا�و����� �ن ,�ل ا��ط�ت ا��و��D, 9د أداء �.��.�، و� ��Dل ���Oو ا��زاب 

�(9 �� إط�ر ���ر�9 �.��.� �ن  .وا��ر	�ون ��= ��و���ت �ن (	�ط.م�6�� ���<�د ا

 ّ���� ��ن ���.� ��د�م اد�م .�، ���ث ��م إ0ط�رھ� �ن ,�ل ا�����ل و���ل ا��Iم ا��و��9 ا

9)��  .2 ر��س ا

                                                           

 .26/ 25، ص 2013/2014عقاقنة الحاج عالل، الرقابة في مجال االنتخابات، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 1
 .بنظام االنتخابات المتعلق 01-12من القانون العضوي  187و  186و  183و  179و  173أنظر المواد  - 2
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 J� 9���0�)ت ا�������ز��رات ا��دا(�K� 9رض او,وف ��= �ط���9 ا ���(9 �ر(���و��ّد ا

أ��6م ا��(ون، ���ث ��	6ل 6ل �وج ��6ف ��ز��رات �ن ��و�ن ��= ا�,ل، و�ط�J ���	رة 

 9)��7 و�����7 و��دم .� ��ر�را �<ID �� ھذا �ور ا(�.�ء ز��ر�7 ا�K	أ e���)� 9�)وطا

�(9 ���طIع ��= 6ل او��Oق ا�� �ن 	S(.� ��.�ل ر,��9 ا�����ت ا�(�9���0  .ا	Sن�و��وم ا

و6ذا ا�����ع إ= أي 	0ص �راه �<�دا، وا���م �6ل ا��ر��ت ا�� �راھ� �رور�9 �(��ز 

9 �������ت �.��.�، واد0ول إ= 6ل �D �. 9.�����9 ��و��9 أو ھ��9 أو  J��� �6ن�

  .  1 ا�(�9���0

�(9 اوط(�9 ��داو9 �� ا����ل ا�� ����ق �����رھ� و�(ظ�م أ���.� و6ذا ا����ل �و��ت ا

9 ���I,�ت ��ن أ����.������، ���ث ����D� Jورة �(�ظ�9 �� ����ت ��K��Y ،9ر أ(7  2 ا

.���ق .� أن ���K	� رى ��وره �رور�� أو �<�دا�0ص 	أي  =. 3 �د�� و����J إ

و�6ون ا�Dو�ت �� ا�داو�ت 	��D0 و��(�� ، و��6ن أن �6ون �و�69 �6�و�9، و��0ذ 

9)��  . 4 ا�داو�ت �9���YS ا�Dوات ، و�� ��9 ���وي ا�Dوات �رّ�> Dوت ر��س ا

�(9 اوط(�9 �ن و���ت إ= ا����ن او���9 أو ا���دات اوط(�9 �ر�J ا����طرف ��6�ب ا

m�(9 اوط(�9��(9 ��و�ب �داو9 ��ّدم �� 	6ل ���9 إ= ��.� و��ّت  ،�زاب ا��9�O �� ا�ا

  . 5 ا.���ت ار���9 ا��(�9 وأطراف ا�����ج

�ر��ت ا��(و(�9 أو ا��د��(9 اوط(�9 و�ود ا0��Iت ��س ����9 أو ا����9 و�� ��9 ����(9 ا

9�)���(ظ�م ا�(����0ت ا����9، ��ّدم وا�> ا����ج إ= ا.���ت ار���9 ا 6 .  

 �� 9�����(9 اوط(�9 و�(	ر ��= إOر ا�,�راع ��ر�را ���� ������� ����ّق ���(����0ت ا�و��ّد ا

O�ن ) �O�)2/3ن 6ل �را�ل ����رھ� و��رھ�، ���ث ��م ا��Dد,9 ��= ھذا ا��ر�ر �9���YS ا

�(9 اوط(�9 �� ���9 أو=، و�� ��9 ��ّذر ذك و�� �Yون أ��وع ��= ا�O6ر، �أ���ء ا

  .��م ا��Dد,9���Y��� 9 ا���ط9 �ن ا�Dوات ا��ّ�ر �(.� ��د �(�,	�7

                                                           

من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  36و 33،34،35أنظر المواد  -  1

2012. 
 .2012لسنة من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية  42أنظر المادة  - 2
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  24أنظر المادة  - 3
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  26أنظر المادة  - 4
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  43ر المادة أنظ - 5
 .2012من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة  44أنظر المادة  - 6
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��.ور�9، و����م 6ل ��و �(9 اوط(�9 ا��ر�ر ا������ ا��م إ= ا��د ر��س ا�و�ر�ل ا

و��م (	ر ا��ر�ر ا(.��� ا��Dدق ���7 �� و���ل ا��Iم، . �ن ھذا ا��ر�ر ��.� (�90

  . 1 و��<ظ ��ن او��Oق ار���9

 =D,ر�ر و�� أ�����ل ا��Iظ�ت وإ�داد ا��9 ��= )��إ� أ((� (�Iظ ا,��Dر ���IDت ا

��ت ��= ا.���ت ار���9 دون أن �6ون .� ا�ق ���� ا��0ذ أي ا���ت ��د�م وا�> ا��

9 ����� �� ��9 ا6�	��.� اذي  إ�راءات �(<�ذ�� 9	S(.�، وھو ا��ر���ل �(.� ھ��9 دون ���

  . �دم ا��رام إ�راءا�.� أو و�ود �زو�ر �� (����.� �دم �I�9 ا����9 ا�(�9���0 أو

  

 (�تاO�راف و ��ظ�م #����: ا��ط�ب ا��	ا�9�ون 	
د �دور  ا��را�	� #�* ا���+

تا ��ظم ا�
Aوي ا��د�د	+���  

  

د��رة ����9 ا�را,�9 ��=  9�������و�� �J �ط���ت ا.���ت ادو�9 وا��زاب ا�

ث ا��(ون  �2016(9 ا��ّدل  ا�(����0ت، ��ّ�ن اد��ور�O�� ا<Dل ا�O(� �ن ا��ب ا

��= �را,�9 ا�(����0ت، ���ث ��ر,��9 و�را,�9 ا�(����0ت وا�ؤ���ت ا���	�ر�9، ا(ص 

و�(�ول ا��(ون . �(7 ��= إ�داث ھ��9 ���� �����9 �را,�9 ا�(����0ت Dّ)194ت ا��دة 

�د�د (ظ�م ا�(����0ت ا��(ون ر,م  11-16و6ذا ا��(ون ا��وي ر,م  10-16ا��وي ا

�را,�9 ا Y2016	ت �(9  25ا�ؤرخ ��  9������(����0ت ��د�د ا����ق ��.��9 ا���� ا

��ID(ظ��.� و��رھ� و�.� و���6	�9 و��.  .��.� �.�م ھذه ا

=�را,�9 ا�(����0ت  ا.��9 ا������ر�ف  و���7 �(�طرق �دا�9 إ 9�����Oم ) ا<رع ا�ول( ا

، و�� )ثا<رع ا�O( طرق إ= ���IDت ھذه ا.��O 9م (�) ا<رع ا�O(�((�ول �(ظ��.� (�

  ).ا<رع ارا�J(�6<��ت ��ل ھذه ا.��9 ا��0ر (درس 

  

ت 
ر�ف �: ا�Dرع ا,ول	 ا������9 ��را�	� ا���+��
  ا����4 ا�

  

   9����9 اI������ J���� 9���,���0ت ھ� ھ��9 ر�را,�9 ا�(� 9�����ا.��9 ا���� ا

��س ا���= ����ء ��9 �� ا����ر ، و��6ّون �	6ل ����و �ن ,��ة ���ر�.م اI��وا��

                                                           

 .2012النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية لسنة من  45أنظر المادة  - 1
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���J ا�د(��، و��م ����(.م ����� �ن طرف ر��س و6<�ءات �����9 ��م ا0���رھم �ن ��ن ا

��.ور�9، و��.ر ��= 	<���9 ا�(����0ت ار����9 وا�	ر���9 وا����9 و6ذا ا���<��ء ا

، و�6ون ��رھ�  و(زاھ�.� �(ذ ا��د��ء ا.��9 ا(�9�0 ��= إ�Iن ا(���e ا�ؤ,�9 I,�راع

 9�D���زا�ر ا��1 .  

  

(�ت��ظ�م : ا�Dرع ا��	 ا������9 ��را�	� ا���+��
  ا����4 ا�

  

�را,�9 ا�(����0ت  9�������وق Oّم (�(�ول ) أو�((�طّرق �� ا�دا�9 إ= �	9��6 ا.��9 ا���� ا

 9��.  ).�O(��(ووا���ت أ���ء ھذه ا

ت / أو�	 ا������9 ��را�	� ا���+��
  :������ ا����4 ا�

 ّ6	�����) 410(و�ن أر�����9 و�	رة  ��9 �را,�9 ا�(����0ت �ن ر��سل ا.��9 ا���� ا

��س ا���= ����ء ، ���.ور�9 �����وي ��ن ,��ة ���ر�.م ا��وا ���(.م ر��س ا

���J ا�د(��  .2 و6<�ءات �����9 ��م ا0���رھم �ن ��ن ا

��.ور�9��د ا��	�رة ا��زاب  وذك و��رأس ا.��9 ا���� 	9�D0 وط(�9 ���(.� ر��س ا

9�����  .3 ا

���J ا�د(� ���م ا,�را�.م �ن  أ�� �D0وص�� 9�����أ���ء ا.��9 ا���� ��(وان ا6<�ءات ا

��������س اوط(� ا�,��Dدي وا���(9D�0 9 �رأ�.� ر��س او�را�= �� ذك  ، طرف 

�9 اوط(�9 �� ا�0رج �����J او���ت وا�Kرا��   .4ا���Oل ا

>6���J ا�د(� �وا�ر ���9 �ن و�	�رط �� ��و ا.��9 ا���� ��(وان ا�� 9������ءات ا

  : 5 ا	روط ھ�

 .أن �6ون (���0 -

��ر�9 ، وم �رد  - 9��� 9�)�أن � �6ون ��6و�� ���7 ��6م (.��� �ر��6ب �(��9 أو 

�(> �Yر ا��د�9 ا���� .ره ����O(�ء ا
                                                           

غشت سنة  25المؤرخ في  11-16من القانون العضوي رقم  3و  2، و المادتين  2016من الدستور المعدل سنة  194أنظر المادة  - 1

 .ة االنتخاباتالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقب 2016
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  4أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  5أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  8و  6أنظر المادتين  - 4
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  7أنظر المادة  - 5
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 .أن � �6ون �(���0 -

 .أن � �6ون �(���� �زب ����� -

وظ�<9 ���� �� ادو9 أن - IY�	 6ون� �. 

�را,�9 ا�(����0تو 9�����، .�ر������Oّل ��  1ا��.زة  ���و�9 �ن ��ّم ا.��9 ا���� ا

��سو� 9��.�(9 ادا��9 �.��9 ،ا� .������9 إ= ا

  .�(	ر ا.��9 ا���� أ���ءھ� ��(���9 6ل ا,�راع �� 	6ل �داو��ت6�� 

ت ر��س - 1	 ا������9 ��را�	� ا���+��
 :ا����4 ا�
 

�(9 ادا��9 و�(�ق ���س و ا��را,�9 ا�(����0ت ا 9������رأس ر��س ا.��9 ا���� ا

   2 : أ���.��، و��و= �.ذه اD<9 ��= اD0وص �� ���

.����Oل ا.��9 ا���� أ��م �0��ف ا.���ت وا��ط�ت ا��و��9 ، وھو ا(�طق ار���  -. 

�(9 ادا��9 �����وي ��ن ا���ة وا6<�ءا ن 7����ن (���� -�ت ا�����9 �ن ��ن أ���ء ا

���J ا�د(�، و�وز�J ا�.�م ��(.����. 

���وي ��ن ا���ة وا6<�ءات ا�����9 و�(���.� �ن  -�� ��������ن أ���ء �داو��ت ا.��9 ا

 .��(.م

د�و�.�، �(د ا�,���ء، I(���د �(ظر �� ا�.ر ��= �و��د و�(��ق ��ل ا�داو��ت و -

 .3 ا����ل ا�ر��ط9 �(	�ط.�

�را,�9 ا�(����0ت - 9�����و�����9 �(<�ذھ� وإ0ط�ر  و����K.� �و,�J ,رارات ا.��9 ا���� ا

�.)S	� 9�)���.�ت ا 4 .ا

�(9 ادا��9 ��و�ب ,رارات -� 5 .�(<�ذ �داو�ت ا

�.�ت ا�����9 إ0ط�ر - 6 .ا(��ب ا��م وا

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  25أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  27أنظر المادة  - 2
الصادرة بتاريخ  13من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات المنشور في الجريدة الرسمية العدد  12/7أنظر المادة  - 3

 .2017فبراير سنة  26
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  28ظر المادة أن - 4
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  38أنظر المادة  - 5
 .قبة االنتخاباتمن النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمرا 12أنظر المادة  - 6
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-  �.��D�D�0ل ا��إ0ط�ر ��ط9 ا��ط ا���� ا�Dري �ن 6ل ��0<9 ��م ����(�.� �� �

 1. �6ل و���9 �(���9

����ن ا���ط ا��و���ن ا�د�و�ن ����دة ا�داو��ت �(�ء ��= ط�ب �ن �(���.�  -

�. 2 .و��,�راح �ن ر��س اKر�9 اوط(�9 ا�����ن 

f�ر ��Dرف ار���� �.��9 ا���� ، ���ث ��و= �(<�ذ ��زا(�9 ����رھ� و6ذا ھو ا -

�را,�9 ا�(����0ت، و��6(7 �<و�ض ا����ء 6ل �وظف �ؤّھل ��  9D�0ا�����دات ا

7 ,�(و(� 9  3 .�دود ا���IDت ا�0ّو

<�دان ا��و�9 �� ا.��9 ا����، و6ذا ا,�راح  - 9��.ور�9 �6ل ��إ(.�ء إ�Iغ ر��س ا

 9�D����و�9 6ل �ن �Oت ���7 ا���م ��S��ل أو �Dر��ت ��(��= �J ا��زا��ت ا

����4. ����و�9 �� ا.��9 ا  

- ��(9 ادا��9 ا�� ���� ط���ت ا�����9 �ن ��و�9 ا.��9 ا���� وا<Dل ��.� ��د أ0ذ رأي ا

   5. ��داول �� ذك

7���Y 9و��  .أ�دھ�� ��ّ�ن �ن ,��7 6�� ����د ار��س �� أداء �.��7 (����ه و���7>�0 �� ��

�(9 ادا��9 أ�د (���� ار��س ���7�I0 �ؤ,���7 �0��ر ا J)�� 9 �دوث��. 6  

 

ت - 2	 ا������9 ��را�	� ا���+��
 :���س ا����4 ا�
 

�را,�9 ا�(����0ت �ن ���وع أ����.� اذ�ن ��م ����(.م ��	6ل  9�������س ا.��9 ا���� ا�

�د�د �رة وا�دة) 5(�.دة �د�.� 0�س ��و�� ��9 �زا�ن (.��9 �.دة ا.��9  .�(وات ,���9 

  7 .عا���� �J ا��د��ء ا.��9 ا�(�9���0 ��ّدد �.د�.� ������� إ= 9��Y ا��Iن �ن (���e ا�,�را

و�� ��9 و��ة أو ا����9 أو �دوث ��(J 	ر�� ��ول دون �وا9�D ا��و �.��7، ����0ف 

�  �9 ـرا,ـ�9 �ـ�ـ�� ا���ـ�9 ا��ـ	روط ا�(Dوص ���.� �� ا��(ون ا��وي ا����ق ��.�ـو��� 

  
                                                           

 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 13أنظر المادة  - 1
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 14أنظر المادة  - 2
 . المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  49أنظر المادة  - 3
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 17و  15أنظر المادتين  - 4
 .نتخاباتمن النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة اال 16أنظر المادة  - 5
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  27أنظر المادة  - 6
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  30أنظر المادة  - 7
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  1 .�تـ��ـا�(�0

 J���6�� �راع �(�ء ��= ا��د��ء �ن ر���7، دورة ��د�9 ��(���9 6ل ا,�� ���س ھذا او�

��6ن أن ����J �� دورة �Yر ��د�9 �(�ء ��= ا��د��ء �ن ر���7 أو �ط�ب �ن �O�O أ����7 

  2 .�6�� د�ت ا�رورة ذك

��س ��� ����  3 :و��6ف ھذا ا

���J ا�د(� -�� 9������(9 ادا��9 �����وي ��ن ا���ة وا6<�ءات ا� . ا(��0ب أ���ء ا

�را,�9 ا�(����0ت - 9����� .ا��Dد,9 ��= ا(ظ�م ادا��0 �.��9 ا���� ا

�(9 ادا��9 -� .ا��Dد,9 ��= �ر(��e ا��ل اذي ��ده ا

��س -� .��د�د �دول أ���ل دورات ا

-  ���.)�(9 ا��Dد,9 ��= ا��ر�ر ا�����م ا�����ت ا�(�9���0 اذي ��ر�7 ���7 ا

�را,� 9����� .9 ا�(����0تادا��9 ا

9 �������ت ا�(�9���0 ا�� ��ر�.� ���7 ار��س -�D .�(�,	9 ا����ل ذات ا

�(9 ادا��9 ��ث �و�وع  -��	�6ل، �(د ا�,���ء، ور	�ت ��ل ��رأ�.� ��و �ن ا

 ���� .��ّ�ن �د0ل �� ���ل ا0��D�D�7 ��د �وا��9 ر��س ا.��9 ا

��و��9 و6ل 	9�D0 �ؤھ�9 ����دة  د�وة ��Oل �ن أي ��ط9 أو �ؤ��9 أو إدارة -

��س �D<9 ا��	�ر�9� .ا.��9 ا���� ��= ����ق أھدا�.� ��	�ر96 �� أ	�Kل ا

��س و��  -����ور أو ا�	�ر96 �� ��ءات ا 9��)�د�وة 	��D0ت أو ھ���ت أ

 .ا�(	ط9 ا�� �(ظ�.� �Kرض ا���<�دة �ن �0ر�.م �� ���ل �را,�9 ا�(����0ت
 

ت ا�دا���ا�����  - 3	 ا������9 ��را�	� ا���+��
 : �����4 ا�

�(9 ادا��9 �����وي �ن �	رة � ,��ة ،) 5(0��9  :أ���ء �وز��ن 6�� ���) 10(��6ّون ا

���J ا�د(�) 5(0�س و� .6<�ءات �����9 �ن ��ن ا

�.�(9 ادا��9 �ن ,�ل (ظرا�.م ��ن ���س ا�  �ت ـ�ـ<ـ�ـا�6ب ـ�� �ـ�ـ9 ا�ـ�ـو�(�0ب أ���ء ا

  

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  31أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  32أنظر المادة  - 2
من النظام  18لمادة المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، وكذا ا 11-16من القانون العضوي رقم  33أنظر المادة  -  3

 .الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
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�را,�9 ا�(����0ت 9�����  1.ا��ّددة �� ا(ظ�م ادا��0 �.��9 ا���� ا

��� ��� �����(9 ادا��9 �.��9 ا�  2 :و��6ّف ا

 .ا�	راف ��= �را��9 ا�وا�م ا�(�9���0 -

�را,�9  - 9������(��ق أ���ل ا�داو��ت و������.� ��ت ��ط9 ر��س ا.��9 ا���� ا

 .ا�(����0ت

 .��د�م �و��Dت ����ن ا(Dوص ا�	ر���9 وا�(ظ���9 ا�����9 ���(����0ت -

- �����.��9 ا 9��I9 إ��� .إ�داد ا��را��

إ�داد و�(ظ�م دورات �6و�(�9 ����ء ا.��9 ا����، �(د ا�,���ء، أو �6�� د�ت  -

�9 إ= ذك�� .ا

و�(ظ�م دورات �6و�(�9 <��دة ا�	I�6ت ا�����9 �ول �را,�9 ا�(����0ت  إ�داد -

 .و9Y��D اط�ون ا�����9 ���(����0ت

إ�داد �ر(��e ا�وز�J ا�(Dف ��ّ�ز از�(� �� ا�����ل و���ل ا��Iم اوط(�9  -

���ر�9 ط��� ��	ر�J وا�(ظ�م ا���ول �.��، �� �.ا����9 ا�Dر�9 ا�ر0ّص 

> ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار، و��.ر ��= �D

 .�(<�ذه

��س ���Dد,9 ���7 -� .إ�داد �	روع �ر(��e ��ل ا.��9 ا���� و�ر�7 ��= ا

�را,�9 ا�(����0ت  - 9�����ا��0ذ 6ل �د��ر �(درج �� إط�ر ���ر�9 �.�م ا.��9 ا���� ا

 .ا��وي ا����ق ��.��9 ا����وو��� ���6م ا��(ون 

- ���� .ا�داول �� ا����ل ا�ر��ط9 ����ل ا0�D�D.� ط��� �(ظ�م ادا��0 �.��9 ا

���ر�ر �ر���9 و��ر�ر (.��� ����م ا�����ت ا�(�9���0 ��(���9 6ل ا,�راع إ= إ�داد  -

���Dد,9 ���.� ������س ا.��9 ا�.  
 

  :ا��داو�ت  - 4

 9�)��O 6ل �ن	��وى 6ل و��9 �داو�9 ����0ت ��= ���را,�9 ا�(� 9������.��9 ا���� ا)8 (

���J ا�د(�، ��ث �� 9������(	ر ا.��9 ا���� أ���ء �����وي ��ن ا���ة وا6<�ءات ا
                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  35أنظر المادة  - 1
من النظام  27االنتخابات، وكذا المادة المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  11-16من القانون العضوي رقم  36أنظر المادة  -  2

 .الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
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�(9 .أ���ءھ� ��= ���وى او���ت ��(���9 6ل ا,�راع �� 	6ل �داو��ت ��Yر أ(7 ��6ن 

��9 أن ��ّدل �دد أ���ء ا�داو�9 ��ب ��م ادا�رة ا�(�9���0 �� ظل ا��رام ا���وي ادا

���J ا�د(��و�رأس ا�داو�9 �(ّ�ق ��ّ�(7 ر��س  .��ن ا���ة وا6<�ءات ا�����9 �ن ��ن ا

  1 . و�(<�ذ �داو��.� ا.��9 ا���� و��6ّف ��(��ق (	�ط��.�

�(ذ  ،��(���9 6ل ا,�راع ،ا�(�9���0 �� ���ل ا0�D�D.� و��و= ا�داو��ت �را,�9 ا�����ت

I9 ا����Y =9 �����م �6ل ن �ن ا(���e ا�ؤ,�9 I(����0ت، ا(�	�رھ� إ>Dو��6ّف �.ذه ا

اھ� �<�دة ����م ا������ت ا�رور�9 �� إط�ر �.��.�، و��6(.� ط�ب أي ���و�9 أو و�O�9 �ر

  3 :�= اD0وص �ـ ، �.� ُ��6ّف � �2.ذه ا������ت 

ا�د0ّل ������� أو �(�ء ��= إ0ط�ر 6���� �ن ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 ��  -

 .ا�(����0ت أو ا��ر	��ن أو 6ل (�0ب

- �.D�D�0ل ا�� .�را,�9 ا�����ت ا�(�9���0 وإ�راء ا��ر��ت ا�رور�9 �� �

��ت وا���YIت �� ��ل �0ص، �ر,ّم و�ؤّ	ر -���ن  ���7 ����ل ا�را�ض وا���

 .����ل وDل إ�داع ,�ل �(ّ�ق ا�داو�9،

��داو�9 - ��������ل ���ت ا�د0ّل ا��. 

-  J���� ،�.)�� �� ���������J ا�0ط�رات و���ت ا�د0ّل ا� ����إ�Iغ ر��س ا.��9 ا

9���)� .او���ل ا

��ل �ر�د ا�داو�9 -��. 

.� و�<ظ ا�ر	�ف��ك ����ر ا������ت ا�داو�9 واو��Oق ا�Dدرة �ن  -�K	أ. 

 .ا���م �Sي �.�9 إدار�9 أو ��(�9 �ر��طS� 9	�Kل ا�داو�9 -

- ���.� �� إ�داد ����ر و�IK��� ق��Oو  .ا(.��� ھ���ر�رھ� ا�ر���9 و���ر�رJ ا

�� �را,�9 و��6ن �.��9 ا���� ، �(د ا�,���ء، أن �د�م ا�داو��ت ����ط ��و���ن ��	�ر96 

و� ����J ھؤ�ء ا���ط ا��و���ن . ���ون ��ت إ	راف �(��� ھذه ا�داو��تا�(����0ت ، �

����  D�. 4<9 ا��و�9 �� ا.��9 ا

                                                           

من  40المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ، وكذا المادة  11- 16القانون العضوي رقم  42و  41، 40أنظر المواد  - 1

 .ة االنتخاباتالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقب
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  43أنظر المادة  - 2
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 41أنظر المادة  - 3
 .العليا المستقلة لمراقبة االنتخاباتالمتعلق بالهيئة  11-16من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  - 4
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�� �.D�D�0ل ا��و�ب و��ّت ا�داو�9 �� ا����ل ا�طرو�9 ���.� ا�� �د0ل ��ن �

و�� . ���9���Y ا�ط��9 �����.� ا���ر�ن .�و��0ذ ,رارا��داو9 ���ور أ9���Y أ����.�، 

و��6ن ��داو�9 ا�داول �وم ا�,�راع ��دد . ��9 ���وي ا�Dوات، �رّ�> Dوت ار��س

  1 .اO(�ن ، �J �را��ة ا���وي ��و�ن أ���ء � ��ل �ن

mطراف ا��(�9 �6ل و���9 �.Kّب ,رارات �و,�.� و���� و�(<ذ ا�(�ق �داو�ت ا�داو�9 ��و

�را,�9 ا ھذه و�ر�ل (�90 �ن. ,�(و(�9 �(���9 9������رارات إ= ر��س ا.��9 ا���� ا

�.��� J�,و�   2 .ا�(����0ت �ور ا
       

��ت/ �	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ء ا����4 ا�A#9وق أ�  :ا��زا�ت و

9��.���9  و(ظ��.� ادا��0 ��= أ����.� ا���� �<رض ا��(ون ا��وي ا����ق ��� �ّ���ا

��ت، و�� ا����ل �رّ�ب .ؤ�ء ا����ء ���9 �ن ا��وق وذك ��= ا(�و ا�ا��زا��ن �:  

ت - 1	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ء ا����4 ا�A#ت أ :ا��زا�

  3 :��� ��� ���زم أ���ء ا.��9 ا���� ا�����9 أO(�ء ���	ر�.م �.��.م أو ��(����.�

�ّرد  -� .ا��<ظ وا���د وا

��وك ا(ز�7 و�ق ���دئ ا�دا9 وا�(�Dف -�� �ّ��� .ا

- �����9 و���د وھ��9 ا.��9 اI����� 7 أن ��س)S	 ّرف أو ��وك �نD� يS� م��� .�دم ا

 .�ر�9 ا�داو�ت وا���و��ت ا�� �ط��ون ���.� -

������ت ر��س ا.��9 ا����ا��زام ���ور ا�������ت وا����Oل  -. 

�دم ا��ور أو ا�	�ر96 �� ا(دوات وا(	�ط�ت ا�� �(ظ�.� ا��زاب وا��ر	�ون  -

 .إ� �� إط�ر ���ر�9 �.��.م ار,���9 ا�(Dوص ���.� ,�(و(�

- ���� .�دم ا�د�ء �Sي �Dر�> إ� ��ر�0ص �ن ر��س ا.��9 ا

��م ا�داو��ت �� ����9 �را,�9 ا�(����0ت و6ذا 6�� ���زم ا���ط ا��و��ون ا��6<ون ��د

�  و�9 اط��وا ���.� ـ	�ء أي ���ـر ا�.(� و�دم إ�ـا���0د�ون ا�و�و�ون ��ت �Dّر�.� ��

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  45أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  46أنظر المادة  - 2
من  8و  7،  6المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، وكذا المواد  11- 16القانون العضوي رقم من  11أنظر المادة  - 3

 .النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات



��اءات ا	������� 	������ ا������� : ا	��� ا�ول�	 �ا	�#"�! ا	 ����  

 

105 

 

  1 .�� إط�ر ���ر�9 �.��.م

ت  - 2	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ء ا����4 ا�A#9وق أ�:  

  2 :ا��وق ����ء ا.��9 ا���� 6�� ���و����ل ھذه ا��زا��ت �رّ�ب ا��(ون ���9 �ن 

- ���ID�.م ا�(Dوص ���.� �� ا��(ون ا ������وي ���ر�9 أ���ء ا.��9 ا

9 ��.��9 ا���� �6ل������9 اI��ا�. 

���ن ادو9 ����9 أ���ء ا.��9 ا����، �� إط�ر ���ر�9 �.��.م، �ن 6ل أ	�6ل  -

���,ب 6ل �ن ��وم ��ر,�9 أ���ء ا.��9 ا���� ، و�� ھذا ا���ق . ا�.د�د أو ا�Kط 

أ	.ر إ= �(��ن ) I0)06ل ���ر�9 ا�.�م ا�و9�6 إ�.م أو ��(����.�، ����س �ن 

 .دج، و����ف ا��و�9 �� ��9 ا�ود 100.000دج إ=  20.000ا�9 �ن و��Kر

اD0وص ����9 أ���ء ا.��9 ا���� �ن 6ل أ	�6ل ا�ھ�(9 ���ث �طّ�ق �� ھذا  -

 . �ن ,�(ون ا��و��ت 144ا��و��ت ا�(Dوص ���.� �� ا��دة 

�(9 ادا��9 �.��9 ا���� �ن ا�ق �� ا�(�داب و�ن ��و���ت 	.ر�9  -�ا��<�دة أ���ء ا

9 �������ت ا�(�9���0، و���<�د ا����ء ا0fرون �������(���9 ا(�	�رھم أO(�ء ا<�رة ا

  .ا��9 ��(���9 ھذه ا�����ت�ن ا�(�داب و�ن ��و���ت �ز
  

ت: ا�Dرع ا���ث	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ت ا����4 ا���.�  
  

�را,�9 ا�(����0ت  2016ا��ّدل �(9  �د أ��ن اد��ور 9�������ل �.��9 ا���� ا��<��7 ا

9��Y =l	راف و�را,�9 ا����9 ا�(�9���0 �دءا �ن ا��د��ء ا.��9 ا(�9�0 إ  e���)إ�Iن ا

�(9 اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت � 9��)ا�ؤ,�9 I,�راع ، و�س ��O�� �6ن ���7 ا��ل ��

  ا����9 وا�� �6(ت �	رف ��= ا����9 ا�(�9���0 ا��داء �ن �ر��9 إ�داع ا�ر	���ت ��ط

�را,�9 و� 9�����ا�(����0ت ,�ل ا�,�راع (�(�ول �� ھذا ا<رع ���IDت ا.��9 ا���� ا

�O(، و��د ا�,�راع ) �O(��(، وI0ل ا�,�راع )أو�(�O.(  

  

  

                                                           

 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 9أنظر المادة  - 1
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، وكذا المادتين  11-16من القانون العضوي رقم  51و  50،  10،  9أنظر المواد  - 2

 . من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11و 10
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ت �	ل ا���راع/ أو�	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ت ا����4 ا���.�  

�را,�9 ا�(����0ت، .ذه  11-16ا��وي ر,م  0ّول ا��(ون 9�����ا����ق ��.��9 ا���� ا

  1 :ا���IDت ,�ل ����9 ا�,�راع ���ث ��6Sد �ن ���9 �ن ا��0رة 

<��دة  - 9���د ا��وان ا��6<�ن �������ت ا�(�9���0 و�دم ا�����ل أ�Iك وو���ل ادو

 .�زب ����� أو ��ر	> أو ,���9 ��ر	��ن

�ط���9 ا��راءات ا�����9 ��را��9 ا�دارة ��وا�م ا�(�9���0 ���(ون ا��وي ا����ق  -

 .ا�(����0ت �(ظ�م

ا��رام ا�ر����ت ا��(و(�9 ا9D�0 �و�J ا����9 ا�(�9���0 ا��د�9 ��ت �Dرف ا����Oن  -

 .ا�ؤھ��ن ,�(و(� �mزاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار

�ط���9 ا�وا�م ا�(�9���0 ا�و�و�9 ��ت �Dر�.� ���6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م  -

 .�(����0تا

�ط���9 ا�ر����ت ا9D�0 ��5داع ��<�ت ا�ر	> ���6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م  -

 .ا�(����0ت

-  J,وا��وز�J ا.��6ل ا���(9 �ن ,�ل ا�دارة �����ن �����ت ا���9 ا�(�9���0 و6ذا ا

 .ط��� ��ر����ت ا�� �دد�.�وا���6ن ا�9DDّ0 �	.�ر ,وا�م ا��ر	��ن 

- � ��O�����ق ,���9 ا����ء ا������ن وا����ء ا������ن ��6�ب ا�Dو�ت و�����.� 

ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار ا�ؤھ��ن ,�(و(� و6ذا 

�.� 9����� .�����9 اط�ون ا�����9 ا

ا�(����0ت وا��ر	��ن  ا��رام ا���6م ا��(و(�9 ���6ن ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� -

 .ا��رار �ن ����ن ����O.م ا�ؤھ��ن ,�(و(� ��= ���وى �را6ز و��6�ب ا�Dو�ت

ا��رام ا���6م ا��(و(�9 ���6ن ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت وا��ر	��ن  -

��ن� ا��رار �ن ����ن ����O.م ا�ؤھ��ن ,�(و(� ���Iم (�d ا����ر ��= ���وى ا

 .ا�(�9���0

��ن ا�(�9���0 ا��د�9 ط��� ���6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م  -�����ن أ���ء ا

 .ا�(����0ت

                                                           

 .ة لمراقبة االنتخاباتالمتعلق بالهيئة العليا المستقل 11-16من القانون العضوي رقم  12أنظر المادة  - 1
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-  �.ا�وز�J ا�(Dف ��ّ�ز از�(� �� و���ل ا��Iم اوط(�9 ا����9 وا�Dر�9 ا�ر0ّص 

 .ا��ر	��ن�����ر�9 ط��� ��	ر�J وا�(ظ�م ا���ول �.�� ��ن ا��ر	��ن أو ,وا�م 

�را,�9 ا�(����0ت ��ر��ت ا���9 ا�(�9���0 و��.ر ��=  9����� ��6����J ا.��9 ا���� ا

 =�ط����.� ��	ر�J ا��ري ا�<�ول، و�ر�ل ��Iظ��.� ا�����9 إ= 6ل �زب ����� وإ

طر 6ل ��ر	> �Dدر �(7 ���وزات أو ��0<�ت و��ّرر �.ذا ا	Sن 6ل إ�راء �راه �<�دا و�0

  .�.� ا��ط9 ا�����9 ا�0�9D �(د ا�,���ء

��ت/ �	 ا������9 ��را�	� ا���+��
ت ا����4 ا���  ا���راع+.ل  �.

�را,�9 ا�(����0ت I0ل ا�,�راع �ن  9�����  : 1��6Sد ا.��9 ا���� ا

����ر�9 ��.م �� أ(7 �ّم ا��0ذ 6ل ا�دا��ر ����ح ����O ا��ر	��ن ا�ؤھ��ن ,�(و(�  -

��ور �����ت ا�Dو�ت ��= ���وى �را6ز و��6�ب ا�Dو�ت ��� ��.� ا��6�ب 

���J �را��.� �� 9��)�� .ا

 .����ق ,���9 ا����ء ا������ن وا������ن �6�ب ا�Dو�ت ا��(� �وم ا�,�راع -

 .ا��رام �ر��ب أوراق ا�Dو�ت ا����د ��= ���وى ��6�ب ا�Dو�ت -

وا���د واو��Oق ا�(�9���0 ا�رور�9 � ���� د ا���6 �ن أوراق ا�Dو�ت �و�ّر ا�د -

 .اD(�د�ق ا	<��9 وا�وازل

��ري ا��ل �.� - .�ط��ق ����9 ا�Dو�ت �J ا���6م ا�	ر���9 ا

    . ا��رام ا�وا,�ت ا��(و(�9 �����ح وا0���م ا�Dو�ت -

��� /�	� ا������9 ��را��
ت ا����4 ا���ت 	
د ا���راع �.	  ا���+

.� ��د ا�,�راع �ن 9  : 2��6Sد ا.��9 ا���� �� إط�ر ا���IDت ا�0ّو

 .ا��رام إ�راءات ا<رز وا���Dء وا�ر�6ز و�<ظ أوراق ا�Dو�ت ا��ّ�ر �(.� -

ا��رام ا���6م ا��(و(�9 ���6ن ا����Oن ا�ؤھ��ن ,�(و(� �mزاب ا�����9 ا�	�ر96  -

���.م �� ����ر ا<رز�� �� .ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار �ن ����ل ا��

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  13أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  14أنظر المادة  - 2
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����م (��D� dدق ��= �ط����.� Dmل �0��ف ا����ر �����Oن ا�ؤھ��ن ,�(و(�  -

�mزاب ا�����9 ا�	�ر96 �� ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار .  

  

ت #�ل : ا�را	M ا�Dرع�D�� ��9ا���� ��
تا����4 ا�	  ��را�	� ا���+

9 ��0<9 أ��6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت، ��� �� ،9������د0ّل ا.��9 ا���� ا

��ت ا�� �0طر �.� ���ن ا��د��0ن �� ا����9 ������� أو �(�ء ��= ا�را�ض وا���

  1.ا�(�9���0

  :ا��دّ+ل ا���9�)/ أو�

�را,�9 ا�(����0ت ذك �(د�� ����ن أ���ء�6ون  و 9�����	<���9  0ر,� ��س ا.��9 ا���� ا

�(���9ث ا����9 ا�(�9���0، و(زاھ9 �9، إ= ا�� ��ررون ��ر�را �<ID ، �ر�J ��ب ا

  .�ورا �<Dل ��7ا�داو�9 أو ادا��9 

روھ� و��ب أن ����ن ھذا ا��ر�ر �د,9 ��ر�d و���9 ا�(���ل وا���6ن أو ا�وا,J ا�� زا

��9  وا��Iظ�تّ��و��6ن ����ء ا�داو�9 ط�ب أي . وا�د9 و6ل ���و�9 �رو(.� �<�دةا

 9)�ّ�� 9.�  . 2���و�9 أو �(د �رو(7 �رور�� �ن أي 

و�ؤّھل ا.��9 ا���� �	��ر ا��ط�ت ا��6<9 �����ر ا�����ت ا�(�9���0 �6ل ��Iظ9 أو ���Dر 

وھ(� ���ّ�ن ��= ا��ط�ت ا�� . ا�����ت ا�(�9���0 وإ�را�.� أو (�ص ��م ����(�7 �� �(ظ�م 

��ل ���D> ا�0ل ا���Rّ �(7، وأن ���م fّرف ��ر�9 و�� أ,رب اD�� م إ0ط�رھ� أن��

�دا��ر وا����� ا�� ُ	رع ��.��� �����6 ����  3.ا.��9 ا

ا�(����0ت وا��ر	��ن و6ذا 6�� �ؤّھل ا.��9 ا���� �	��ر ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 �� 

����O.م ا�ؤھ��ن ,�(و(� �6ل ��Iظ9 أو ���وز �Dدر �(.م ����(I0 7ل �0��ف �را�ل 

��ر�9 و�� و���ّ�ن ��= ھذه ا�طراف ا�� �ّم إ	��رھ� أن ��Dّرف . ا�����ت ا�(�9���0

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16م القانون العضوي رق 15أنظر المادة  - 1
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 44أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  - 3
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�� �����6 ������ل ���D> ا�0ل ا���Rّ �(7 وأن ���م ا.��9 اfأ,رب ا ���دا��ر وا����� ا

   1 .ُ	رع ��.�

0ط�ر ��ط9 ا��ط  ا���� ا�Dري �ن 6ل ��0<9 ��م �6�� �ؤّھل ا.��9 ا���� أ��� 

9���)���ل ا���� ا�Dري ,Dد ا��0ذ ا��راءات ا� �� �.�)���� .2 

ا��د+ل 	�ء #�* إ+طر ا�/ 2��
  :  ���4 ا�

�را,�9 ا�(����0ت  �0طر 9�����و����J او���ل ا�(���9 ,�(و(�� �6ل  6�����ا.��9 ا���� ا

طرف ا��زاب ا�����9 ا�	�ر96 ��  �ن 93 0رق ��ّس 	<���9 و(زاھ9 ا����9 ا�(����0

�(9 ادا��9 أو ��= �ا�(����0ت، أو ا��ر	��ن، أو 6ل (�0ب، و�ودع ھذه ا�0ط�رات دى ا

9���وى ��و��ب أن ���وي ھذه ا�0ط�رات ��= ا�م و�ب وD<9 . ا�داو��ت ��ب ا

  4 .، إن ُو�دتو�و,�J ا��(� و�(وا(7 و���ون ا�0ط�ر و�(�Dر ا���Oت
  

���Jو� �<Dل �� ا ،9���(9 ادا��9 أو ا�داو�9 ����د��ء �ن ر���.� أو �(��.�، ��ب ا�

��، و��6(.� أن �<Dل �� ا��ن �(د�� ����� ط���9 أو ا�د0ّل ا���� ا�0ط�را��ف �و�وع 

  5. ا�0ط�ر أو ا��Iغ أو ا����(9 ذك

�(9 ادا��9 أو ا�داو�9 �و��ل ا<Dل �� �و�وع ا�0ط�ر أو ا�د0ّل ا������، �ّ��J ا

9���   6 : ا�را�ل ا

��9ق  - أ��
��ن ا��9رر وا��9م 	�:  

9، ��وا  إذ ��ّ�ن ر��س����J ا���و��ت ا.��9 ا���� أو ا�(ّ�ق، ��ب ا =��ررا ��و

 9����9 ����ف ، و��6(7 أن ����J �ي 	0ص أو ��ط9 أو ھ��9 �	�ر96 �� ا�����واو��Oق ا

 .و�ط�ب 6ل ���و�9 �راھ� �رور�9 ،ا�(�9���0

9، ��= ، ��ر�7  ا��رر ��ر�راا��و ر ا��ف، ��رّ ودرا�9  و��د ا(�.�ء ا����ق����ب ا

9)��  .ا�داو�9 أوادا��9  ا

                                                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  20أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  22أنظر المادة  - 2
من  43يا المستقلة لمراقبة االنتخابات، وكذا المادة المتعلق بالهيئة العل 11-16من القانون العضوي رقم  17و  16أنظر المادتين  - 3

 .النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات 42أنظر المادة  - 4
 .االنتخاباتمن النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  46أنظر المادة  - 5
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  :ا��داو�� وإ�دار ا�9رارات  - ب

�<Dل ا.��9 ا���� �� ا����ل ا�� �د0ل �� ���ل ا0�D�D.� ��رارات �Yر ,���9 �ي 

�(9 ادا��9 �� ا����ل ا�� �د0ل �� ���ل ا0��D�D�.�، ���ور ��ث . 1ط�ن��<Dل ا

أ���ء ��= ا�,ل، �J �را��ة ا���وي ��ن ا���ة وا6<�ءات ا�����9 ، و�Dدر ) 4(أر��9 

  .,رارا�.� ���9���Y و�رّ�> Dوت ار��س �(د ���وي ا�Dوات

و9 ���ور أ9���Y أ����.�، و��0ذ و�<Dل ا�داو�9 �� ا����ل ا�طرو�9 ���.� ��و�ب �دا

,رارا�.� ���9���Y ا�ط��9 ���mء ا���ر�ن، و�� ��9 ���وي ا�Dوات، �رّ�> Dوت 

��= ا�,ل، �J �را��ة ) 2(و��6ن ��داو�9 ا�داول �وم ا�,�راع ، ���ور ��و�ن . ار��س

9�����  .ا���وي ��ن ا���ة وا6<�ءات ا

  

  :ا�9رارات و���Dذھ �	��S - ج      

 �.)S	� 9�)���.�ت ا�(9 ادا��9 و���Kّ.� و����J �(<�ذھ� ، و�0طر ا��و,Jّ ار��س ,رارات ا

9���)����J او���ل ا� .  

و���Kّ.� إ= ا�طراف ا��(�9  و��و= ا�(ّ�ق �(<�ذ �داو�ت ا�داو�9 ��و�ب ,رارات �و,ّ�.�

و��ّم إر��ل (�90 �ن ,رارات ا�داو�9 �ور ا�و,�J ���.� ، إ= . �6ل و���9 ,�(و(�9 �(���9

  .ر��س ا.��9 ا���� ا�����9 �6ل و���9 �(���9

�را,�9  ا�(�9���0 ا����Oل �رارات6ل أطراف ا����9  و���ّ�ن ��= 9�����ا.��9 ا���� ا

��ل ا�� ��ّددھ��� ���ت ا�(�0f(�ع .ا�9 ا��، �(<ّذ ھذه ا�رارات ، �(د ا�,���ء، و�� ��

  . ��د�م ط�ب إ= ا(��ب ا��م ا�0�ص إ,����� ���0ر ا�وة ا��و��9 و��� ���(ون �ن طر�ق

�ر��9، �ُ  9)����  .إ,����� ا(��ب ا��م ا�0�ص0طر �.� و�� ��9 ا����ل �	�6ل ا����ل ا
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  : +.�� ا�D�ل ا,ول

  

    =�راءات ا����ر�9 ا�(ظ�م ا��(و(� �طّر,(� �� ھذا ا<Dل إl9���0�)ن  �����9 ا��

�ن I0ل ا�(����0ت وا(Dوص ا�(ظ���9 ا�����9 �7 ا��وي ا����ق �(ظ�م  ��(وناI0ل 

 9��.اد ا�وا�م ا�(�9���0 ا�(�9���0 وإ�د��د�د ادوا�ر ا�(�9���0 وا��0ذ ,رار ا��د��ء ا

،�.���وذك  ادوا�ر ا�(�9���0 إ= ا��ط9 ا�	ر���9 و����م �.�9 ��د�د�ّم إ�(�د  ���ث و�را

�J �را��ة  ��� �ؤOر ���� ��= (زاھ) 9���e ا�(����0ت، ذك ا��ط9 ا�(<�ذ�9 ���<�د�� ����Iت 

�م ا�(��ب �دا�رة ا�(�9���0، وا����ظ9 ��= ���6ؤ �ا���دئ ا����9 �� ذك وھ� ��د�د ا

Dmوات، وا���Oل ا<��ل وا��دل ��واط(�ن �J �<�دي  ���)أو �و��J ادوا�ر  �<��تاوزن ا

ا�وة �ن ���وي  ا�6Sد�رورة إ��0ع ھذا ا����م إ= ا�را��9 ادور�9�K� 9 ا�(�9���0، و

  .   ا�(�9���0 ا�Dو���9 9��6 ادوا�ر

ار�d إ�راء و�,رار ا��د��ء ا.��9 ا�(�9���0 �5(7 �6ون ��ر�وم ر���� ��ّدد  �� ���� ����ّقأ

��وا�م ا�(�9���0 وا0����.� 9���)O�9 ا����  . ا�(����0ت و �دا�9 ا�را

�ن أھم ا��راءات  ����ر ��9 و�را���.�����9 إ�داد ا�وا�م ا�(��0ا����ر أن  و��=

�زا�ري ��(����� 9�D0 9و�D �ن ��ث  ا����ر�9 �����9 ا�(�9���0، ���د أ��ط.� ا�	ّرع ا

��ل �� ا�وا�م ا�(�9���0����ن ����� ا��راءات ا��(و(�9 ا�����9 �����9 ا�ا�دار�9  ا

  .اد ا�وا�م ا�(�9���0ا�� ��و= �.�9 ا���م �����9 إ�د ا�(�9���0

��ل ���وا�م ا�(�9���0و��ّد ��ھذه ا����9  .	رط� إزا��� ���ر�9 �ق ا�Dو�ت وا�رّ	> ا

 أي ��دأ و�دة ا�وا�م ا�(�9���0 ��6�.� ���و�9 �ن ا���دئ �(J ا��Iب ��.� و���Oل ��

DI� �.�� J�����دأ دوام ا�وا�م ، واوط(�9 ا�(����0ت ا�����9 ا����9 أو�I�0دام �� 

 ھذه ��دأ ��(�9، وا��ّددة ,�(و(� � ���Kر و� ��س إ� �� ا�وا��دأي أن �6ون ��O�9  ا�(�9���0

��ل �� ، و��6ن ا�طIع ���.� �ن ,�ل ا(���0ن وا��ر	��ن���ث ا�وا�م ����دأ إزا��9 ا

 .ر ��.�� ا	روط ا�ط�و�9 ,�(و(�6ل �واطن و�واط(9 ��و���(��9  ا�وا�م ا�(�9���0

��ل �� ا�وا�م ا�(�9���0و���راءات ا��(و(�9 ا�����9 �����9 اl 9��)�	ّرع ���� ،

�زا�ري ا��ل ا	�D0 ا�زا�����ا����ل �(�ء ��= ���درة د أ��وب ا��، أي أن �6ون ا

 ا�(��0ب �� م �6ن�ق  ���ر��9�6ن  ����ث ��ّدم I(��0ب، ا,�ل �ن ا(�0ب و�و��� 

 I���ل �� ا�وا�م ا�(�9���0  .�� ا�وا�م ا�(�9���0�����زا�ري 	روط او�ّدد ا�	ّرع ا
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�زا�ر�9 و��وغ �ن �(��9 ا�� J�ّ����وق ا�د(�9  ���18ث ا	�رط ا�� J�ّ���(9 وا

 9�������ل �� ، ������9 إ= ت ��دان ا�ھ���9دم او,وع �� ��9 �ن ���ووا��و�وب ا

> اوطن أO(�ء اOورة �D���ل ��و�6 ���دا ���وطن ا�,��J� ،9 �دم ��وك اراYب �� ا

�(> ا�� ��6م ��.� ا��ر�ر�I�� ،9 �ن �دم ا�6م ���7 �� �(��9 ، أو ���و�9 ا��س �� ا

�ر ����ر��ن �ن ���ر�9 �ق ا�(��0ب��ز أو ا�   .��7، و 6ذا�دم إ	.�ر إ�7�I أو ا

�ن �Dب  �واء �را��9 ��د�9 أو ا��O(���9 ����9 إ�داد ا�وا�م ا�(�9���0 و�را���.�و����ر 

�(9 ا�دار�9 ا�(�9���0، ���س ا	��� ا��دي �.�م ا�ا�� �رأ�.� ,�ض ���و�9 ر��س ا

�د�د أزم ا��ط�ت  يد��ور��د�ل او������ر أن ا .وا���ن ا��م ���د�9 و(���0ن اO(�نا

�5ن ,�(ون ا�(����0ت (ّص ��= ا��و��9 �و�J ا����9 ا�(�9���0 ��ت �Dّرف ا��ر	��ن، 

 9������رورة و�J ا����9 ا�(�9���0 ��ت �Dّرف ا����Oن ا�ؤھ��ن ,�(و(� �mزاب ا

طIع ��= 6ل (�0ب �� ا�ا�ق  6�� �(>ا�(����0ت وا��ر	��ن ا��رار، ا�	�ر96 �� 

�(9 ا�دار�9 ا�(��9���0�6ن 6ل �واطن ا�ظ�م دى و .,����7 ا�(�9���0�إY<�ل �� ��9  ا

��ل أو ��د�م ط�ب ا	طب، و��= اط�ن �� ذك ��  . أ��م ا��6�9 ا�دار�9 ا�0�9Dا

 ��دأا�� ��وم ��= ��دأ�ن أ����ن ھ��  ��ط ا�	ّرع ����9 ا�ر	�> I(����0ت ا����9و

، واذي �6ون �ن طر�ق ا�(��0ب ��= ا����9 ّ	> و��دأ إزا��9 إ�Iن ا�رّ	>��و��9 ا�ر

���ر	��ن S6	�0ص  9��)�� 9����ا��K�9، ���ث و�J 	روط� ��رّ	> I(����0ت ا

����9 ا�رّ	> 66ل، ���ث ا	�رط 9��)�� ا����9 ��= ا��رّ	> أن �6ون (���0 و��ّ�I  و��

��= ا�,ل وأدا�7  �(9 �23ن  97 ��دا�رة ا�(�9���0 ا�راد ا�رّ	> ��.�، �J ��وYا�(����0

9 �ن ���ت ا�(��� 7و,و�، �J �دم  �(.� �0د�9 اوط(�9 أو إ�<��7�� ��.  

 9����6�� ا	�رط ا�	ّرع 	روط� 9D�0 �����9 ا�رّ	> I(����0ت ا����9 أھ�.� ����ن ا

�>�0����ن ��ن اذ�ن ���Dّوا I0ل  و�ز�6�.� �ن طرف �زب �����ن، �ددا �ن ا

�ن ا�Dوات ا��ّ�ر �(.� �� ادا�رة ) % 4(ا�(����0ت ا����9 ا��0رة ��= أO6ر �ن 

�(���0ن ��=  10ا�(�9���0 ا��رّ	> ��.�، أو �ن طرف ا��زاب ا�����9 ا�� ��و�ّر ��= 

�و��9 9����س ا	���9 ا���� ��ل  ا(���0ن �دد �ن د��.� ��و,���تأو ا��(�9،  ا�,ل �� ا

����(.� (��9 ��ّددة �و,��� 6ل ���د �ط�وب 	7�K، ������9 إ= 	رط �رورة  �50ن 

  .��ت,�(و(� �ن ا(��ء ا�ر	ّ 
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�Dّل ا�	ّرع إ�راءات ا�رّ	> I(����0ت ا����9 �دءا �ن ��ف ا�رّ	> وإ�داع ,وا�م و

�D�ون دى ا��6�9 > ا�0�9D ودرا��.�، �J �� ��ّر�ب �ن ذك �ن ط�ا�رّ	> دى ا

  .ا�دار�9 ا�0�9D إ,�����

�(�و(�  و�طّر,(� �� (.��9 ھذا ا<Dل إ= �(ظ�م ����9 ا�را,�9 ��= ا�(����0ت ا����9، ���ث

�� ا�دا�9 �(ظ�م ����9 ا�	راف وا�را,�9 ��= ا�(����0ت ,�ل Dدور ا��(ون ا��وي 

 9)���د�د (ظ�م ا�(����0ت �ن I0ل ا.����ن ا���ن أ(	Sھ�� ,�(ون ا�(����0ت ا���ق وھ�� اا

�(9 اوط(�9 �را,�9 ا�(����0ت ، Oّم در�(� �(ظ�م ����9 �اوط(�9 l	راف ��= ا�(����0ت وا

�د�د (ظ�م ا�(����0ت �ن ا�	راف وا�را,�9 ��= ا�(����0ت ��د Dدور ا��(ون ا��وي ا

�د�دة ا�� (ّص ا�د�د ��= إ(	��.� وھ� ا.��9 ا���� ا�����9  يد��ور��د�ل اI0ل ا.��9 اا

9  16-11�را,�9 ا�(����0ت وا�� ��ّدد �.��.� و�(ظ��.� ا��(ون ا��وي ر,م ��.ا����ق ��

�را,�9 ا�(����0ت،  9������(�� ا�	راف وا�را,�9 ا������ن ،  توا�� �ّو�ا���� ا

ھ��9  ، ��ث رأ�(� �S(.�ت ,���.� ����.�و�طّر,(� إ= ��ر�<.� و�(ظ��.� و���ID�.� و�6<��

�9 �� ا����ر ، و��6ّون �	6ل ����و �ن ,��ة I��9 وا������9 اI������ J���� 9���,ر

��س ا���= ����ء و6<�ءات �����9 ��م����J ا�د(�،  ���ر�.م ا�ا0���رھم �ن ��ن ا

��.ور�9، و��.ر ��= 	<���9 ا�(����0ت و(زاھ�.� �(ذ و��م ����(.م ����� �ن طرف ر��س ا

، ���ث 0ّو.� ا��(ون ���9 �ن ا��د��ء ا.��9 ا(�9�0 ��= إ�Iن ا(���e ا�ؤ,�9 I,�راع 

�ن ا��د��0ن ���� أو �(�ء ��= إ0ط�ر ا���IDت ,�ل وI0ل و��د ا�,�راع ، و��د0ّل إّ�� ���

9 ��0<9 أ��6م ا��(ون ا��وي ا����ق �(ظ�م ا�(����0ت �� ا����9 ا�(�9���0�� ��. 



  

  

  ثاينالفصل ال 
 



  ا���ظم ا����و�� ������ ا������� و����ت ا��	وت :ا�
	ل ا�����
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  ا���و�ت����	ت ����� ا����	��� وا���ظ�م ا�	�و�� � :
	�� ا���ل ا�

  

���ر   �  �ا�ط&ق ا����$س ا�ر"�� وا����� ����ر!�ن ��وض ھ� �دا� ا����� ا������

� ا������� ��( ا��دان وأ��م ���ث ظ*ر أ�ر ا�ط&ق ا�� ، �-��ر ا����$"� ا������

� ا������� ا�����ن، و������� �0ن ا����ر أن ھذه ا��ر��� و�� ��دھ� أ�طر ����را�ل ا�

ا��وا6*� ا��� �رز $*� ا���ر!�ون ا�����$"ون �3�4ء ا�*�1 ا������� و��  ������رھ�

�د ذ�ك �ن ا��و96 إ�( ���0ب ا��	وت ����ر � �*�رّ�ب �� ���أ��3ء ا����6س ا�!

ث ��رز ھ�� �� ،�=د�ء �رأ9 وا���ره �����9 ا�ذن راھم اإرادة ا����ب �ن �&ل ا����

���ر ھذه ا��ر��� ��0�6 ���را�ل وا=6راءات ا���3ر� ا�"���� وا��� و���. أھ& �ذ�ك� ����

� ا���د� وا�و�1�، وا��� ��ّوج ��د ذ�ك ���ن طر�*� ���ّدد ا��!0�� ا��*�1� �����6س ا�!

� ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ا��������� .  

،9�  ، �0نو�ظرا ��طورة وأھ�� ھذه ا��را�ل ا�4رة و������زا�� ��( ا��!رع إ��ط�*� ���

��*�، �ن �دا�*� إ�( �*��*�، ��( � �0ون ھ��ك أي �ل $� إ6راءا�*� و�	
ا�&ز��، وا��

�0ن �ن �&�*� �ر $� إرادة ا�����ن، و0ذا �Cرة ��Bو��Dت  ا��ا��&�ب ����E1 ا��	و

��9 �!0ل ��6س !�� E���0س ���� �و6*�ت و����
� �و6*�ت ا�����ن، ���  � ���� �

�دم ر�3 ا�����ن � �*�ا�����ن و��را�*م، و������� ��ط�ق ا��*دة ا������� ا����� ��ذ �دا

�0س ���"�ب ��( �!�ط ا���6س ا������  .   �ن ��6"*م ا����� وھو �� 


� ��ظم ا��!ّرع ا�6زا1ري ������ ا������� و����ت ا��	وت  و�درا"�0�B��  م ھذا"���

ا����ث ��ظم ا����� ا�������، و$�  ا����ث ا�ول$�  ا�
	ل إ�( �&�� ����ث، ��ث در"��

��	
إ�( ���� $رز ا4	وات  �طّر��B ا����ث ا�
	�ث��ظم ���� ا��Bراع، و$�  ���و��� ا�

E1وإ�&ن ا���� .  
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  ��ظ�م ا����� ا����	���: ا�ول ا����ث

  

�ّرف ��(  ��( �دي  �6ب أن 0ون ھ��ك وBت �$�0 � �ا����ب رأ9 $� ا�������ت ا����

ا���ر!�ن و�را�6*م ا������� �&ل $�رة ز��� ��ّددة ��Bو�� �� �ن �ر��� ا��رّ!G و�Bل 

��رH ا��Bراع ����ل $� ا����� ا������� ا��� ����ر �ر��� ھ��� �ن �را�ل ���� ا����ب 

��0ن ا���ر!�ون �ن ��رف ا��واط�ن ا����6س ا�! �*�ث �ن طر�� �� ا���د� و ا�و�1��

�"� وا�B	�دي وا�����6 و���$� " Eدرات و�ؤھ&ت و�ر���B و�9 �ن���
"*م و�� �D�

ق ا���ط���ت ا�����، و��9 ����ول �دا���� ��م ) ا4ول ا��ط�ب(� �
*وم ا����� ا������

وأ�را ) ا����ث ا��ط�ب(و��د ذ�ك طرق ��و�*� ) ���ا�� ا��ط�ب(��1*� �� وو"�د�*� ا����و

  ).    ا�را�L ا��ط�ب(ا����� ا�������  3وا�طرق إ�( ��ط

  

  ���وم ا����� ا����	���: ا��ط�ب ا�ول

  

� �*
6در ��� ا��طرق �دا� إ�( ��ر ��ّم درا"� ) ا�
رع ا4ول(��Mط� ��
*وم ا����� ا������

 �  ).   ا�
رع ا�����(ا����دئ ا��� ��0م و��ّظم ا����� ا������

  �#ر�ف ا����� ا����	���: ا��رع ا�ول

ر!G �*دف إ�داد �6*ور ��وم �*� ا��زب أو ا�������� ھ� ��6و�� ا�4!ط� ا��� ا����� ا�

ر $*م �0ل�D9 وأھدا$9، و���و�� ا����"�ا�و"�1ل  ا�����ن ������و��ت �ن �ر���96 و"

وا=��Bع �*دف ا��	ول ��(  ا��	�لوا4"��ب وا=����0ت ا���و$رة �ن �&ل �6�B Lوات 

  .   1أ	وات ا�����ن و���ق ا�
وز $� ا�������ت 

 �������� ��� ا���طط� وا���ظ�� ا���3"�
*� ��D*� ا���وات ا��	��� ا�"�0ن ��ر ��0

��، و���د �
�رة ز��� ��ددة �� �وا���وم، ا��� ��ر"*� �ر!G أو �زب �	دد ���� ا�����

رة ا��دى –	B-  وز �������ب �ن
�"�ق �و�د ا�������ت ا���دد ر"��، �*دف ���ق ا�

                                                           
 .77، ص 2006المدني، القاهرة، السيد عليوة، تخطيط وإدارة الحملة االنتخابية، الطبعة الثالثة، أكاديمية القرار للتعليم  - 1
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�	ول ��( أ�0ر �دد �ن ا4	وات ��"��دام و"�1ل ا��	�ل ا�����
� وأ"��ب طرق ا�

  . 1ا"����� �ؤ�رة �"�*دف �6*ور ا�����ن 

� $���1 �ن ���� ا�د��1� ا���ظ�� وا��"��رة وا���طط� �����ر$*� ��( أ�*� ا�وھ��ك �ن 


"9، أو ا��زب أو ا�0�ن ا�"�"� �"��دام �0$� إ����0ت � G!و"�1ل ا=�&م ا������ ا��ر

 ���	�ل ر"��� �= �
� ا��������Bب ا�إ�( ا��6*ور ) ا���ن، ا��ر���E ا�������(وا4"��


وز $� ا�������ت ) ا�����ن(ا��"�*دف �� G!ا��ر G��	� تر $� ا�����ن ���	و�D2وا�� .

�ر$*� ا�د�0ور 	
وت ���د ا����م ��ت �"�� ا�د��� ا�������0$� أ�!ط� : " � ��D*� و

 �ن �!Dن ���� ا�����"�ا��	�ل ا��� �*دف إ�( �د�م ا���� $� ا��زب أو $� ا��ر!�ن ا�"

ر $*م �0ل ا�و"�1ل وا=����0ت �Dو��ت و���و�� ا������ وإ�داد �6*ور ا�����ن ������


وز $� ا�������ت أو وا4"��ب ا���و$رة �ن �&ل �6�B Lوات ا��	�ل وا=��Bع �*دف ا�

  . 3" ز�دة �ؤدي ا��زب و�ر!�9 وإ�راز 	ور�9 ا��ر-و�� أ��م ا�����ن 

�ر$*� ا�د�0ور ���د �وطر$�س��D*� ا�
�رة ا�ز��� ا��� �"�ق  ،�
9�3ّ  ، وھو ا���رف ا�ذيو

وم ا�����ب وا���ددة ��Bو��، ��وم �&�*� ا����$"� ا�ر"�� وا��!رو�� �ن ا��ر!�ن 

� B	د ا�"طرة ��( إرادة ا"� ����ب و�	د أ�0ر �دد �ن ا4	وات،وا�4زاب ا�"

4 �"����� �ذ�ك ����ف ا4"��ب وا�و"�1ل ا��!رو��.  

9 ����ر ا����� ا�رض �ن �&�*� ا���ر!�ون أ$�0رھم و��� ������ ا�
ر	� ا��� ������

و�را�6*م ��( ا�����ن B	د ا"��ط�ب أ	وا�*م �&ل ���� ا��	وت، و��( ھذا ا4"�س 

 �� ا����������� ��د �ر��� �*�� و�"�"� $� �
س ا�وBت ����"�� ���دد ا����E1 ا��*�1� �*$

  .00ل

� ا����� ا������� وأ"���*� �ن دو�� إ�( أ�رى �"�ب �
�وت ا�4ظ�� و���ر-م �ن �
�وت أھ�

� وا��B	�د� وا�����6� وا��ظم ا������� ا������، إ� أن ذ�ك � د�ض $� أن "�ا�"

 �$ ����1 ا�����ن �ن أ6ل ا��"�ھ�� ا�وا�� ���� �$ G3م �!0ل وا*"� �ا����� ا������

� ،�� ا���������9 ������ن �ن $رص ا���رف ا��"�ق ��( ا��ر!�ن و�ؤھ&�*م ا���� ��

                                                           
 .15، ص 2004زكرياء بن صغير، الحمالت االنتخابية، مفهومها ووسائلها وأساليبها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
 .16، ص 2007محمد منير حجاب، إدارة الحمالت االنتخابية ، دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 2
 . 89، ص 2005ت محمد العالم، االتصال السياسي والدعاية االنتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، صفو - 3
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  - محمد بوطرفاس، الحمالت االنتخابية  - 4

 .96ص ، 2010/2011السياسية، جامعة قسنطينة، 
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� و0
�ءا�*م و��را�*م و0ل �� �ن !9�D �و�� ا�رأي ا���م ��� �0ن ا�����ن �ن �0ون ���ا�

   .1رؤ� وا��3 �"��دھم ��( ���� ا����ر ا��4ل �ن �ن ھؤ�ء ا��ر!�ن 

 )�� "واء ��0ت $� ا�"�ط� أي أ�زاب ����0، أو أ�زاب ���ر�3 �""�$��4زاب ا�"

ر ��( ا�رأي ا���م و��ورة �Dا�� ���و	ول إ�( ا�"�ط�، ھد$*� ا4"�"� $� ا����� ا������

 �ا��6ھ��9 و��"�9 ��و ا�*دف ا�ذي �دم �	���*� ، 0ل ذ�ك �ن أ6ل �0ون ��Bدة ا�����

�وم �����ر �ر!�9 وھو �� ؤدي إ�( $وز ا��زب ا���0م $� ا�������ت �ؤدة ���زب و�

  .2وا���
�ظ ���"�ط� 

ن �ن ا��واط�ن ر ا����� ا������� ���ذات $� �و69 إرادة ا�����ن -ر ا��ز��D� ر0ز�و

ا���رددن ا�ذن �س �د*م رؤ� و���و��ت �"��� �ن ا��ر!�ن، 9�4 ��دة � �"م 

����ت ا����ب ا��ز�� وإ��� ��وBف ���6*� ��( ا����ب ا����د ا�ذي � 0ون �3وا $� ا���

�زب "�"� ، و�ن ھ�� ��0ن $�1دة ا����� ا������� ، $*� ا��� �"��د ا����ب -ر ا��ز�� 

أو ا����ب ا����رك $� ا���ر أ�د ا��ر!�ن 9�4 ��دة � �ّدد رأ� �"���، وإ��� ���L ا����� 

ن ا"��ده $� ا���ذ Bراره، $��6و�� ا�����ن -ر ا��ز� �� �*� �!Cف و6د $������

�03رة و�وBف ��( ا���رھ� �"م ا�������ت .  

��	
  ا���	دئ ا��� ��$م ا����� ا����	��� :ا��رع ا�

ن ا��را�*� ����3 ��ر� و�زاھ��� ��L3 ا���&ت ا������� ���6و�� �ن ا����دئ ا��� 

9��ت �وL3 ����3ت . ا�������ت و���� إرادة ا�!�ب $� ا���ر �����ذ�ك اھ��ت ا��!ر

 )�� �C��و���دئ ��0م ا���&ت ا�������، و��دد و"�1ل ا��	�ل ا��!رو�� ا��� 

، و�ن �ن ھذه ا����دئ �6د ��دأ ا��"�واة �ن ا��ر!�ن و��دأ ��د  4ا�����$"ن ا���زام �*� 

  .و��دأ !ر�� ا=6راءات وا�و"�1ل ا��"�����ا=دارة 

   

                                                           
 .963عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 1
حسن عبد الرزاق األمين، النظام القانوني للحملة االنتخابية لمرشح منصب رئيس الجمهورية في الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية  -  2

 .12، ص 2009/2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .223، ص 1991الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة،  السياسية والحزبية،عمر حلمي فهمي، االنتخاب وتأثيره في الحياة  - 3
 .205سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 4
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  : ��دأ ا��*	واة -أو�

رھ� �ن ا�رأي ا���م 6ب ا���ل ��( 0
��� ا��"�واة $� �����3ن �زاھ� ا�������ت و	دق �

ز ��*م �"�ب ا"��دام و"�1ل ا=�&م �ن ��6ب ا��ر!�ن وا�4زاب، وھذا ���3 �دم ا���

د ا��0و��، وأن �0م ��دأ ا��"�واة ��G ا�
رص ا����0$�1 �0ل ��ل ا��ر0ز ا����� أو ا��D

ر �ن أ$�0رھم و�را�6*م ا������� و��6L و"�1ل ا��	�ل ��  .1ا���ر!�ن ���

 �$ �3ق ا��"�واة ��*م ���3 ا��"�واة أ���� ��إن ��دأ ��0$ؤ ا�
رص �ن ا��ر!�ن وا�"

� ���دد أو�Bت �0ل �ر!G �&������ت، ��( ��0ن ا"����ل و"�1ل ا�د��� ا��"�و�� وا��ر1

�ن إ	�ل �ر���96 �ن �&ل ا�	وت وا�	ورة، 4ن ا����0 وا�	ورة ا��ذا���ن �ن أھم 

ز ا�ذي را $� ا��!�ھدن، �L 3رورة ا�����د �ن أ"��ب ا������ة أو ا����D� و"�1ل ا=�&م

�، و��� �3ن ا��رام  2ض ا�Xر ��ص �9 ا���ض �ن ا��ر!�ن أو ا�4زاب دون ا��

ز �ن ا��واط�ن 4ي "�ب !�	� أو ا��	وص ا�د"�ور� ا��� ���3 �3رورة �دم ا���

ز   .3ا�����6، و0ذا �و$ر "�ل �و�� ا�وظ�1ف ا����� $� ا�دو�� ��6L ا��واط�ن دون ��

 G��� ت، إذ��	د �"���ت �رض ا������3 ھذا ا���دأ ا��"�واة $� ��د ��1 ��0�B 0ل

  . ��ر!�ن ����0 ��ّددا و�"��� ��"�و� $� ا0��4ن ا���ّ		� ��رض ا���	��ت 

	��	
   :��دأ ��	د ا+دارة -

�3ط�L ا�"�ط� ا=دار� ��*�� ا���ظم ا���دي ������ ا������� وذ�ك ��و$ر ا�!روط 

��*� �*ذه ا��*�� ا��ز. ا�3رور� ���6ح "رھ�B أ���ء �*���� )�� L�ام ��Bو�� وھو وا6ب و

و�
�د . 4ا���د �ن ا4طراف ا�����$"� $� ا�������ت "واء ��0وا أ�زا�� أو ��ر!�ن �"���ن 

 ���ر ��( ا��ر!�ن ��� �دم 6*� ��D9 ا���D! رف �ن	ھذا ا���دأ أ� ���رس ا=دارة أي �

ن�  .  أو �زب �

 2016 "�� ا���دل د"�ورا��ن  25ع ا�6زا1ري ��( ھذا ا���د، ��و6ب ا���دة وBد أ0د ا��!رّ 

���� )�� " : ّ، و$� �
س ا�"�ق ��ص ا�
�رة ا4و�( �ن "ز ا=دارة 9��3 ا����ون �دم ��

                                                           
 .479، ص 1985صالح الدين فوزي، النظم واإلجراءات االنتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
 .314، ص 1994ياسية، الطبعة الثانية، القاهرة، محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم الس - 2
 .2016من الدستور المعدل سنة  63/01و  32أنظر المادتين  - 3

4 - Philippe ARDANT, Manuel institution politique et droit constitutionnelle, 2ème éd, L.G.D.J , 1990, p 202. 
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�6ري :" ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( أ�9  10- 16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 164ا���دة 

 ���ت �"ؤو�� ا=دارة ا��� ��زم أ�وا�*� ا��زا�� 	�ر�� �����د إزاء ا�"�!�رات ا������

� وا���ر!�ن "�  ". ا�4زاب ا�"

ر  12ا��ؤرخ $�  04-��012 �3ّ�ن ا����ون رBم ��2012  )�� �"�ا�����ق ���4زاب ا�"

��9 ا���  10دة 3رورة ا��زام أ�وان ا�دو�� ���دأ ا���د ، وذ�ك �ن �&ل ا�
�رة ا�4رة �ن ا���

6ب ��( أ��3ء ا���6س ا�د"�وري ، و0ذا 0ل �ون �ن أ�وان ا�دو�� ا�ذن : " ��ص ��( أ�9 

3�ون �9 ، 	را�� ��( ���ر"ون وظ�1ف ا�"�ط� وا��"ؤو�� و�ص ا����ون ا4"�"� ا�ذي 

�
  ."���$� ا�����ء BطL أي �&L� �B أي �زب "�"� ط�� ھذه ا��*دة أو ا�وظ

3را وأداء و6ب $�=دا�� ،�� ا����������ت ا=!راف ��( ا��&	� �
رة ������رھ� ا�6*� ا���0

ز وا=0راه وا��*دد وا�و�د 
رض ��*� ا�����د �ن ا��زور وا���*� ا��6رد وا���د، وھو �� $

�0س �	دق إ� ا������� آ�� ���ر"� ا�!�ب ��"�ط�، و��	ل ���61*� ���رادة ا�!�ب ��Cدو ا�

ر ا�����ن ��  .  1و�

	
�	
 :��دأ 0ر��� ا+/راءات وا�و*	-ل ا��*�#��� ,� ا����� ا����	��� - 

�د �وض ��&ت ا�د��� ا������� �6رد ا�6*�د !�	� أو ��رة �ورو�� $� أ�"ن �م 

 9�6وز �"� ��إدارة ��0و�و6� " ا�4وال وإ��� أ	��ت ���� درس $� ا���6��ت و$�� �ط�

$D	��ت ا����� ا������� . ������2رھ� أ�د أ�!ط� ا��"وق ا�"�"� وا������6 " ا�������ت

ر ��( إرادة ا�����ن �����ق �Dدة ا�*دف ��*� ھو ا�������د ��( و"�1ل وأ"��ب �د�� و��

  .���دئ ا��رّ!G أو ا��زب 

ر �رض �را�E وأ$�0ر "�� G�"$���طور ا���0و�و�6 ا�"رL �و"�1ل ا=�&م وا��	�ل 

�6���0��ت وا�ز�رات وا�&$��ت  �ا���ر!�ن $� أو"�ط ا�����ن $3& �ن ا�و"�1ل ا����د

ف �ض ا���ر!�ن إ�( �ز� )�"ر $� ا����ب وا�
وز �	و�B 9د �Dرھ�، و�*دف ا��و-

� و�ث ا�!�1��ت وا����Cط�ت �*دف  ا����1ق وا"����لB&�4ر اا4"��ب -ر ا�!ر�� و-

*م ، أو ��زق و�!و9 ا�&$��ت وا���	��ت ا�������، أو ا��!وش ��( "$��� 9�!و

�*� ��( ا�����ن، ��� ؤ�ر ا���6��ت ، أو !راء ا4	وات �ن طرق ا�4وال أو ا�*دا� و�وز

                                                           
وحياد اإلدارة، مجلة النائب، مجلة دورية يصدرها المجلس الشعبي الوطني، السنة الثانية، العدد فكاير نور الدين، المنظومة االنتخابية  - 1

 .15، ص 2004الرابع، الجزائر، 
 .18السيد عليوة، المرجع السابق ، ص  - 2
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�B&� �راع، وھو �� 6�ل ا��!ّرع �ص ��( 3رورة ا����ع 0ل ��ر!G �ن $� ا����E1 ا��*�1

أو �  أو -ر ��Bو�� أو !�1ن-ر �!روع أو �*ن  "�وك�ر�0 أو �وBف أو ��ل أو  0ل

�B&أ�،   �6ب أن �0ون ا���ر�0 . 1وأن "*ر ��( �"ن "ر ا����� ا������ 9و��

� ا������� �ز*� و0ون ا�
وز $� ا�������ت ���ر ھ�1 ا�����ن �ن إراد�*م ا������ �6

  . 2و�	دق 

  

��	
  ا��دة ا�	�و��� ������ ا����	��� وو*	-��	: ا��ط�ب ا�

  

د ا����� ا������� �ن ا4ھداف ا���	ودة ��*� وا���ّددة �*�، �دّ�ل ا��!ّرع ���دد �� � )��

��دد ا�و"�1ل ا��"ّ�رة وا��ر	ودة ����م �B ��0م �) ا�
رع ا4ول(ا��دة ا����و�� �*ذه ا����� 

  ).   ا�
رع ا�����(�*� 

  ������ ا����	��� ا�	�و��� ا��دة: ا��رع ا�ول

�0ون ا����� ا������� �&ل ا�
�رة ا��� �
	ل �ن �ر��� ا��ر!G و��رH ا��Bراع ، $*� 

أ6ل ���ق ا��"�واة �ن و�ن . ���ل �ذ�ك �ر��� ا����0ك ا����!ر �ن ا���ر!�ن وا�����ن

� ا������� و�و$ر $رص ���1$�0 ���6L ، ��د ا��!ّرع إ�( ��دد ����6L ا���ر!�ن $� ا�

 �  .ا��دة ا�ز��� ������ ا������

�0ن 4ي أ�د �*�� ��0ت ا�و"�� ا��"����� و�Dي !0ل �ن ا4!�0ل أن �وم �������  � 9و��

�ّددة ، ور��� �ن �ن أ$3ل ا����ر"�ت ا�د��راط� ا��"��رة ھ� ا������� ��رج ا�
�رة ا��

ف ا���ر!�ن �ن ���ر"� ا����� ا������� �Bل �و�د ا��	وت �
�رة وذ�ك ��( Bو6وب �و

ر�D� راره ا������� دون أيB ذ��0ر وا���Dل وا���در و
��� ��B6د ا����ب و .  

                                                           
 . المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي  185أنظر المادة  - 1
الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مزياني فريدة، المجالس  - 2

 .127، ص 2005قسنطينة، 
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ا"�و$وا إ6راءات إداع ا��ر!��ت و$�� �����ون و�ّم !�رك $� ا����� �6L ا���ر!�ن ا�ذن 

أ�م �ن ) 3(ا��Bراع و���*� �Bل �&��  و�� �B &��0ل ��رH 25وھ� �
���B.  Gول �ر!���*م

  . 1 ��رH ا��Bراع

  . 2ا�
�رة  ھذه و� �0ن 4ي أ�د �*�� ��0ت ا�و"�� و�Dي !0ل �0ن أن �وم ������� ��رج

و�� $�ط $� ظل  19و�� ��د�� ��0ت  22ا����و�� ������ ا������� ھ�  و�ذ�ك $[ن ا��دة

و�� �Bل  21، ��ث ��0ت �
��G ا4"�ق  ا����3ن ا����ون ا��3وي �&������ت 07- 97ا�4ر 

  . �B 3ل ��رH ا��Bراع) 2(��رH ا��Bراع و���*� و�ن 

  

��	
  و*	-ل ا����� ا����	���: ا��رع ا�

رع و"�1ل ا����� ا������� �*دف ���ق ��دأ ا��"�واة �ن ا���ر!�ن و�*دف �ّظم ا��!

ا��
�ظ ��( �"ن "ر ا����� ا������� و���ق ا�*دف ا��ر6و ��*� وھو إ�&م ا�����ن 

�و������ر أن ا����� ا������� ��وم أ"�"� ��( و"�1ل . ����ر!�ن و��را�6*م ا������

  :ر ا�د��� ا������� ، $[ن ا��!ّرع ا�6زا1ري �ّظم ھذه ا�و"�1ل ��0 ��ا��	�ل وا=�&م ��!

 :ا�و*	-ل ا�*�#�� وا���ر�� -أو�

���ر�  �� ��*� وا��	ر� �ن �ن أھم و"�1ل ا����� ا�������و"�1ل ا=�&م ا����� ا�"�

را �"�ب �6م ا��!�رھ� و�
�ذھ� إ�( أ�0ر �دد ��0ن �ن ا�����ن ��( ا��"�ء �D� وأ�0رھ�

�. ا�����0ت $� ا��وت وا����ل ا�ذن � ��0*م �3ور ا���6��ت ا������� �ر���ط��*م ا��*�

�ع �ن أBدم و"�1ل ا=�&م وأ"رھ� وأ"ر�*� $� ���^ ا���ر، و�*�1 ا�رأي ا���م $���ذ

ن ا�	ورة � L�6د $� ا�������ت، ��=�3$� إ�( ا���
زون ا�ذي Dوا"�����9 �0"ب ا��

  .وا�	وت وا��ر�0

�ق ا���� �B12-01ل 	دور ا����ون ا��3وي رBم ( و���ر6وع إ�( ا��وا�ن ا������� ا�"����

ن  )��ظ�م ا�������ت�ن ا=�&����6د �B �*�Dد أ-
�ت ا��ص ��( �Cط� ھ��ن ا�و"

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي  173أنظر المادة  - 1
 .اباتالمتعلق بنظام االنتخ 10-16من القانون العضوي  174أنظر المادة  - 2
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 07-97من األمر رقم  172أنظر المادة  - 3
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� وا�ر�1"� $�ط ����"�ط�  ، ��� د$�1L&������ت ا����� وا�B	�ر ذ�ك ��( ا�������ت ا��!ر

 ����"�� ���ر"وم ا���
ذي رBم��ظم ھذا ا�4ر �ن طرق ا���ظم ����� ھو ��9 ا���ل إ�( 

ر ا����!ر  1997"����ر  23ا��ؤرخ $�  97-351��ا�ذي �دد !روط إ���ج �	ص ا��

وم  �$ �� ا���د� وا�و�1��أ�0و�ر "��  23ا������� ������� ا������� �������ت ا����6س ا�!

ن ����
زون وا��ث ا=ذا�� ا��"�وع1997�  .2 ، و�ر��6*� و��*� �ن �Bل ا��ؤ""�ن ا���و�

و��و6ب ا���دة  ا�"��ق ا����3ن �ظ�م ا�������ت 01-12 رBم 	دور ا����ون ا��3ويو��د 

��G�$ 9 ا���6ل ���ر!�� ا�������ت ا����� 0ذ�ك B	د ��دم �را�6*م ا������� ��ر  191

��  .و"�1ل ا=�&م ا���
ز� وا=ذا�� ا�وط�� وا����� �	ورة وا��3 و	ر

��9، و  177ا�����ق ��ظ�م ا�������ت $� ا���دة  10- 16رBم وأ0ّد ذ�ك ا����ون ا��3وي 

� ا��	ر� ا��رّ�ص �*� ������ر"� ط��� ��	ر ا�4ر $� و"�1ل ا=�&م ا�وط�� ا�"�

�ؤّ�را  ا���وات ا���
ز� ا���	��، �	و	� �L ظ*ور ���!رL وا���ظم ا����ول �*�

  .  و��ّددھ�

و�س ا��"�واة ��ث �0ون �دة ا��	ص وا�
�رات  و��L3 ھذه ا�و"�1ل إ�( ��دأ ا=�	�ف

�� 4ھ�� �دد ا���ر!�ن ا�ذن ر!�*م �زب "�"� أو �� �
ا=�&�� ا����و�� ����

� و0ذ�ك ����"�� ��دد ا���ر!�ن ا�4رار، وھذا ����"�� �&������ت "���6و�� أ�زاب "

ن أ�9 ����"�� �&������ت ا� �$ ، ���ر�1"� �0ون ا�
�رات ا=�&�� �وّز�� ا����� وا��!ر

  .����"�وي ��( ا���ر!�ن

 Lن ��( 0ل  ھذه ا�و"�1ل ا=�&�� ا��!�رC� �$ �0ط� ا����� ا������� و��3ن ا��وزّ��و

ا���دل ���ّز ا�ز��� �"����ل و"�1ل ا=�&م �ن طرف ا���ر!�ن، ��ث ��و�( "�ط� 

  .  3رام ھذه ا�0�4م ا��3ط ا�"��� ا��	ري ��3ن ا��

) ا�����ق ��ظ�م ا�������ت 01-12ا����ون ا��3وي رBم ($� �ن أن ��Bون ا�������ت ا�"��ق 

ن ا���ر!�ن  �0ن Bد أو0ل� ��*�� ا��وزL ا���	ف ���6ل ا"����ل و"�1ل ا=�&م ا���و�

  .��9 ��180ص ا���دة  وذ�ك إ�( ا����6 ا�وط�� ��را��B ا=������ت

                                                           
 13-89من القانون  126المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  07- 97من األمر رقم  175أنظر المادة  - 1

 .المتضمن قانون االنتخابات
 .1997سبتمبر  24المؤرخة في  62يدة الرسمية العدد المنشور في الجر - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  178أنظر المادة  - 3
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 ��"� �$[ن ا���ر!�ن �م "��Cوا  2012-ر أ�9 و�"ب ھذه ا����6 ا��!��0 �&������ت ا����

 –�"ب ��1ب ر1س ا����6  –ا�وBت ا���ّ	ص �*م �����0ل ��ر ا=ذا�� وا���
زون �ث ��^ 

 ��"�55,61 %  �و�دة ��0ت ��ّ		�  1451و�دة �ن �ن  807أي ($� ا���وات ا=ذا�

،  1$� ا���
زة ا�وط��  % 75،  و )�*م ��ر ا���وات ا=ذا�� ا��&ث ا4و�( وا����� وا������

  .وا�ذي أرL6 "�ب ذ�ك إ�( ا���Dر $� إ6راء ا��ر�� و�3ط Bوا1م ا���د��ن

	��	
 :���ا��/�#	ت وا�/��	�	ت ا����	 -

���د ��*� ا���ر!�ون �ن ���ر ھذه ا�و"�� �ن أھم و"�1ل وأ"��ب ا����� ا������� ا��� �

. أ6ل ��دم �را�6*م �	و	� ����"�� �&������ت ا����� �ر���ط*� ا����!ر �L ا�����ن 

ث � �	�� ������� �و�0ن ا��!رع ا�6زا1ري �م �ص ا���6��ت وا������6ت ا������


وا�����ق ��������6ت  1989د"��ر  31ا��ؤرخ $�  28-89 رBم ( �[����*� إ�( ا����ونا�0

د"��ر  2ا��ؤرخ $�  19-91وا��ظ�ھرات ا���و�� ا���ّدل وا���ّ�م ������ون رBم 

�ن ھذا ا����ون $�����6ع ا���و�� ھو �L�6 �ؤBت 4!��ص، ��
ق  02$�"ب ا���دة .1991

�ظم ��رج ا�طرق  ،9ا���و�� و$� ��0ن ��Cق "*ل ���وم ا���س ا�����ق �B 9	د ��

و���� ���ظ�م ا���م �L3 ا����6ع ا���و�� . ���دل ا4$�0ر أو ا�د$�ع �ن �	��G �!�ر�0

  .���2	رG ا��"�ق �ن وا�� ا�و��  �Bل ا����ده ��&�� أ�م ��( اB4ل 

�3ت أو ��6��ت ا4!��ص، $� �ن أن ا��ظ�ھرات ا���و�� ھ� ا��وا0ب وا�"��را

و��L3 �دورھ� . و�	ورة ���� �6L ا��ظ�ھرات ا��� �6ري ��( ا�طرق ا���و��

 �  .  3أ�م ��( اB4ل �Bل ��ظ�*� ) 8(���ر�ص ا��"�ق �ن ا�وا�� ����

 ���Cا�����ت ا�� �$ �و��( ا���وم ���د ا������6ت وا���6��ت �&ل ا��ر��� ا������

3� أو ا0��4ن ا���و�� ����"�� ����د�ت ا��� ���دم $*� وا"����ء ��( ��"�وى ا��ر��0ت ا�ر

ا���!bت ا��� ���3ن ��ل ھذه ا������6ت، ��( أن ���زم ا=دارة ا���و�� ��=!راف ا=داري 

�6L ا�����ت وا���!bت و0ذا ���� ا���!طن وا��!�ر0ن� �و��م . ��و$ر ا����� ا��4

 Lت ���� �وزBوا��و Hن ا���ر!�ن �ن �ث ا���ر� �ا�����ت �&ل ا����� ا������

                                                           
    /http://www.aps.dz   2012-11- 26موقع وكالة األنباء الجزائرية ليوم  - 1
 .المعدل والمتمم ،المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومية 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89 رقم القانون من 5أنظر المادة  - 2
المعدل  ،المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومية 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89 رقم القانون من 17و 15أنظر المادتين  -  3

  .والمتمم
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ن و�ن ا=دارة ا��!ر$� ��( و��0ن ا�����د ���ء ��( ا�
�ق ا���ر!�ن أو ����*م ا����و�

�، و$� ���� �دم �	ول ا�
�ق �ن ا4طراف �م ا��6وء إ�( ا��ر�� ��� . 1ا�

	
�	
  :ا��$�و�� أو ا+�$�رو���  �	-�� وا���	�0را����	ت وا�1,�	ت ا�د - 

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت $� $�ر�*�  10-16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 177أ���ت ا���دة 

��ق �
�ت ا=!*�ر ا�4رى ا��� �م ����و�*�، وا�4رة إ�( ا���ظم �"��D ��دد طرق و0

ق ا���	��ت وا�&$��ت �ث �ّظ�*���-16ا��ر"وم ا���
ذي رBم  ا�4ر �[!*�ر ا��ر!��ت و�


�ت إ!*� 2016"�� د"��ر  19ا��ؤرخ $�  338ا�ذي  2 �&������ت ر ا��ر!��تا���دد �0

 ا���ّ		� �0ل ��ر!G أو ��1�B ��ر!�ن��0ن ا�4وّزع  ��9 ��( أ�9 �5ّص ��و6ب ا���دة 

� ا��"���� ��را��B ا�������ت ��( �"�وى ا�و��، �Bل ��و�� �ن  �15ن طرف ا�*�1 ا�

�  . ��رH ا$���ح ا����� ا������

�دد  ا0��4ن ا���ّ		� �M!*�ر، ��( �"�وى 0ل ��د� و6ب أن را�( $� �وزL و��دد

ا��ذ0ور أ�&ه ا��دد اB4	0��c� )ن  338- 16ا���
ذي رBم  ، $��د �ّدد ا��ر"وما�"�0ن 

� إ!*�ر ا��ر!��ت $� ا���دة ����� 4ا���ّ		� � 9 ��0��:  

- 15 � ��Bوي و�" .*����"�� أو �ل  20.000$� ا���د�ت ا��� 0ون �دد "��0*� 

- 20 � ��Bت ا���و� .�"�� 40.000و  �20.001دد "��0*� �ن �راوح  $� ا���د

- 30 � ��Bت ا���و� .�"�� 100.000و  �40.001دد "��0*� �ن �راوح  $� ا���د

- 35 � ��Bن و .�"�� 180.000و 100.001$� ا���د�ت ا��� 0ون �دد "��0*� �

��ن � -Bنو�ا���د�ت ا��� زد �دد "��0*� ��( $� �"��  0�10.000ل  )2( إ$�3

180.000  ��"� .  

 �أ�م ا��� �"�ق ��رH ا$���ح ) 8(و 6ب ��( �	��G ا���د� أن ��*� $� -3ون ا�����

ن�� �ا���ّ		� �0ل ��1�B ��ر!�ن ���ء ��( ا��وزL ا���ّدد �ن ا0��4ن  ا����� ا������

                                                           
 .137، ص  محمد بوطرفاس، المرجع السابق - 1
 .2016ديسمبر سنة  21المؤرخة في  75المنشور في الجريدة الرسمية العدد - 2
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� ا��"����  طرف��و��ّدد ھذه ا��واLB ��رار .  ��( �"�وى ا�و�� ������ت��را��B ا�ا�*�1 ا�

  1. �ن ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي

ن ��دأ ���� ا=!*�ر وإ�	�ق ا=�&��ت ا�د��1� �ن طرف ا���ر!�ن أو ����*م ا����و�

�م ، و� أ�م �Bل ��رH ا��Bراع) 3($ور ا�ط&ق ا����� ا������� و���*� ��*��*�، أي �&�� 

 ��) 8(  إ�( -�� ا�"��� ا������ 	���� ) 7(���� ا=�	�ق �*�را ا��داء �ن ا�"��� ا�"��

ا���دد  85-02، وذ�ك �[�3$� "��� �ن ا�ز�ن ���ر�� ����ر"وم ا���
ذي رBم  2 �"�ء


�ت إ!*�ر ا��ر!��تا����3ن ا����ون  07-97ا�"��ق، ا�	�در $� ظل ا�4ر رBم  0� 3

)C3وي ��ظ�م ا�������ت ا����  .ا�

� �وزL ا����!ر وا��را"&ت ��� �و�درج �3ن ھذا ا��وع �ن ا=!*�ر ������ ا������

�0ن �0ن ا"��دام ا�و"�1ل ا=��0رو�� =!*�ر وا��طو�ت ا������� �	��G ا���ر!�ن ��0 ،

  .��4( أن �م ذ�ك �&ل ا�
�رة ا����و�� ا���ّددة ������ ��ر!��ت،ا

 LBوص �وا	ق ا��4ر�ت و����و$� ھذا ا�"�ق، ��رز �"��D إ!*�ر ا��ر!��ت �ن طر

��  و وا"�� ا��وا	ل ا=����6� ا��� ��رف ا��!�را$� أو"�ط ا��L��6 00ل، ��زادا و"ر

 LBوك " و���4ص �و�"�
، و-رھ� �ن ا��واLB " أ�"�Cرام" و " و�وب " و " ا��و�ر" و " ا�

�ر ، وا��� أ	�G ا��وا	�� وا�
�3ءات ا=��0رو��D� �*�  �	و	ب �$� أو"�ط 6د رھ

�رف ��را�6*� و�ر!�*�،  ا�
�1ت ا�!���� ، و أ	��ت��� �"����دھ� أ-�ب ا�4زاب ا�"�


�1ت ا�!���� ��*م � �"�*و*م ا���6��ت �	و	� وأن ا��دد �ن ا�����ن و ���4ص ا�

�3ّ
�د� �ن �3ور  ا��4ر�ت ا=ط&ع ��( �را�E وBوا1م ا���ر!�ن ��ر ونا�������، و

�6��ت ا����� ا�������، �	و	� ��� L� ��� إ�داء رأ*م LB �ن إ���0اا��و9 ھذه �

����*م �0ل �ر��  .و$� أي وBت و�

                                                           
الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات  2016ديسمبر سنة  19المؤرخ في  338-16من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  - 1

 .2016مبر ديس 21المؤرخة في  75لالنتخابات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات  2016ديسمبر سنة  19المؤرخ في  338-16من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  - 2

 .لالنتخابات
مارس  5المؤرخة في  16المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات المنشور في الجريدة الرسمية العدد  85-02أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 3

2002. 
الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات  2016ديسمبر سنة  19المؤرخ في  338-16من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  - 4

 .لالنتخابات
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 �إ!*�ر و$� ا�����ل $[��� �"6ّل -�ب ا=ط�ر ا����و�� وا���ظ�� ا�ذي �ّظم و�3ط ���


�د� 4ي ��6وزات $� ذ�ك� ،�Bت ��ر ا��4ر�ت، �د��     . ا��ر!
  

  ��و�ل ا����� ا����	���: ا��ط�ب ا�
	�ث

  

�� أ"�"� $� أي ���� ا������ $� ا�وBت ا�راھن، و� ��	ر �ن ا��ؤ0د أن ا���ل$ ��"

���ق ���ط���ت ا=�
�ق ��( ا����� ا�������و�ذ�ك $[�9 �ن ا4ھ�� أن �0ون ھ��ك ��ض . 

 ���� ا=�
�ق ا����� ا�3وا�ط وا��وا�د ا����و�� وا���ظ��( ���� 0ل �ر!G ا��� ��ّدد ط�

ل أو �زب، وذ�ك ��( ا���و ا�ذي �3ن أ� ��6وز ��	ر ا���ل دوره ا��!روع $� ��و

وا��!رع . 1ا����� ا������� إ�( ���ر"� -ر �!رو�� �ؤ�ر ���"�ب $� �زاھ� ا�������ت 

� �ول �	�در $�
ا�6زا1ري �3ط ا�0�4م ا������� ���ول ا����� ا������� �*دف ��3ن ا�!

 �*�  ). ا�
رع ا�����(، و��دد ا�"�ف ا����� ا�ذي � ���C أن ���6وزه )ا4ول ا�
رع (��و

  

  ��	در ��و�ل ا����� ا����	��� :ا��رع ا�ول

 ��ّدد ا��!رع ا�6زا1ري �	
� �	ر� �&�� �	�در ��cوال ا��"����� $� ا����� ا������

  :ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��0 �� 10 -16 رBم �ن ا����ون ا��3وي ��190و6ب ا���دة 

  :�*	ھ�� ا��زاب ا�*�	*�� -أو�

��� ا����� ا������� ���ر!�*� ����وارد ا��!��0 ��� "�ا!�را�0ت : ��ّول ا�4زاب ا�"

ا�3�4ء، ا�*��ت وا�و	�� وا���ر��ت، ا���1دات ا��ر��ط� ��!�ط�ت ا��زب و����9��0 

  2. وا��"��دات ا������� ا��� ��د�*� ا�دو��

� وا�*�1ت ا���
ذ� ���زب $� �"�ب و�م د$L ھذه ا�!�را�0ت ا��� ��ددھ� ھ�1ت ا��داو�

 �ا��زب ا�"�"� ا��
�وح �دى �ؤ""� �	ر$� أو ���� وط�� ، و0ذ�ك ا�*��ت وا�و	�

                                                           
 .84زكرياء بن الصغير، المرجع السابق، ص  - 1
 .حزاب السياسيةالمتعلق باأل 2012يناير سنة  12المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  52أنظر المادة  - 2
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ن ��رو$ن، ��( أن � �وا���ر��ت ا��� �0ون �ن �	در وط�� أو �ن أ!��ص ط�

   1.�رة ا64ر ا�وط�� ا4د�( ا���3ون �0ل ھ�� و$� ا�"�� ا�وا�دة �6��300وز 

� �ق ��ول �
"*� ���طر�� ا�"��
� ا�ذ0ر، $[�9 "�وإذا �0ن ا��!ّرع Bد أ��ح ��cزاب ا�"

�� ���*� وا�����6 �ن ا"����رات ���*� أ�3 �ق �Cط� �!�ط��*� �����1دات ا��ر��ط� �ط�

 �ر ��6ر-2. 

	��	
  :ا��*	�دات ا������� �ن ا�دو�� ا��� �د��	 ��4 *��ل ا+��	ف -

� وو$ق �دد  �وّزع"�ھذه ا��"��دات ا��� ����*� ا�دو�� ��=�	�ف ��( ا�4زاب ا�"

و���� �ذ�ك Bد . ا�����د ا��� �وزھ� 0ل �زب $� ا��ر���ن، و�دد �������9 $� ا����6س

ل ����ر $� ا��ر���ن ��( -&ف ���� �0ر $� �ن Bد 0ون ���� L��� �"��	ل �زب "

��( �"�وى ا����6س ا����� ، و������� $�د أ�6ف ھذا ا=6راء ھذا ا��زب �س �9 ���ل 

ن ا�����ر أھ�� ا����6س ا����� و�دد ����دھ� $� �وزL �"��دات ا�دو�� ���د�� �م �Dذ �

�� ا������ث أ�9 و�"ب . ��cزاب، �� �دا ��	وص ا��"�ء ا�������ت $� ا����6س ا�!�


�ت �و"L �ظوظ ���ل ا��رأة $�  03- 12 �ن ا����ون ا��3وي رBم 07ا���دة ا�ذي �دد 0

�ر �دد ا��ر!��ت ا�������ت $� �ا����6س ا������� �&�ظ �Dن ا��!رع ا���د ��( �


د ا��زب �ن ا=���� ا����� ا��� �"� ا���د� وا�و�1� و$� ا��ر���ن ��( ��ا����6س ا�!

ث و�!6L ا�4زاب ��( إدراج ا��"�ء �3ن و�دو أن ا�*دف �ن ذ�ك ھو �. ��د�*� ا�دو��

�  . Bوا�1*� ا������

	
�	
   :�دا��ل ا���ر60 - 

�ن �3ن �	�در ��ول ا����� ا������� �6د �دا�ل ا���ر!G، و��9 $[ن ا���ر!�ون 

 �ق ا���	��ت أو �0ن !
و����ّ��ون �
��ت إ!*�ر �ر!���*م "واء �0ن ذ�ك �ن طرق �

ا���و�� ��& أو �ن طرق �وزL ا����!ر وا��را"&ت وا��طو�ت �وا"ط� ا����دي 

   3.ا�������، أو �*�� ��0ت ا�و"�1ل ا��"����� $� ذ�ك

  

                                                           
 .المتعلق باألحزاب السياسية 2012يناير سنة  12المؤرخ في  04- 12من القانون العضوي رقم  55و  54، 53أنظر المواد  - 1
 .100عيسى تولموت، النظام االنتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 2
 .الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات لالنتخابات 338-16رقم  من المرسوم التنفيذي 2أنظر المادة  - 3
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��	
   ا�*ف ا��	�� ������ ا����	���: ا��رع ا�

"��د ��( ا��د �ن "��ق ا��
��ت  �
��ت ا����� ا�������� )	Bك $� أن و6ود �د أ! �

�  و��L ا�
"�د ا������� ا�ذي Bد �6م �ن  و���ق ا��"�واة"�ن أطراف ا����$"� ا�"�

 �Bدا	ؤّ�ر "��� ��( �زاھ� و�ا�"����ل ا��
رط ��cوال $� ا���&ت ا������� وا�ذي Bد 

  . ا�������ت

ا�����ق ��ظ�م �&������ت ا��د اB4	(  10- 16رBم  و��( ا�ر-م �ن ��دد ا����ون ا��3وي

ث ا!�رط أن � ���6وز $� ا�دور ا4ول ������ �� � 100ا������� ا���	� �ر1س ا��6*ور

$� ا�دور ا�����، و�ّددھ� ����"��  6زا1ري ��ون د��ر ��120ون د��ر 6زا1ري و 

ث � ���6وز �� ��، إ� أ�9  ��1ون د��ر 6زا1ري ������1 ا�������  �1,5&������ت ا��!ر

وب ا��� ���C �دار0*�  �م �ّدد "�ف����ر أ�د ا�ا��
��ت ����"�� �&������ت ا����� وھو �� 

  .0ّرس �دم ا��"�واة �ن ا���ر!�ن��( � ��( ��ب ا=�
�ق �
�و�� ��� 

      

  ا����� ا����	���  8وا�ط: ا��ط�ب ا�را�7 

  

��*م B ن �&������ت $� إط�رد ا��!رع ا�6زا1ري ا���ر!�ّB ���6 �ن� �������� ا������

B	د ��3ن ��0$ؤ ا�
رص ��*م و�ن أ6ل ��3ن ا�"ر ا��"ن ������  وا��وا�L ا�3وا�ط

�أو ���و"�1ل ا��"����� $� ) ا�
رع ا4ول(، "واء ���ّ�ت ����د ا�ز���� وا��د ا�����0  ا������

   ). ا�
رع ا�����(ذ�ك 

   ن	�ن ��ث ا��$	ن وا�ز� ا����� ا����	��� 8وا�ط: ا��رع ا�ول

���� ������� ا������� �ن �ث ا�3وا�ط وا��وا�L ا وL3 ا��!ّرع ا�6زا1ري ��6و�� �ن���

  :ا���0ن ا�ذي �6رى $9 و$�ر�*� ا�ز��� وذ�ك ��( ا���و ا�����

م  -����L ا"����ل أ��0ن ا����دة وا��ؤ""�ت وا=دارات ا���و�� و�ؤ""�ت ا��ر�� وا��

�وذ�ك �Cرض  .2 وا��0ون �*�� �0ن �و�*� أو ا����ؤھ� 4-راض ا�د��� ا������

 �*�� �ن ا��!�ط ا�"�"� وا��
�ظ ��( ا"��&����إ���د ھذه ا��ؤ""�ت ا��ر�و� وا��
                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10- 16من القانون العضوي رقم  194و  192أنظر المادتين  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  184أنظر المادة  - 2
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0ون �ن ا4$3ل إ���ءھم ���Dى �ن ا�	را��ت و�	و	� وأ�*� �3ّم !� ��$� ���

� ، و�
ّر-*م ���	�*م ا����� وا��ر�وي"�� . ا�"�أ�� ����"�� =���د ا��ؤ""�ت ا�د

� ھ� ��ود إ�( 0ون ھذه ا��ؤ""�ت ا�دوأ��0ن ا����دة �ن ا����� ا������� ، $��4ر 

� ،�Bر
ن ا��واط�� و�"ت ���ل �� L�6 ا��6ر�� ا�"���� ا��� �=�3$� إ�( ���ل

��!�*� ا��&د ��د ا��
��ح ا�د��راط� وا��� ��3�ّت ��*� ا��D"�ة ا�وط�� وا��� �0ن 

� $� ذ�ك"*� ���& ر1$ ��    . ا"�C&ل ا��ؤ""�ت ا�د

��د ا������6ت وا���6��ت �&ل ا��ر��� ا������� $� ا�����ت ا�����C ا���زام � -

3� أو �ن طرف ا�"�ط�ت ا����� ا���ّددة �وا"����ء ��( �"�وى ا��ر��0ت ا�ر

ا0��4ن ا���و�� ����"�� ����د�ت ا��� ���دم $*� ا���!bت ا��� ���3ن ��ل ھذه 

� �	ورة و ا������6ت،���ذ�ك �*دف ا��
�ظ ��( ا�4ن وا��ظ�م ا���م وا���0ّم $� ا�

�� ، و�
�دي أي �واBب -ر ������Bد. 

�0ن 4ي أ�د �*�� ��0ت ا�و"�� و�Dي !0ل �0ن أن �وم ������� ��رج $�ر�*� �� 0 - �

ھو ا�!رط  ، و �1ن ��Bون ا�������ت  173ا����و�� ا���	وص ��*� $� ا���دة 

�
   .ا��ذ0ور آ�

��	
 ا��*�#��� ا�و*	-ل وا�*	��ب ا����� ا����	��� �ن ��ث 8وا�ط: ا��رع ا�

ا����� ا������� ا��ر��ط� ���و"�1ل وا4"��ب ا��"����� $� ذ�ك، $��د  و�وا�3�Lوا�ط  ����"��

��   :  �ّددھ� ا��!رع ��0 

-  � .L��2 ا"����ل ا���Cت ا��64� $� ا����� ا������


�  ��3ر���E ا������� ا�ذي أر$�9 ���ف ا��ر!G �ر!G ��ا�� ��ّد3رورة  -���� L��، و

 . ذ�ك

-  ���L ط�� ا����� ا������� ا"����ل أي طر�� إ!*�ر� ��6ر� �Cرض ا�د��

 �  . 4ا������

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  174أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  175أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  176أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  180أنظر المادة  - 4
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-  ����س !Bت و��L �!ر و�ث "�ر اXراء وا"�ط&ع �وا� ا�����ن $� ا��	و

ث "�ھم أ"�وب ا"�ط&ع ا�رأي . 1"��� �ن ��رH ا��Bراع  72ا���ر!�ن �Bل �

ر ��( ا�رأي ا���م�D0ل  $� ا��! ��� ،�*��6ّرد ا=$	�ح �ن ا����E1 ا���وّ	ل إ�

�"�"� ���دأ ا��"�واة �ن ا���ر!�ن ، وھو �� �دار90 ا��!ّرع ا�6زا1ري ا�ذي �م 0ن 

�ص ��( ھذا ا���L $� ا��وا�ن ا������� ا�"���� .  

��L ا"����ل ا������0ت أو ا�و"�1ل ا������ �!�ص ���وي ��ص أو ��و�� أو  -

� 	را�� ��( �&ف ذ�ك  �ؤ""��  .2أو ھ�1 ��و�� إ� إذا �ّ	ت ا�0�4م ا��!ر

�ر�0 أو �وBف أو ��ل أو "�وك -ر �!روع أو �*ن أو !�1ن أو  ا�����ع �ن 0ل -

 �B&و�� أو � أ���B ر-3.  

"   ا�"����ل ا�"d" �&�ظ ان �	ط�G .  4 �ظر ا�"����ل ا�"d �ر�وز ا�دو�� -

�دة �Dو&ت ��ث � �0ن ��ر$� �� إذا �0ن ا�"����ل "�1 أو  �	ط�G -��ض ��Bل�

�ق �0ن "ا����3ن ��Bون ا�������ت ا4 07-�97 �	ورة وا��3، $� �ن أن ا�4ر 

�ظر �!0ل �ط�ق ا"����ل ر�وز ا�دو�� .  

� أو أي �"�ھ�� أ�رى �*�� �0ن !�0*� �	
� ���!رة  -��ظر ���� ھ��ت ��د� أو �

�� أو ���وي أ���6أو -ر ��وھذا . �5!رة �ن أي دو�� أ��6� أو أي !�ص ط�

 ��� ا������� و����6 4ي !0ل �ن أ!�0ل ا������
�ظ� ��( "�دة ا�دو�� ووط�� ا��

� ������ ا�!�ب �"���& 4ي 6*�ت ����	��G وا�6*�ت ا��64� و�
�دي أي ��

� .��ر6

  

  

  

  

  

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  181أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  183أنظر المادة  - 2
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��	
  � ا��9راع ��ظ�م ����: ا����ث ا�
  

� ا��� �0ن �c$راد �ن "���د �ظ� ا��	وت، ������ره و"�� ھ��� �ن و"�1ل ا��!�ر�0 ا�"

ن ا���0م، �Dھ�� ��	� "واء ��( ا��"�وى ��&�*� ا��!�ر�0 $� ���� ا���ذ ا��رارات و�

  .ا�دو�� أو ا�دا���

�ت ا�دو�� ��( �0رس �B�
ق ا��واط�ن $� ا��	وت $� $��( ا��"�وى ا�دو�� ���ت ا��

ا�������ت و�دم 6واز �ر���*م �ن ���ر"� ھذا ا��ق � ��( أ"�س ا��6س و� ��( أ"�س 

د آ�رB رق و� ��( أي أ"�س أو���0 ���ت $� ا�وBت ذا�9 ��( إ��ط� ���� ا��	وت . ا�

� ا������ ا��و	ل ���3ن �زاھ� و"&�� ا�C� و0ذا ����6 �ن ا�����3ت وا����دئ �����

� إرادة ا�����ن �ن ا��زور���.  

أ�� ��( ا��"�وى ا�دا��� $�د "�( �!ر�و ����ف ا�دول، و�ن ��*م ا��!رع ا�6زا1ري، 


� ���� وا��	وت $� 	� �"�0د �ق ا��واط�ن $� ا��!�ر�0 $� ا���ة ا�"D� )��

ر أ�*م Bد ��Bوا $� ا�وBت ذا�9 - ،�	�� �
ھذه ا��!�ر�0 ����6 �ن  �3ع�[�ا�������ت �	

  .   ا����دئ وا�!روط وا��ود وا=6راءات

" 9��، �ّم إ�( )ا4ول�ط�ب ا�(��طرق �دا� إ�( �
*وم ا��	وت و��9 وا�ط&�B ��� "�ق �

0�ر ���� ا��	وت ھو��د ذ�ك إ�( إ6راءات "ر ���� ) ا������ط�ب ا�(ل وو"�1ل �"

      ).ا��ط�ب ا�را�L(و$� ا�4ر �درس ���ز��ت ا��	وت ، )ا����ث�ط�ب ا�(ا��	وت 
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  ���وم ا���و�ت: ا��ط�ب ا�ول
  

M� ��ن ��ّ��
9 وأھ��9 ��ط� ��
*وم ا��	وت �ّم ) ا�
رع ا4ول(ا��طرق �دا� إ�( ��ر

  ).    ا�
رع ا�����(درا"� ا����دئ ا��� ��9�0 و��ّظ�9 

  

  �#ر�ف ا���و�ت وأھ���: :ا��رع ا�ول

   :�#ر�ف ا���و�ت -أو�

� وأ�"ط*� وأ"رھ� ���ر"�، �ث �0ن "����ر ا��	وت أ�د أھم �ظ�ھر ا��!�ر�0 ا�"

ن ا���0م �  .�1وا"ط�9 ���واط�ن ا��!�ر�0 $� ���� ا���ذ ا��رارات و�


9�D� 9 ا�و"�� ا���د� ا��� �ن �&�*� ��رس ا����ب ��9�  و�0ن ��ر"�$� ا��!�ر�0 ا�"

ر ��( �ط��B ا�����ب!Dم ا��ق $� . �وا"ط� ا��*أي ھو �"�ھ�� �0$� ا��واط�ن ا�ذن �د

���ت ا������  . 2ذ�ك $� ا���ر �ن ���*م �ن ا��ر!�ن و$�� �3وا�ط و!روط ��ررھ� ا��!ر

��ر �*� ا4$راد ا�ذن � ا��� ����ر9$ "�د �ظ�وم ا���د�� �9�D ا��ون �Dھ�� ا�����ب و���

�، ور-م أ�9 �م $� 0ل ا����م �طرق ����
� $[ن أ�0ر ا4"��ب !و�� "�3&�*م ا�"
�ن �

  .3$� ا�"��دام ھو إ���ء �ط��B ا��Bراع $� 	�دوق ا��Bراع 

�ر9$  ��ك ا=���0� ا���ررة ��Bو�� ، �9�D ن ر��ط ، وھو ا���رف ا�ذي ��ل إ�9أد�وو

���واط�ن ا�ذن ��و$ر $*م ��ض ا�!روط ا���	وص ��*� $� ا�د"�ور وا����ون ���"�ھ�� 

ر ���!رة - ��  .4$� ا���ة ا����� "واء �طر�� ���!رة أو �طر

  

  

                                                           
بولقواس ابتسام، اإلجراءات المعاصرة والالحقة على العملية االنتخابية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  -  1

 .45، ص 2012/2013جامعة باتنة، والعلوم السياسية، 
 .360، ص 2009ضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، جرائم االنتخابات، الطبعة األولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  - 2
 .255سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق ، ص  - 3
ة القانونية في الدولة وحكمها، الطبعة الثانية، دار العلم أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء األول، النظري - 4

 .437، ص 1971للماليين، بيروت، 
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	��	
  :أھ��� ا���و�ت -

وا��3ط ��ر"*�  ���	وت أھ�� �0رى ����"�� ��*�1 ا������ ������ره و"�� ��C3ط

ف "�"��*م ��( ���0وا ا��واط�ون ��( ا���دة وا���0م B	د د$�*م ���و96 إ�( ���و�� �0

ر �ن ��و إرادة  .�1ن L�6 أ	وات أ�0ر ���د ا�"�ل ا�و�د ��� )��$���	وت �*ذا ا��

9��د ���( $*و ا�و"�� ا��� �م �وا"ط�*� �ر��6 و�6". ا�!�ب و3رورة ا��رام ��و9B و�ر

��ر �ن إرادة ا���6ھرر ا�!ر�� ا�ذي Cا��رارات أو ا�� L�	 �$ ھذا �ن 6*�  .ا�!�راك

3�ف دور ��ل ��*�1 ا������ وّ
و�ن 6*� أ�رى $[�9 �&ل �ر��� ا��	وت �رز ا�دور ا�

 �� ا���������  .2ا��ر!G ���ر�� ����را�ل ا�"���� ا���*دة ��

��3 �ن و�ن ��6ب آ�ر $[ن ا��	و�
���ر و"�� ���!�ر�0 $� ر"م ا�"�"� ا����� وا��ت 

!0ل ���د . ا��ر!�ن وإ�ط�ء ا�!ر�� ��"�ط� ا�����0 G�	د أB )��$���	وت �*ذا ا��

� ��( ا����ر أن ا4	وات ا��� �م ا=د�ء �*� �ن �&�9 ����ر ا4"�س �ا�د��راط� ا����

�"�  .   3 ا�ذي �"��د إ�9 ا�"�ط� ا�"

��	
  ��	دئ ا���و�ت: ا��رع ا�

�ظم ا��ظم ا������� $� ا����م، ��ث ���ل � �*��0م ���� ا��	وت �دة ���دئ ا"��رت ��

ر -ر �!روع �ن أي 6*� �D� ودون أي �ھد$*� $� 6�ل ا����ب د�� �	و�9 �0ل �ر

��. ��0ت ��  : و����ل ھذه ا����دئ $

  ��دأ ����0 ا���و�ت -أو�

- �16ن ا����ون ا��3وي رBم  �34ّص ا��!رع ا�6زا1ري 	را�� ��( ھذا ا���دأ $� ا���دة 

�م ا����ب ����ر"� ���� ا��	وت !�	� $& . ا�����ق ��ظ�م ا�������ت 10B 9� د	�و

 L3وم ا�����ب و 9"
ره �Dن �وم �*ذه ا��*�� �د� ��9 �ل 6ب ��9 أن �3ر ��C� G�"

�Bده �ط�  . 4ا��	وت $� 	�دوق ا��Bراع  �

                                                           
بارة سمير ، سلمى اإلمام، السلوك االنتخابي في الجزائر، دراسة في المفهوم واألنماط والفواعل، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد  - 1

 .40، ص 2009ورقلة، الجزائر،  -عة قاصدي مرباحاألول، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جام
 .356ضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، المرجع السابق، ص  - 2
 . 24سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  - 3
 .639داود عبد الرازق الباز، المرجع السابق، ص  - 4
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 9�$�����ب �وم �������ل ��
"9 إ�( ���6 ا�����ب وإ�ط�ء 	و�9 ��د ا��0Dد �ن !�	

  .�1وا"ط� أ��3ء ا����6 ا������� ا����	� 

و���6( أھ�� ھذا ا���دأ $� �"*ل ���� ا��0Dد �ن �"�� 0ل 	وت إ�( 	���9 ��( � 

و��0رس ذ�ك �ّدد ا��!رع ا�6زا1ري ���6 �ن . 2	ّوت ا���و$ون وا��ر3( وا��1�Cون 

 �Bم �ط�ا=6راءات ��ث �م ا���ّ�ق �ن ذ�ك ���دم ا����ب إ���ت ھو� �ن طرق ��د

و��� ر"�� أ�رى ���ت ھو�9 ، و��ت �	و�9 �وL3 �	�� ا���رف ا�وط�� أو أي 

��ت ����B ا�"م وا���ب B��1 ا��و�B )�� )��ر أ�9 ا"����ء ��( . 3ا�"���� ا�"رى ���ر � -

ھذا ا���دأ و�ظروف وأ�ذار �!رو�� ��ّددة ��Bو�� ��( "�ل ا��	ر �0ن ا���م ����	وت 

ر ��و6ب و���0 وا���Cق ا�  . "��طرق إ�*� ���� $� إ6راءات ا��	وت ���و���0 �ن طر

	��	
  ��دأ *ر�� ا���و�ت -

�ر أ�دا ����وBف ا�ذي ا��ذه $� ا��	وت، !�م ا����ب ��=د�ء �	و�9 دون أن B 9� د	�

 G�"� � ��9 �����ر �ط��B ا��	وت وإدا�*� 	�دوق ا��Bراع �طر��B وذ�ك �ن �&ل

  .�4ھ9 $� ا��	وت أو ا��وBف ا�ذي ا��ذه ��eرن ���ر$� ا�6

 �و$ّره �ن �ر ��� ،��ّد ھذا ا���دأ �ن أھم ا�����3ت ا�6وھر� ��ط�ق ا��!�ر�0 ا������و

ر وا�C3ط ا����!ر و-ر ا����!ر ��( إراد�*م �ن �Dدر ا���	� Lن و���	*م �ن �6������

*� ، و0ل �� �ن !9�D أن ؤ�ر �Bل ا��ر!�ن و أ�وان ا=دارة و�ن ��ر"ون ���م "�ط� ا���

$"ر� ا��	وت ����ر ا�و"�� ا��� ��3ن ا�و	ول إ�( . $� �ر�*م $� ا��
���3 وا����ر

ن ������ ���5�ر$� ا=رادة ا��� .  

�ن ا����ون ا��3وي  34و  2و��د �ّص ا��!رع ا�6زا1ري ��( "ر� ا��	وت $� ا���د�ن 

ا�������ت، ووL3 ا=6راءات وا�����3ت ��0رس ھذا ا���دأ �ن  ا�����ق ��ظ�م 10- 16

 �Bور L3م �ن �&�*� و��&ل ا��ص ��( وL3 أظر$� -ر !
�$� و-ر �د��C و�وّ�دة 

                                                           
 .789محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1
 .262العبدلي، المرجع السابق، ص سعد مظلوم  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  46و  44أنظر المادتين  - 3
 .258سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 4
ثاني، الطبعة الثانية، دار النهضة محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدستور اللبناني والمبادئ العامة للدساتير، الجزء ال - 5

 .245، ص 1967العربية، 



  ا���ظم ا����و�� ������ ا������� و����ت ا��	وت :ا�
	ل ا�����

 

135 

 

 ������0 ��3ن ا����زل ا��و6ودة . 1ا��	وت دا�ل 	�دوق ا��Bراع ��( �3ن "ر� ا�

  . 2دا�ل ��0ب ا��	وت ا��رام ھذا ا���دأ 

�9 �ن إد��ل ور9�B إ��� أ�9 وا"����ء ��( ھذا ا���دأ، "�G ا��!ّرع �0ل ���ب �	�ب ��6ز 

9 �"��ده $� ا��	وت "
ن �!�ص ���ره ����"  . 3$� ا�ظرف و6��9 $� ا�	�دوق أن 

	
�	
  ��دأ ��و��� ا���و�ت - 


� ا����ب �	د ���و�� ا��	وت أن 0ل �واطن ��و$ر $9 ا�!روط ا��و3و�� ��0"�ب 	

 E��� زود �*�� �0ن �و�*� ودون أي ��B ���L�ّ ��ق ا�����ب و���ر"�9 �0ل �ر� دون أ

  .�ن ا����رات أ�رى

و��D ا"��رار ��دأ ا��Bراع ا���م ��زا��� �L ا��!�ر ا�د��راط�، وا�ر-�� $� �و"��B Lدة 

  .4ا�����ن وا���
ف �ن ا��ود وا�!روط ا��
رو�3 ��*م 

��د �0ّرس ھذا ا���دأ �دى دول ا����م ��د "�"�� �ن ا���3�ت وا���3ل ��( ا����ر أن و

ا��دد ��*� ��0ت �L3 ��6و�� �ن ا��ود ��( ���ر"� ھذا ا��ق "واء ا!�راط �"�وى 

ن ، أو ا��&ك Bدر �ن ا��روة، أو �������د ��( !رط ا��6س ��ث ��0ت ّ����� و���$� �

  .	وت���L ا��"�ء �ن ا��

- �16ن ا����ون ا��3وي  1ا�
�رة  ���2د ا��!ّرع ا�6زا1ري 	را�� ھذا ا���دأ $� ا���دة وا

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��ث �ّص ��( أن ا��Bراع ��م، ���!ر و"ري، ��0 أن ا���دة  10

و� �0ن أن �ذّرع �Dي . �ن ا�د"�ور ��ص ��( أن 0ل ا��واط�ن "وا"� أ��م ا����ون 32

�ود "��9 إ�( ا��و�د، أو ا��رق، أو ا��6س، أو ا�رأي، أو أي !رط أو ظرف آ�ر، �ز �

  .5 !�	� أو ا�����6

  

  

  

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  36أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  44و  42أنظر المادتين  - 2
 .لمتعلق بنظام االنتخاباتا 10-16من القانون العضوي رقم  45أنظر المادة  - 3
 . 285نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  - 4
 .2016من الدستور المعدل سنة  32أنظر المادة  - 5
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��	
  ھ�	$ل وو*	-ل �*��ر ����� ا���و�ت: ا��ط�ب ا�

  

� ا��	وت، �ظم ا����ون ا��3وي ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ھذه ����ن أ6ل ا�"ر ا��"ن �

 �� �ن ������و�ن ���� ا�و"�1ل ا���د� ) ا�
رع ا4ول(ا�*�0ل وا��Dطر ا��!ري �*� ا�

 ����  ). ا�
رع ا�����(ا��"ّ�رة �*ذه ا�

  ا���	$ل ا��ؤطرة �#���� ا���و�ت :ا��رع ا�ول

ا��Bراع  أن ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( 10-�16ن ا����ون ا��3وي رBم  ��27ص ا���دة 

��در " ���0ب ا��	وت"���، ووّزع ا�����ون ��رار �ن ا�وا�� ��( 6ري $� ا�دا1رة ا����

ر أ�9 ��د�� و6د ����0ن أو �دة ���0ب . �� ���39 ا�ظروف ا����� و�ط��9 �دد ا�����ن-

  ". �ر0ز ا��	وت " �	وت $� �
س ا���0ن $*� �!0ل ��6و�� �"�( 

 :�$	�ب ا���و�ت -أو�

  :�#��ن أ�8	ء �$�ب ا���و�ت -1

ن  10-16 رBم �ن ا����ون ا��3وي ��30ص ا���دة ّ�ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( أ�9 

أ��3ء ��0ب ا��	وت وا�3�4ء ا=$�3ون و"ّ�رون ��رار �ن ا�وا��، �ن �ن ا�����ن 

م ا�و�� ��"����ء ا���ر!�ن و�Bن $� إ� إ�( -�� ا�در�6 ا�را���،أ�Bر�*م وأ	*�رھم ا���

 .   ��=�3$� إ�( ا�3�4ء ا������ن اد ا�����ن إ�( أ�زا�*موا4$ر

ن  و�&�ظ �Dن���Bون ا�������ت ا�6دد Bد زاد �ن �دد ا4!��ص ا��"���ن �ن ا��

ن� �$ ،�� أ�9 وا��"�ر ��3و� ���0ب ا��	وت �[�3$� ا4	*�ر إ�( -�� ا�در�6 ا�را�

 $[�9 �0ن ن ا��3وي ا�����ق ��ظ�م ا�������تا����3ن ا����و �c97-07ر رBم ����"�� �

��وBّف ��د ا4	*�ر إ�( -�� ا�در�6 ا����.  

  :و"ّ�ر ا�3�4ء ا4"�"ون وا=$�3ون ����0ب ا��	وت �ن �ن

ن �Mدارات وا�*�1ت وا��ؤ""�ت  -�أ"�"�، �ن �ن أ�وان و�وظ
� ا�دو�� ا����

� .ا���و�
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�ت ا��	وت، �ن �ن ا4!��ص ا��"�6ن  -��� �*BرC�"� و���دة ا��� ،���0� �
	�

 . 1$� ا�����1 ا������� وا���رو$ن �6د�*م و�"ن "�و0*م 

 �و�و�( ھؤ�ء ا4!��ص ا��"ّ�رون �Dطر �را0ز و���0ب ا��	وت ��( �"�وى ��د

ف ھذا ا=6راء . إ���B*م �0ن ��د -ر أ�9 $� ���� 3رورة �0 ��L ا��	و	�ت ا����

 �م ا�و��B]� أ�رى �  . 2ا��3�Bء ���*م إ�( أي ��د

 �0ر و�*��م 9	-�� أ�8	ء �$	�ب ا���و�ت -2

�ن ���ر 0ل �ن ا�و�وا����ط��  ��!ر ��1�B أ��3ء ���0ب ا��	وت وا�3�4ء ا=$�3

�� �&لوا�دا1رة وا��� ا=دار��
ل ��1�B ا���ر!�ن ا�04ر، ��د، ��( و�� 15 د�ت ا��B .

� ا��!�ر�0 $� ا�������ت ن ا��ؤھ�ن ��Bو�� �����ا�و�"�ّم ھذه ا�����1 إ�( "��cزاب ا�"

��0 ���ّق $� ���0ب . $� �
س ا�وBت ����ل و	ل ا"�&م ، �ط�ب ��*م���ر!�ن ا�4رار�و

  .   3 ا��	وت وم ا��Bراع

�
ا����3ن  07-�97ن ا�4ر  40رة ��0ت ��ددة $� ا���دة �6در ا=!�رة إ�( أن ھذه ا�

 . أ�م ) 5(���"�  ا4"�ق ا����ون ا��3وي ا�����ق ��ظ�م ا�������ت

  ا���راض ��4 9	-�� أ�8	ء �$�ب ا���و�ت -3

���ر ا�*دف ا�ر1"� �ن �!ر و�"�م Bوا1م أ��3ء ���0ب ا��	وت ھو إط&ع 0ل 

�� ا���������� ��( أ"��ء ھؤ�ء  ا��!�ر0ن $� ا�"��ن ����ن، و��ر!�ن وأ�زاب "

ر 	��دق ا��Bراع وم ا�������تو��9 ، $[ذا . ا�3�4ء ا�ذن "�و0ل إ�*م �*�� إدارة و�"

ن ���������ت �دم �وا$ر ا�!روط ا����و�� $� أ��3ء ���0ب ا��	وت، ��ن �*ؤ�ء ا��ّ��

��ّ�� �&ل ا4�م ا���"� $[�9 ��0*م ��دم ا��را�3ت ���0� �ا��وا�� ���رH ا��!ر ) 5(

  .وا��"�م ا4ول �*ذه ا�����1

أ�م ����0  �3درس ھذه ا���را�3ت �ن �Bل ا��	��G ا����	� $� ا�و�� $� أ6ل أB	�ه 

أ�� $� . ا��داء �ن ��رH إداع ا=��راض ، و$� ���� �Bو�*� �0ون ھذه ا�����1 ��ل ��دل 

                                                           
 بخصوص تعيين أعضاء مكاتب 2012أكتوبر سنة  22المؤرخ في  694رقم  والجماعات المحلية منشور وزير الداخليةأنظر  - 1

 ).03الملحق رقم ( التصويت وكيفيات أدائهم اليمين
الذي يحدد شروط تسخير األشخاص خالل  2017يناير سنة  17المؤرخ في  20-17من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  - 2

 .2017يناير سنة  25المؤرخة في  4االنتخابات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 
 .علق بنظام االنتخاباتالمت 10-16من القانون العضوي رقم  30أنظر المادة  - 3
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� �&ل �&�� ���� ا���أ�م ����0 ا��داء �ن ��رH ) 3(ر$ض $��^ ھذا ا��رار إ�( ا4طراف ا��

� �&ل  .إداع ا���راض��Bإ �	ا���� �و0ون ھذا ا��رار ��B& ��ط�ن أ��م ا�����0 ا=دار

 ��&�)3 (9C، وا��� أ��� Hأ�م ) 5($� ا�ط�ن �&ل ��"�  �
	ل�م ����0 ا��داء �ن ��ر

6ل ا�ط�ن0"� H� وإ�( و��ّ^ Bرارھ� $ور 	دوره إ�( ا4طراف ا�. ���� ا��داء �ن ��ر���

  .1و0ون ھذا ا��رار -ر ��Bل 4ي !0ل �ن أ!�0ل ا�ط�ن . ا�وا�� B	د ��
ذه

 $���	ت أداء ا����ن -4

ن ����0ب ا��	وت ��د ن وا=$�3�د أن �3ط ا�وا�� ا�����1 ا��*�1� ��3�cء ا4"�"�

  : 2ا���3ء آ�6ل ا�ط�ن ، و96ّ �"�� �ن ھذه ا�����1 إ�( 

ن -�� ����!رة إ6راءات أداء ا���Bس ا���6س ا���1�3 ا����ص إ .ر1

- ��*� ���ر ا���د�� .ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي ��

وم ا��Bراع رؤ"�ء - �*��� .�را0ز ا��	وت ورؤ"�ء ���0ب ا��	وت ��

� ا��"���� ��را��B ا�������ت ��"�ّم ا�وا�� �"�� �ن ھذه ا�����1 إ�( ا�*�1 ا� ��03.  

ن $ور ا���3ء آ�6ل ا�
	ل $� ا�ط�ون �����راض �ن �Bل ا����0م �و��دأ ���� أداء ا�

� آ�6ل أداء ��ث �ّدد . ا=دار� ا����	� ��Bس ا���6س ا���1�3 ا����ص إا�وا�� ور1

 �ن ��( �"�وى 0ل ��د�ن . 4ا��وؤدي أ��3ء ���0ب ا��	وت وا�3�4ء ا=$�3ون ا�

�*	� ��Xد ���"*ر ��( : " ا*�أB"م ��f ا���� ا��ظم أن أBوم ��*��� �0ل إ�&ص و��د وأ�

 �� ا���������  . 5" ��3ن �زاھ� ا�

ن و���3ن أ"��ء ا�4وان ا��"ّ�رن �ن ���0� $� ا"���رة ��ّن �ص ا���ّ�ر �ن أداء ا�و

ن 3*� أ��3ء ��0ب ا��	وت وا�3�4ء ا=$�3�وأ����*م، و�ودع ھذه ا�"���رة ا��� 

 ���Bإ �	�6دى ����0 �3ط ا�����0 ا���� . 

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  30أنظر المادة  - 1
المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق االعتراض  32- 12من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  - 2

 .أو الطعن القضائي بشأنهم/و
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  30/08المادة  أنظر - 3
المحدد لكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء  2017يناير سنة  17المؤرخ في  21-17المرسوم التنفيذي رقم  من 3أنظر المادة  - 4

 .2017سنة يناير  25المؤرخة في  04، المنشور في الجريدة الرسمية العدد مكاتب التصويت
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  31أنظر المادة  - 5
 .المحدد لكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت 21-17المرسوم التنفيذي رقم من  4و  2أنظر المادتين  - 6
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 ا��$	�ب ا������ وأ�$	��	 -5

ت ا������ ھ� ا4	ل وا��� �و6د ��دة �����6��ت ا�"��0� وا��دن إذا ��0ت ���0ب ا��	و

وا��رى وا��دا!ر، $[ن ���0ب ا��	وت ا������� ھ� ا"����ء ��( ذ�ك ��ث ��ّ	ص $� 

�ّذر $*� إ6راء ���� ا��Bراع $� ا�وم �
"9 4"��ب ��د� ��	ل ���د ���0ب �ا���د�ت ا��� 

و ا�ر�ل ا������ن ��ر ا4ر�ف وا0��4ن ا���1�، و4ي "�ب ا��	وت، و�!�ت ا�"�0ن ���0د

 �� �، وذ�ك 64ل �"*ل �	وت ھؤ�ء ا�����ن و��0�*م �ن ���ر"�  1ا"�����1 $� ��د

و���ق ���0ب ا��	وت ا������� ��Dد �را0ز ا��	وت . ��*م ا������� $� أ�"ن ا�ظروف

 �  . 2$� ا�دا1رة ا������

��"د أ��3ء ��0ب ا��	وت ا�����ل $� �*��*م، ��د ا����6، ���	ر �	��G و�0ن أن 

وإذا ��6وزت ����ت ا��Bراع و�� وا�دا $[ن ر1س . ا�4ن ���ء ��( �"�ر �ن ا�وا��

�  .��0ب ا��	وت ��ذ �6L ا��دا�ر ا��� �0
ل أ�ن و�	��� ا�	�دوق وا�و��1ق ا������

وت ا�����ق ��0��4ن ا���ررة =واء ا�	�دوق وا�و��1ق وإذا ��ّذر ��( أ��3ء ��0ب ا��	

9�0 �"�ر أ��0ن �ُ �ر3� ا������� �"�ب ا���د أو 4"��ب أ�رى، $[ن ر1س ھذا ا���0ب 

   3.��و$ر $*� !روط ا�4ن وا��	���

ن �*� ��ر �"*ل �	وت ا�����ن ا����و6ب أن �L3 �دد ���0ب ا��	وت ا������� ��

 ��6در ا=!�رة إ�( أن ھذه ا�	��دق ا������� ��0ت ��ل ا���6ج و�!0ك �ن طرف . �4	ر

� $� 0ل ���"�� ا������ �ظرا �	�و�� �را��B ھذه ا�	��دق "�طرف ا�4زاب ا�"

ت ��رھ� ���6وز ا�وم ا�وا�د، و������� إ���0� ا��زور $� ھذه �	و	� وأن ���� ا��	و

ب �زب �ن ا�4زاب ا�����$"� ، و��9 ط���ت ������ص �ن �دد ھذه �C�� قا�	��د

  .ا�	��دق ا������� إ�( أB	( �د ��0ن

�$[ن ھذه ا�	��دق �وّز�ت ��ر ا�و��ت  �2012"��  ا�4رة و��	وص ا�������ت ا����

�ا���� : ����زي، ��دوف، ا�وادي وا��� . 5أدرار، ا4-واط، �����، �!�ر، ����C"ت، ور��B، إ

                                                           
 .نتخاباتالمتعلق بنظام اال 10-16من القانون العضوي رقم  32أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  27أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  41أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  33/3أنظر المادة  - 4
المرخّص للوالة تقديم تاريخ افتتاح االقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء  2012نوفمبر سنة  11ة المؤرخ في قرار وزير الداخلي أنظر - 5

 .2012نوفمبر  18المؤرخة في  63، جريدة رسمية عدد المجالس الشعبية البلدية والوالئية
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 :��ظ�م �$�ب ا���و�ت و��	م أ�8	-:  -6

ن و�3ون ) 5(�!0ل ��0ب ا��	وت �ن ��"� ن وھم) 2(أ��3ء أ"�"  :إ$�3

ر ا�ذي ���L ا�ر1س �"�ط� ا�4ن دا�ل ��0ب ا��	وت، ا�4: ر-�س �$�ب ا���و�ت -

 ��ط�ب ��9 ا���ذ �0$� ا=6راءات وا��دا�ر ا�&ز�� �ن أ6ل ��3ن �"ن "ر ���

�ت ا��	وت، ��ث �رر ���ا��Bراع 0طرد أي !�ص �ل ���"ر ا���دي �

   3��.1را �ذ�ك ور$�9 ���3ر ا�
رز

�و�( ��1ب ر1س ��0ب ا��	وت �"��دة ا�ر1س $� : �	-ب ر-�س �$�ب ا���و�ت -

�ت ا��	وت و�0ف ��( و96 ا��	وص �د�^ �ط��Bت ا�����ن0ل ���  L3و�

إ�( ��6ب "*ره ��( وL3 ا����ب  ،"ا���ب ���و���0 " أو " ا���ب " ا���م ا��دي 

ا�"رى ��د�� 	ّوت ��
"9، و"����9 ا���( ��د�� 	ّوت  �	��9 و-طس "����9

   2.$� ا���ر ا�
و"
وري �M!*�د ��( �	و�9 ���و���0،

�0ف ��0ب ��0ب ا��	وت ������ق �ن ھو� ا����ب وا���ث : $	�ب �$�ب ا���و�ت -

��ت و�"�م أوراق ا��	وت وا�ظرفB��1 ا��و�B �$ . �0ف ��"�ب �دد ��0

  3.ا��	و�ن ��( �0ن ���9C $� أي وBت إ�( ر1س �ر0ز ا��	وت

وت وا�"*ر ��( �0ف ا��"��د ا4ول ��را��B �د�ل ��0ب ا��	: �*	�دان ا
�	ن -

و�0ف ا��"��د ا����� ��"��دة ��1ب ا�ر1س $� . ��6ب أي �L�6 دا�ل ا���0ب

9��*�.4  

��ن و"ّ�ران ��رار �ن ا�وا�� ���وض �3و أو �دة أ��3ء  :�8وان إ8	,�	ن -ّ�

ن ��*م وم ا��Bراع �ن �ن ا�3�4ء ا4"�"- ���� �$ ،�ن، ��4و�وأ"�"

ن �"ب �ر��*م $� ا�����1  .  5ا���3رن و�ن �ن ا�3�4ء ا=$�3
  

                                                           
 17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي  7 المتعلق بنظام االنتخابات والمادة 10-16من القانون العضوي رقم  39أنظر المادة  -  1

 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 2017يناير سنة 
الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت  2017يناير سنة  17المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر المادة  - 2

 .2017يناير سنة  25المؤرخة في  04مية العدد وسيرهما، المنشور في الجريدة الرس
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  9أنظر المادة  - 3
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  - 4
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  - 5
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$����ظر إ�( أھ�� ا�دور ا�ذي �وم �9 أ��3ء ��0ب ا��	وت �	
� ���� $�د أو6ب ا��!رع 

ا�6زا1ري ��( ا�وا�� ا���ذ �0$� ا��ر���ت ا�3رور� وا�&ز�� ���و3*م $� ���� -�ب 

ر أ�9 �0ن �ر1س ��0ب ا��	وت أن �وم  .3�1و أو ��ض أ��3ء ��0ب ا��	وت -

   �3.2ء ا���0ب �"ب �	و	�ت 0ل ��0ب �	وت��وزL ا��*�م �ن أ�

و6ب ��( أ��3ء ��0ب ا��	وت أن �0Dدوا، �Bل ا$���ح ا��Bراع، �ن و6ود ا�و"�1ل 

*� ����، وذ�ك ��( �0ن ا�!روع $� ���� ر ا�و��1ق ا������� وا��� "��ّ�ا���د� و�وّ$ 

 .3ا��	وت 

	��	
 :�را$ز ا���و�ت -

 :��ظ�م �ر$ز ا���و�ت -1

��0ن � L�ّ6� ت ھور1س  ورأ"9. ���4	وت أو أ�0ر $� ��0ن وا�د ) 2(�ر0ز ا��	و

 ����ق ھذا ا��رار أ��3ء ) 4("��ده أر��ون �0*م و"ّ�رون ��رار �ن ا�وا��، ��ث ّ�

و6ب أن 0ون ��0ب ر1س . $� ��ر 0ل �ن ا�و�� وا�دا1رة وا���د� و�ر0ز ا��	وت

��0ن "*ل د�ول ا�����ن إ�9 وو$ر أ$3ل ا�!روط ��و6**م ��و �ر0ز ا��	وت $� 

  . ��0�5ب ا��	وت

 �6ب أن 0ون �ر0ز ا��	وت �زّودا، �Bل ا$���ح ا��Bراع، �0ل ا�و"�1ل ا���د� وا��!ر ��0

�  :وزّود ر1س ا��ر0ز ��� ��. ���3ن "ر ����ت ا��	وت "را ��د

�0
� ��را��B �د�ل �ر0 -� � .ز ا��	وت وا0��4ن ا��� ��6وره ���!رة��

�0
� ��"��دة ا�����ن وإ�&�*م -� ���. 

�0
� �L�6 ا����E1 وإر"��*� -� ���. 

�0
� ��=�داد -� ���. 

زّود ر1س �ر0ز ا��	وت �و"�1ل �وا	&ت $����، و�"�رة �&�	�ل ��06.  

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  38أنظر المادة  - 1
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر المادة  - 2
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم 6و  5أنظر المادتين  - 3
الذي يحدد  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  29المتعلق بنظام االنتخابات، وكذا المادة  10-16من القانون رقم  27/02المادة  أنظر - 4

 .قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم 30أنظر المادة  - 5
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم 32انظر المادة  - 6



  ا���ظم ا����و�� ������ ا������� و����ت ا��	وت :ا�
	ل ا�����

 

142 

 

�Cدروا �ر0ز  و6ب ��( أ��3ء ����ف ھذه ا��&� و0ذا ��( ر1س ا��ر0ز أن �

 .��0�1ب ا��	وت رؤ"�ء  ا��	وت إ� ��د ذھ�ب

  :��	م ر-�س �ر$ز ا���و�ت -2

�ت ا���	�� ���� وا=!راف ��( 0ل ا����0ف ر1س ا��ر0ز �وL3 ���0ب ا��	وت $

��  :����Bراع �"

 .��3ن ا��"��دة �3�4ء ���0ب ا��	وت -

ن �"ب - .ا��	وت �ب��0 ا����6ت �وزL ا�3�4ء ا=$�3

 .��3ن ا��0
ل ا=داري �������ن -

 .��3ن إ�&م ا�����ن -

- �Bن ا��� .ا���م ��وزL �ط��Bت ا�����

��ون ا�و�ق �L ��0ب ���0ب  -���� �E1��� L�6 ا��Bراع ا�6ز1� وا����E1 ا��*�1

 .ا��	وت

ا��	وت، وا��6وء إ�( ط�ب ا��وة ا���و�� ��د ا�3�Bء  ��3ن ا�4ن دا�ل �ر0ز -

 .ا�4ر

-  ����ا�"*ر ��( �"ن ا��ظ�م $� ا�3وا�� ا��ر�� �ن ��0ن �ر0ز ا��	وت ���"�

 �  .��2د ا����6 ����وة ا���و�

ا��Bراع، ��"�ر�6ع ا�	��دق ا��!ّ���  ا��*�ء 6ب أن �وم ر1س �ر0ز ا��	وت ��د

3�*� ��ت �	ّرف ��6ب ��9 أ�3 ا���م، ������ون �L . ا����6 ا������� ا���د ��0

�، �6رد وا"�ر�6ع ا�و"�1ل ا���د� ا��و3و�� ��ت �	ر�B 9$ل ��ا��	��G ا���د� ا��

�  .3 إر"��*� إ�( ��ر ا���د

  

  

  

  
  

                                                           
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم 33أنظر المادة  - 1
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  أنظر - 2
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  34أنظر المادة  - 3
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��	
  ا�و*	-ل ا��	د�� ��*��ر ����� ا���و�ت: ا��رع ا�

   :ا��#	زل -أو�

دا �6�ل ا����ب �
*� ��D*� ذ�ك ا�6زء ا���Cق �ن ���B ا��	وت وا�ذي أ�د �!0ل �0ن ��ر

 . �1ن ا�4ظ�ر أ���ء و3�9 ��ط��B ا��	وت $� ا�ظرف 

رة ا��ؤ��B ا��� د�ل إ�*� ا����ب ��0ب C	ر$� ا�C0م ا��� �*�D� ر�Xض ا��ر$*� ا�� ��0

*� �ن رده �ن أ"��ء ا��ر!�ن ��( ا�ور�B ا��� 0ون Bد ا"���*� �ن �Bل ر1س ��0ب $

  .2ا��	وت 

د�� 9ا �ن $*� ا�و"�� ا��� �0ن �ن �&�*� ا����ب ���ر"� �ر�9 ا�����0 $� إ�داء رأ

��رض �0Mراه "واء �0ن ��د� أو ���و�و�ن 6*� أ�رى . أ�ظ�ر و�را��B ا�Xرن ودون أن 

ق ����3 "ر� ا��	وت ا�4ر ا�ذي �ر�ب ��( �دم ���� ����ر و6ود ھذه ا����زل 6وھر


� ھذا ا=6راء �Cض ا��ظر ���� �*�را���9 �ط&ن ا�����ب $� ا����6 ا������� ا��� ��ت $

ف ا�������ت �ن �د�*�   .�3ن و6ود �� �ز

و����ظر 4ھ�� ا����زل $� ��3ن "ر� ا��	وت ا!�رط ا��!رع ا�6زا1ري ���6 �ن 

   4: ا�!روط ا�وا6ب �وا$رھ� $� ا����زل وھ� 

أن 0ون ھ��ك �دد �0ف �ن ا����زل ��ث زّود 0ل ��0ب �	وت ���ز�ن ا���ن  -

 . ��( اB4ل) 2(

 .ا����زل "ر� ا��	وت �0ل ���ب6ب أن ��3ن  -

- ��Bرز وا��را
6ب أ� ��
� ا����زل �ن ا��6*ور ����ت ا��	وت وا�. 

أن وL3 �دا��*� "�� �*�&ت ��( "�طL ا����ب أن ر�� $*� أوراق ا��	وت  -

���*� ، ��ّ( � ��0ّن ھذه ا4وراق ��ر$� �و96ّ ا����ب $� ا�������ت �"ا��� �م 

� �"ر� ا��	وت����30 إ�3$ . 

  

  
                                                           

 . 107، ص 2008ة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة اسماعيل، النظم االنتخابية، الطبع - 1
 . 463أدمون رباط، المرجع السابق ، ص  - 2
 .213سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي  42أنظر المادة  - 4
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	��	
   :ا�ظر,� -

*� وا��� ��و�( ا=دارة $ 9�
�ت ا�ر"�� ا��� �و�( ا����ب وL3 ور�B �	و�Cھ� ��ك ا��

�*� ��( ا�����ن  . 1ا������� �*�� �وز

�ت ا��	وت ������رھ� ا�و"�� ا�04ر أ����  و��0"� ھذه ا4ظر$���� �$ �	�� �أھ�

ي �	�� ���� ا��	وت و��د ا!�رط ا��!رع ا�6زا1ر. ��3�2ن "&�� و"ر� ا��	وت 

، ��0 ا!�رط $*� ��6و�� �ن ا�!روط  3إ�زا�� ا"����ل ا4ظر$� ��( �م ا��"�ب ا�	وت 

  : 4 ھ�

 .أن �0ون �ّ�دة �ن �Bل ا=دارة ا�������، و������� � 6وز ا"��دام أظر$� -رھ� -

 .أن �0ون -ر !
�$� ���3ن "ر� ا��	وت -

 .�C و� ���وي ��( أي إ!�راتأن �0ون -ر �د� -

 .د�ّ �وأن �0ون ��( ��وذج  -

- 1�Bر و��ت، وھذا �0د�B��1 ا��و�B �$ ن� ���L أن 0ون �ددھ� �ط���� ��دد ا��"�6

ب ا�����ن �ن ا��	وت 4ن ّC� دم� �إ�3$� أظر$� أ�رى، و�ن ھ�� ��رز أھ�

 . �3ورھم ��L ��( اB4ل ا��	وت �د�*م �*دف ا��زور

 ا4"�ق ا�����ق ������ون ا��3وي ا�����ق ���������ت 07- 97و�6در ا=!�رة إ�( أن ا�4ر 

6ز، $� ���� ا��دام ا4ظر$� �"�ب ��، �ر1س ��0ب ا��	وت ا"��&$*� �Dظر$� �0ن 

ر إ�( ھذا ا�"��&ف $� ا���3ر !ث �� �أ�رى �ن ��وذج �وّ�د �د�و-� ���م ا���د

ن أن ا����ون ا��3وي ا�6دد �&������ت ���( �ن ھذا . 5 أظر$�) 5(ور$ق �9 ��"� � �$

ن ا=6راء ا�وا6ب ا���ذه $� ���� �دم �وا$رھ�ّ�       .ا=6راء، و�م 

  

 

                                                           
ي الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءة، دار الفجر للنشر والتوزيع، عبد القادر رزيق المخادمي، اإلصالح الديمقراطي ف - 1

 .58، ص 2007القاهرة ، 
 .785محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق، ص  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  52أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16العضوي رقم من القانون  43و  36أنظر المادتين  - 4
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 1997مارس  6المؤرخ في  07-97من األمر رقم  48/02أنظر المادة  - 5
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�	
  : ��	د�ق ا��9راع - 

ھ� ذ�ك ا�	�دوق ا��و3وع دا�ل ���B ا�����ب ��( �و�( ا����ب ��
"9 وL3 ا�ظرف 

 . 1 ا�ذي ��وي ��( �ط��B ا��	وت �دا��9

و��د وL3 ا��!رع ا�6زا1ري ��6و�� �ن ا�!روط وا�3وا�ط ا�وا6ب �وا$رھ� $� ھذه 

� ا��	وت وھ���� �  : 2 ا�	��دق �*دف ا��
�ظ ��( �زاھ� و"ر

- �$�
 .أن �0ون ا�	��دق !

ن �ر1س  أن -�
ن ����
ن �م �"�م أ�د ا���
B وا"ط�� ��
�0ون 	��دق ا��Bراع ��

 .��0ب ا��	وت وا�Xر ���"��د ا�04ر "��

أن �0ون ا�	��دق �زّودة �
��� وا�دة $�ط �0ون ��ّدة �		� =د��ل ا�ظرف  -

�* .ا����3ن ور�B ا��	وت $

- �
  .أن ��3ن 	�دوق ا��Bراع رBم ��ر

  : أوراق ا���و�ت -را�#	

ر �ن إراد�9 وھ� ا�و��� ا���دة و$�� ��!روط ا����و�� وا��� �و�( ا����ب ا����� �*�����" 

�ّ�ر �*� ا�����ون �ن آرا1*م ا�������ت، ������رھ� ا�و"�� ��و�6*� �م ��دد ا�
�1ز $� ا��� 

 . �����3ر!�ن 

ث و����ظر إ�( أھ�� أوراق ا��	وت $� ا��� �C��� �� ا������� $�د أو�ھ� ا��!رع أھ����

�و$��ر  17ا��ؤرخ $�  399-�12ّدد �	*� و��زا�*� ا����� ��و6ب ا��ر"وم ا���
ذي رBم 

 ��"2012  ���ا���ّدد ��ص أوراق ا��	وت ا��� �"���ل �����ب أ��3ء ا����6س ا�!

� �2012و$��ر  B22رار وزر ا�دا��� ا��ؤرخ $� ، و0ذا  4 ا���د� وا�و�1� و��زا�*� ا����

  .5ھذه  ا���دد ����زات ا����� 4وراق ا��	وت

ا��ر"وم ا���
ذي ��( ا"����ل ��وذج �وّ�د 4وراق ا��	وت ا��� �"���ل �ث �ّص ھذا 

� ا���د� وا�و�1� �L ا��&ف $� ا�4وان �ث �ّم إ�ط�ء �������ب أ��3ء ا����6س ا�!
                                                           

 .637داود عبد الرازق الباز، المرجع السابق، ص  - 1
 .لق بنظام االنتخاباتالمتع 10-16من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  - 2
 .218سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  - 3
 .2012نوفمبر سنة  18المؤرخة في  63المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 4
 .2012نوفمبر سنة  29المؤرخة في  64المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 5
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� ا���د�، وا��ون ا4زرق ا����ون ا�4ض �ور�B ا��	وت �����ب أ��3ء ا����6س ا�!

�� ا�و�1��  .   �ور�B ا��	وت �����ب أ��3ء ا����6س ا�!

��وع ا�����ب، ا�دا1رة : ��0 �ّص ��( 3رورة �3ّ�ن أوراق ا��	وت ا�����ت ا����

�، ��رH ا�����ب، أ���ب ��ن وا��"���
ن وأ"��ءھم �����C ا������� ا��ا���ر!�ن ا4"�"

� و0ذا �ر��*م $� ا�����1، و��رف Bوا1م ا���ر!�ن �ط�����  :ا��ر�� و���4رف ا�&�

-  �� ا��� Bد�ت ا�����1 ��ت ر���*�، �����C ا��ر�"�� ا��زب أو ا�4زاب ا�"�"�

�� .و���4رف ا�&�


� وط�� �����1  -ا���ر!�ن �"ب ا��ر�� ا��� ��Bت �*� ا����6 ا�وط�� رBم ��ر

� .��را��B ا�������ت ا����

�����C ا��ر�� و���4رف " ��1�B �رة " ��رف ��1�B ا���ر!�ن ا�4رار ����رة  -

� و��G �رف �ر�� أ�6دي � .�"ب ��رH و"��� ا=داع) أ�
���1(ا�&�

 .	ورة ��رف ا���ر!G ��	در ا�����1 -

   

�� ا!�رط ا��!رع �ر�ب أوراق ا��	وت ا��� ���3ن Bوا1م ا���ر!�ن �"ب �ر�ب 0

� ا��"����  ��ده�� . ��1را��B ا�������ت �ن طرق ا��ر�� ا�*�1 ا�

ا�����ن "�وي �دد  ��0 6ب أن 0ون �دد أوراق ا��	وت �0ل ��1�B ��ر!�ن ��دد

LB��1 ا��و�B �$ ن  2.ا��"�6

 : و
	-ق إ���	��� أ�رى 8رور�� -�	�*	

ا���ّدد ��وا�د ��ظم �ر0ز و��0ب  23- 17ا��ر"وم ا���
ذي رBم �ن  ��06 �ّ	ت ا���دة 

  :و��1ق ا������ أ�رى $� ���� ا��	وت وھ� 3رورة و6ود ا��	وت و"رھ��، ��(

 .�دد �0ف �ن أوراق �د ���ط ا��	وت  -

 .�دد �0ف �ن �ط�و��ت ���3ر ا�
رز -

- ��1�B  �$ نن ا��"�6������ �L ا��	�دق ��*� ��Bو�� ا��� ���3ن ا�����1 ا�"�Bا��و

 .��0ب ا��	وت

                                                           
 .لق بنظام االنتخاباتالمتع 10-16من القانون العضوي رقم  35أنظر المادة  - 1
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  - 2
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0ذا ا4ظر$� ا���		� �L�6 أوراق ا��	وت ا����Cة وأوراق ا��	وت ��ل �زاع و -

 .ا�و��0ت

 .�"�� �ن ��1�B أ��3ء ��0ب ا��	وت -

  .�"�� �ن B ����� ��1�Bوا1م ا���ر!�ن -

 و*	-ل �	د�� إ8	,�� 8رور��  - *	د*	

ا���ّدد ��وا�د ��ظم �ر0ز  23-17ا��ر"وم ا���
ذي رBم �ن  5ت ا���دة ���0 ��3ّ 

 ���� �$ �و��0ب ا��	وت و"رھ��، ا��ص ��( و"�1ل ��د� إ$�3� 3رور

  :ا��	وت وھ�

 ".ا���ب " ��م �دي وا�د ��ل ���رة  -

 ".���و���0  ا���ب" ��م �دي وا�د ��ل ���رة  -

 .ط�و�ت ��دد �0ف -

 ."�� �*�&ت $� 0ل ��زل -

 .���� ��ر $و"
وري �وL3 �	�� ا����ب وا=!*�د ��( أ�9 ا���ب �رة وا�دة -


�� 	�دوق ا��Bراع -B L .��دة �!�

��م �دي ��ل  –�"طرة  –�ؤرخ  –��م �دادي  –أB&م  –"��ت ( �وازم ا���0ب  -

 ).��دة ��	ق أو ��!�ت ��	ق –" �c	ل �ط�����"�� " ���رة 

G -�ز� وإن ��ّذر ذ�ك ��ب !�وع  -��	�. 

$�0� �"��"�خ ��3ر ا�
رز - � .ورق 0ر�ون ��0

-  ّ  .    ن �وع ا��Bراع و��ر�9ا04�س وا��ط وا�!�رات ا�&	�� وا���4م ا��د� ا��� ��
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  إ/راءات *�ر ����� ا���و�ت: ا��ط�ب ا�
	�ث

  

"&�� ا��Bراع و�زاھ�9 ، �ّدد ا��!رع ا�6زا1ري ا�0�4م ا������� ��دة  �ن أ6ل ��3ن

، )ا�
رع ا�����(�B ��0م ���ظم �[6راءات ا��	وت ا�!�	� ) ا�
رع ا4ول(ا��Bراع 

  ).ا�
رع ا����ث(وإ6راءات ا��	وت ���و���0 

  �دة ا��9راع :ا��رع ا�ول

ا��ر"وم ا�ر�1"� ا����3ن ا"�د��ء ا�*�1  ا4	ل أن ا��Bراع دوم و�� وا�دا �دد $�

�ر أ�9 �0ن ��و�ة أن ط��وا �ن وزر ا�دا��� ا��ر�ص �*م ��رار ��دم ا$���ح . ا������-

ن ��ّذر $*� إ6راء ����ت "��� ��( ا�04ر، $� ا���د) 72(ا��Bراع ����ن و"���ت ا��� 

� ��	ل ���د ���0ب ا��	وت و�!�ت ا�"�0ن ا��Bراع �
"9 4"��ب ��د ا��	وت $� وم

ث 0ون ا��Bراع ��ر ا����0ب ا��������� ،�� �  .و4ي "�ب ا"�����1 $� ��د

 �و��!ر ا��رارات ا��� ��ذھ� ا�و�ة �ن أ6ل ��دم "��� ا$���ح ا��Bراع و���ق $� 0ل ��د

� ���4ر وذ�ك �Bل وم ا��Bراع �����   1.ا�04رأ�م ��( ) 5("� �

) 19(	���� و���م $� �
س ا�وم $� ا�"��� ا�"���� ) 8(و�دأ ا��Bراع $� ا�"��� ا������ 

رارات -ر أ�9 �0ن ��وا�� ��د ا��3�Bء، و��ر�ص �ن وزر ا�دا��� أن ��ذ B. �"�ء

ر "��� ا�����9ا��Bراع أا$���ح  ���دم "����D� ت أو $� "�1ر أ و����ء $� ��ض ا���د

ا�*�1  وط�BL	د �"*ل ���ر"� ا�����ن ���*م $� ا��	وت،  ا�دا1رة ا������� ا�وا�دة

� ا��"���� ��را��B ا�������ت �ذ�ك��   2.ا�

��	
  إ/راءات ا���و�ت ا����0: ا��رع ا�

�3ون � ���
ا��ن ��( اB4ل ) �B)2ل ���!رة ���� ا��	وت 6ب ا��0Dد �ن ا��3ور ا�

ا��	وت �ن ��*�� ا�ر1س، و0ذا �و$ّر ا�و��1ق ا������� وا�و"�1ل ا���د�  �ن ��0ب

  .3ا��ذ0ورة "���� 

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  33أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  32المادة  أنظر - 2
 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  - 3
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�G ر1س ��0ب ا��	وت  ���3رن $���0ب ا��	وت 	�دوق ا��Bراع و!*د او��د ذ�ك 

ن إ�( ا��"��د ا�04ر �9�D $�رغ�
ن ����
ن ، و"�ّم �
��ح أ�د ا���
9 ��
ل ����C"�� ، �م 


�� 	�دوق ا��BراعB L
ظ ����
��ح ا����� ��ده، و�وم ��د1ذ ��!���  1. و

و6ب ��( ا�����ن إ���ت ھو�*م ��د د�و�*م ��0ب ا��	وت ���د�*م أي و��� ر"�� �*ذا 

�B��1 ا��و�B �$ م*�و��د ذ�ك �Dذ ا����ب . �تا�Cرض، ��ث ��ّ�ق ا���0ب �ن �"6

ق ا��	وت ا�&ز��، ودون أن �Cدر ا����� �96 ���!رة إ�( ا���زل أورا 0ل!�	� ظر$� و

ر �ن ا���ره ووL3 ور9�B $� ا�ظرف ���م !*د ا����ب ر1س ��0ب ا��	وت  .B2	د ا��

��( أ�9 � ��ل "وى ظر$� وا�دا، ��د1ذ Dذن ر1س ا���0ب �9 �[د��ل ا�ظرف $� 

��ل ���رة  و��د ذ�ك �دم ا����ب �ط��B ا����ب ا���	� �9 ��د�^ ���م �دي. ا�	�دوق

��ت �) " ت(ا���ب "B��1 ا��و�B )�� 9ا"�9 و��� ����B 9�ث Cطس ، وL3 �	�� إ	��


وري ا�ذي � ��( �M!*�د ��( �	و�9 أ��م أ��3ء ��0ب  ا�"رى "����9"
$� ا���ر ا�

وL3 ��رH ا��Bراع ��( �ط��B ا����ب. ا��	وت 3. ��0  

�ّد ا�
و"
وري إ6راء 6دد �6ء �9 ا����ون  ا�ذي � ��( وھو ا���ر ا���را"��دام و

وأ0ّد ��9 ا����ون ا��3وي  ،��9 �����46ت $� ا���دة ا�����ق ��ظ�م ا�� 01-12رBم  ا��3وي

ث �0ن $� ا����ون  ��9 أ�3، 46$� ا���دة  ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا�6دد 10-16رBم ��

 ��1�B )�� ّذر ا=��3ء�L وإ�� ����	�� $� ���� �Bت إ�� ����وا�"��ق �م إ���ت ا��	و

��تBرض ا��د  و�6ء ھذا ا=6راء ��6ّ�ب أن. ا��وC� ن�وم ا�!�ص ا�وا�د ����Bراع �ر�

�� ا���������  .�ن ا��زور و���� ا�

و��0 أ!ر�� إ�9 "����، $[�9 $� ���� ا"����� ��دم �ط��B ا����ب، �0ن �*ذا ا�4ر ���ر"� 

ث 6ب ��9 ��دم �ط��B ا���رف �� ���9 $� ا��	وت إذا �0ن �"6& $� ا�����1 ا������

9�  . ا�وط�� أو أ� و��� ر"�� أ�رى ���ت ھو

                                                           
الذي  23-17لمرسوم التنفيذي رقم من ا 14المتعلق بنظام االنتخابات، وكذا المادة  10-16من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  - 1

 .يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
من المرسوم التنفيذي رقم  16و  15المتعلق بنظام االنتخابات ، وكذا المادتين  10-16من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  - 2

 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23- 17
-17من المرسوم التنفيذي رقم  18و  17المتعلق بنظام االنتخابات، وكذا المادتين  10-16من القانون العضوي رقم  46أنظر المادة  - 3

 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23
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�9 �ن إد��ل ور9�B دا�ل ا�ظرف وإد��ل ھذا ��و����"�� �����ب ا��	�ب ���ھ� أو ��6ز 

9 �"��ده $� ذ�ك"
ن �!�ص ���ره ����"  .1 ا�ظرف $� 	�دوق ا��Bراع، $[ن �9 أن 

�6L أ��3ء ��0ب ا��	وت �� LّBو��تو$ور ا����م ا��Bراع B��1 ا��و�B ) 2 دھ��، ���دأ �

  . $ورا ���� $رز ا4	وات

  إ/راءات ا���و�ت �	�و$	��: ا��رع ا�
	�ث

��( ا����ر أن ا��	وت ا�!�	� ھو ا����دة ���!� �L ��دأ !�	� ا��	وت، إ� أن 

ن و0& ���	وت �د� ّ�ا��!رع وا"����ء ��( ذ�ك "�G $� ���ت ��ّددة ��Bو�� �����ب أن 

 �  : ��9 و$ق ا�!روط وا=6راءات ا����

 :إ�داد ا�و$	�� -أو�

 �*�ّدد ��Bون ا�������ت ا�ظروف وا�4ذار ا��!رو�� ��( "�ل ا��	ر وا��� �0ن $

 �ر ��و6ب و���0، وذ�ك $� ا����ت ا����Cق ا�  3: أداء ا�وا6ب ا������� �ن طر

���6ون $� ���ز�*م/ ا��ر3( ا��و6ودون ����"�!
�ت و - .أو ا�ذن 

 .و ا��6زةذوو ا��طب ا��0ر أ -

���ون ��رج و�� إ���B*م أو ا�ذن ھم $� ���لا����ل وا��" -ا�ذن و ��د�ون ا�ذن 

&ز�ون أ��0ن ���*م وم ا��Bراع. 

ون -� .� إ���B*ما�ذن در"ون ��رج و� وا�ط��� $� طور ا��0ون ا�ط��� ا���6

 .ا��واط�ون ا��و6ودون �ؤ��B $� ا���رج -

ا���6رك وظ
و � ا��د�� و�ا�6ش ا�وط�� ا�!��� وا�4ن ا�وط�� وا����أ��3ء  -

 .ا�وط�� و�	��G ا�"6ون ا�ذن &ز�ون أ��0ن ���*م وم ا��Bراع

 . ا�����ون ا����ون $� ا���رج  -

ا�����ق  07-�97ن ا�4ر  62و������ر�� �L ا����ت ا��� �0ن ��	وص ��*� $� ا���دة 

ا�����ق  01- 12�3وي رBم ا����ون ا� �6د أنا4"�ق،  ������ون ا��3وي ��ظ�م ا�������ت
                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  45أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  47ادة أنظر الم - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  54و  53أنظر المادتين  - 3
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ون ا�ذن ا�ط��� ا�6 6ددة وھ� أ�3ف ������B 9د  ��53ظ�م ا�������ت $� ا���دة ���

10- 16در"ون ��رج و�� إ���B*م، وھ� ا����� ا��� أ0ّد ��*� ا����ون ا��3وي ا�6دد  

�ك �"ب �ص ا�����ق ��ظ�م ا�������ت وأ�3ف إ�*� ا�ط��� ا�ذن ھم $� طور ا��0ون، وذ

 .��9 53ا���دة 

 �و�ص ا����ون ��( أ�G��� � 9 ا�و���0 إ� �و0ل وا�د 0ون ������ ���و9B ا��د�

�"�و�م ��ررھ� ���د أ��م ر1س  ، 2، و� �0ن ��و0ل أن �وز إ� و���0 وا�دة $�ط 1وا�"

ن ����راب ا�وط��، و����"�� �c!��ص �ا����6 ا=دار� ا������� ����"�� �c!��ص ا���

)
  . ا��ر3( $� ا��"�!
�ت $��ّرر ���د أ��م �در ا��"�!

�ّذر ��*م ا����ل �"�ب �رض أو ��ھ�، $���ّل أ�ن �ا����6 أ�� ����"�� �c!��ص ا�ذن 

*�ا=د�� �Bد�	إ�( ���ز�*م ��� ����ون $� ا�6ش . ار� ا�������ص ا�����ن ا�ذن  ��و$

ا���6رك ا�وط�� و�	��G �وظ
و  ا�وط�� ا�!��� وا�4ن ا�وط�� وا����� ا��د�� و

  .3أو �در ا��ؤ""�، �"ب ا�����  ا�"6ون، $[�*� ��ّرر أ��م 1�Bد ا�و�دة

�ن ا4!��ص ا��و6ودن ��رج ا��راب ا�وط�� $[�*� ��ّرر أ�� ��	وص ا�و��0ت ا�	�درة 

�وإ�3$� إ�( ھذه ا��"*&ت "�G ا����ون �����ل وا��"��د�ن . ���د أ��م ا��	��G ا���	�

Bإ ����ون ��رج و�ا�ذن &ز�ون أ��0ن ���*م وم ���*م أو ا�ذن ھم $� ���ل دا1م وا�ذن 

ونا��Bراع�، وا�ط��� $� طور ا��0ون ا�ذن در"ون ��رج و�� إ���B*م ، و0ذا ا�ط��� ا���6

��0*م ��رر ا�و���0 أ��م ر1س ا����6 ا=دار� ا������� $� أي ��د� �ن ا��راب  9�]$

  .4ا�وط�� 

و��=�3$� إ�( ھذه ا��"*&ت �ّص ا����ون ��( أن ��ّرر ا�و���0 �دون �	�رف و�دون 

، وا!�رط ا��!ّرع 6 و��"*ل ���� ا��را��B �ّم ��دد ��وذج إ�داد ا�و���0 .3�5ور ا�و0ل 

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  55أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  58أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  56أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  56/05أنظر المادة  - 4
المؤرخ في  30- 12من المرسوم التنفيذي رقم  3مادة المتعلق بنظام االنتخابات، وال 10-16من القانون العضوي رقم  62أنظر المادة  -  5

 15المؤرخة في  8المنشور في الجريدة الرسمية العدد  المحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في االنتخاب 2012فبراير سنة  6

 .2012فبراير 
المؤرخ  337- 16من المرسوم التنفيذي رقم  2المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  10-16من القانون العضوي رقم  64المادة  أنظر - 6

 .الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في االنتخاب 2016ديسمبر  19في 
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6ل ا�و��0ت $� د$�ر ��ّ	ص �*ذا ا�Cرض ، �رBّم و�ؤّ!ر ��9 �ن �Bل ر1س ا����6 "�

. ا=دار� ا������� أو ر1س ا��ر0ز ا���	�� أو 1�Bد ا�و�دة أو �در ا��"�!
( �"ب ا�����

و�� ا��وا�� ���رH  ��015 ا!�رط أن ��ّرر ا�و��0ت $� �دة ��ّددة ��ث �0ون �&ل 

  .1أ�م �B ����0ل ��رH ا��Bراع ) 3(�1 ا�����ن، و���*� �&�� ا"�د��ء ھ

 9"
و6وز �0ل �و0ل أن ��C و9���0 $� أي وBت �Bل ا��	وت، ��0 6وز �9 ا��	وت ��

�م ا�و0ل �ذ�كB ل�B .� ا�و���0 ��وة ا����ون $� ���� و$�ة ا��و0ل أو )C�� 9ر���9 �ن ��0 أ�

�"� .2 ��و9B ا��د�� وا�"

	��	
  :$���� ��	ر*� �ق ا���و�ت �	�و$	�� -

��رس ا��	وت ���و���0 ��
س طر�� ا��	وت ا�!�	�، �ث أ�9 $� ���� ا����ب ا�و0ل 

� ا��	وت �
"*� ا��ذ0ورة���ا���(  "������، و�9�0 �	م �"����  �د� �ن �و9�0ّ $[�9 �وم �


وري��د "
   3.ا��و0ّل �M!*�د ��( ھذا ا��	وت ����B ا"م و��ب -ط"*� $� ا���ر ا�

و�رّ�ب و��
ظ �L ا�و��1ق ا������  "	ّوت ���و���0 " ��ل ���رة  و�د�^ ا�و���0 ���م �دي

   4". ���و���0 	ّوت " �و0ّل ���م �دي ��ل ���رة ���3ر ا�
رز، ��0 �د�^ �ط��B ا����ب ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .تالمتعلق بنظام االنتخابا 10-16من القانون العضوي رقم  57أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  61و  60أنظر المادتين رقم  - 2
الذي يحدد  23-17من المرسوم التنفيذي  20المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  10-16من القانون العضوي رقم  59أنظر المادة  - 3

 .قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
الذي  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  21المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  10-16من القانون العضوي رقم  59المادة أنظر  -  4

 .يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
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  ا���و�ت�	ز�	ت �: ا�را�7 ا��ط�ب

  

�ت ا��	وت �ن  ����ر��� ��"��D ا�6*� ا�
�	�� $� ا�ط�ون ا������� ا���	� ��!رو�

�� ھذه ا�6*� ����Bب ا��وا�ن  ا��"�1ل ا��� أ��رت اھ���م ا��!ّرع ا�6زا1ري ��ثرت ط�ّC�

   :ا������� ��( ا���و ا�����

ا����8ن ا�	�ون  07- 97,� ظل ا��ر  ��	ز�	ت ا���و�تا�/�� ا������ �: ا��رع ا�ول

  ق�*ا�#8وي ��ظ	م ا����	�	ت ا�

�ت  �B2004ل ��دل ��Bون ا�������ت "�� ��� ���0ت �*�� ا"����ل ا����6�6ت ا������� ��!رو�

 �� ا�و�1� وا���د��0ك $*� $� ا������ت ا����6س ا�!!���� ����ا��	وت وا�
	ل $� ا�ط�ون ا���

1� و�	در Bرارات ��	و	*� $� أ6ل �ن �*��*� �
	� �*م ا����6 ا������� ا�و�1� ا��� �
	ل $

أ�م ، ��ث !�رط $� ا����6ج ا��ر$وع إ�*� أن ودع $� ا���0ب ا�ذي 	ّوت $9 	��ب  10

� ا����6ج ، ودّون ھذا ا����6ج $� ��3ر ��0ب ا��	وت �م �وم ھذا ا�4ر �[ر"��9 إ�( ا���6

  .ا�و�1� ا��ذ0ورة "����

�*م �ن طرف وزر ا��دل، ��ث ) 3(و��0ت ھذه ا����6 ا�و�1� ��!0ّل �ن �&ث ��3Bة �م �

  . L��6�1 $� ���ر ا����6س ا��1�3� أو ���0م ���ر ا���6س إن ا3�B( ا�4ر ذ�ك 

 01-04ا�	�ون ا�#8وي  �#د �دور ��	ز�	ت ا���و�تا�/�� ا������ �: ا�
	�� ا��رع

  2 �ق*ا����8ن ا�	�ون ا�#8وي ��ظ	م ا����	�	ت ا� 07- 97ا��#ّدل ��Bر 

�ت  2004و�0ن ��د ��دل ��Bون ا�������ت "�� ��� �أ	��ت ا��زا��ت ا������� ��!رو�

 ���د ا���	�ص إ�( ا�6*� ا��1�3� ا=دار�ا��	وت �ن ا��	�ص ا����3 ا=داري، ��ث 

���0ن ا��داء �ن ��رH إ�&ن ا����6 ا�و�1� ا����E1، وھو �طّور ��ق ) 2(���	�  $� أ6ل و�ن ا�

�  .������ز�� ا������� ا����

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 1997مارس  6المؤرخ في  07-97من األمر رقم  91و  88 أنظر المادتين - 1
المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم لألمر رقم  01- 04أنظر القانون العضوي رقم  -  2

 .1997مارس  06المؤرخة في  09د المتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية العد
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أ�م ����0 ا��داء �ن ��رH ر$L ) 5(و�
	ل ا�6*� ا��1�3� ا=دار� ا����	� $� أ6ل أB	�ه ��"� 

� B	د ��
ذه و��^ ا��رار ����1� و$ور 	دوره إ�(. ا�د�وى��و0ون ا��رار �*�1� . ا4طراف ا��

  .  1أ�م ����0 ا��داء �ن ��رH ا����^ ) 10(و��B& ��ط�ن �����ض أ��م ��6س ا�دو�� �&ل �!رة 

" ا�6*� ا��1�3� ا=دار� ا����	� " �ن ��Bون ا�������ت �"���ل ���رة  92وإذا ��0ت ا���دة 

�	ورة ���� و�ط���، $[ن ا�ر6وع إ�( Bوا�د ا���	�ص ا���1�3 ا�واردة ����ون ا=6راءات 

��د ا���	�ص ا���1�3 �*ذا ا��وع �ن ا����ز��ت ا���� 7ا��د�� و��	� ا���دة � G�"� ،9�� ���

 �"� ��( أن Bرارات )��	ب ا����0م ا=دار�إ�( �ن (إ�( إ�دى ا�Cرف ا=دار� ا�6*و"D� ،

 �  .  2ا����6 ا������� ا�و�1� �ن Bرارات ا�و�

 01-12 ر9م ,� ظل ا�	�ون ا�#8وي ��	ز�	ت ا���و�تا�/�� ا������ �: ا��رع ا�
	�ث

  ا�*	�ق ا����	�	ت#�ق ��ظ	م ا���

ن أي ا�����ق ��ظ�م ا�������ت  01- 12رBم  ا����ون ا��3وي �	دور ��L�6 ا��!ّرع �ن ا�طر

ا��ق $� ا���راض ��( 	�� ����ت  ��G ا��!رع��ث  ،ا�ط�ن ا=داري وا�ط�ن ا���1�3

داع ا��96�6 ]� �� ا���د� وا�و�1��ا��	وت �0ل ���ب ����"�� �������ت أ��3ء ا����6س ا�!

� )��9ث دّون ھذا ا����6ج $� ��3ر ��0ب ا��	وت  ."�وى ��0ب ا��	وت ا�ذي 	ّوت $�

 ،�ھذه ا�4رة $�  �ث ��تا�ذي �ّ�ر $9 ا����ب �ن 	و�9 ور"ل إ�( ا����6 ا������� ا�و�1

ا��داء �ن ��رH ا"�&�*�  أ�م 10 أB	�ه $� أ6ل ا����6�6ت ا���ّد�� �*� و�	در Bرارا�*�

  . ��6جا��

���Bإ �	ا���� �4ن أ���ل ،  3 وھذه ا��رارات ا�4رة �0ن ا�ط�ن $*� أ��م ا�����0 ا=دار

ث �0ون ����B ��ط�ن $*� أ��م ا�6*� �� ��� إدارا����6 ا������� ا�و�1� وBرارا�*� ذات ط�

   . 4ا��1�3� ا=دار� ا����	� 

  

                                                           
 01-04معدلة بموجب القانون العضوي رقم (المتضمن القانون العضوي لنظام االنتخابات  07-97من األمر رقم  92أنظر المادة  - 1

 ).2004فبراير سنة  7المؤرخ في 
 .77، ص 2004ع، عنابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، قانون اإلدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزي - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي  165أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 01-12من القانون العضوي  154أنظر المادة  - 4



  ا���ظم ا����و�� ������ ا������� و����ت ا��	وت :ا�
	ل ا�����

 

155 

 

 10-���16	ز�	ت ا���و�ت ,� ظل ا�	�ون ا�#8وي ر9م ا�/�� ا������ : ا�را�7 ا��رع

  ا�/د�د ا���#�ق ��ظ	م ا����	�	ت
  

 ا=6راءات ��( �
س ا�������ت ا�6ددا�����ق ��ظ�م  10- 16ا��3وي رBم ��$ظ ا����ون 

 ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا�"��ق، �9�ّ0 01- 12ا���	وص ��*� $� ا����ون ا��3وي رBم 

) 5(ل ا����6 ا������� ا�و�1� $� ا����6�6ت ا���ّد�� إ�*� إ�( ��"� �
ّض �ن أ6ل $	

أ�م ا��� ��0ت $� ا����ون  10أ�م $�ط ا��داء �ن ��رH إ�ط�رھ� ������6ج، �د� �ن �*�� 

  .، و�ّص ��( 3رورة ���^ Bرارات ھذه ا����6 $ورا 01-12ا��3وي 

C*�، وذ�ك أ��م ) 3(&�� و�ّدد أ6ل ا�ط�ن $� Bرارات ھذه ا����6 ����� Hأ�م ، ا��داء �ن ��ر

ن ��*� ھ� �دورھ� ا�
	ل $*� $� أ6ل أB	�ه ّ��� ، وا��� ��Bإ �	ا���� �ا�����0 ا=دار

ر ��Bل 4ي !0ل �ن أ!�0ل ا�ط�ن، ��0م أ�م) 5(��"� - 1 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  170أنظر المادة  - 1



  ا���ظم ا����و�� ������ ا������� و����ت ا��	وت :ا�
	ل ا�����

 

156 

 

  

  ����� ,رز ا��وات وإ�1ن ا���	-E: ا�
	�ث ا����ث

  

� �ن   ����م ��دد ا�
�1زون $� �ن ��ّد ھذه ا� �*$ 9�4 �� ا���������أھم وأ�طر �را�ل ا�


�دى أي � )�� G3ق وواB0ل د!� �*�ا�������ت، و������� �0ن �زا�� ��( ا��!ّرع ��ظ

ف إرادة ا��ر ؤدي إ�( �ز�D� إ�( إ!�0ل أو �ن $� ا���ر ����*م، و��9، ��طّرق �دا���

، )ا������ط�ب ا�(، �ّم إ�( ���� ��دد وإ�&ن ا����E1 ) ا4ول�ط�ب ا�(���� $رز ا4	وات 

�ت ا��	وت و$رز ا4	وات �ن طرف ����� ��� ��Bم �را�م ��طرق إ�( �"��D ��ظ

����6 ا��!ّرع ��"��D ا���ر  ، و$� ا�4ر ��طرق إ�()ا��ط�ب ا����ث(ا���ر!�ن � �
0

   .)ا��ط�ب ا�را�L(ر1س ا���6س ا�!��� ا����� 

  

  ����� ,رز ا��وات: ا��ط�ب ا�ول

  

� ا��� ��وم ��( إ�	�ء و6رد ����ف أوراق ا��	وت ا���وا6دة دا�ل 	��دق ���ھ� ا�

�*� ��( ا�
�1زن $� �ر��� ا��Bراع ���0Dد �ن 	��*� و"&��*� $� �ر��� أو�( �ّم �وز

� ��دد �	ب 0ل ��ر!G �ن ا4وراق C� ����1 . ّرف�ن ���� ا��ّ�� ����و�درا"� ھذه ا�

  ).ا�
رع ا�����(�م إ6راءا�*� ) ا�
رع ا4ول(� ��( ���د1*

  ��	دئ ����� ا��رز: ا��رع ا�ول

 : ��دأ ����� إ/راءات ا��رز -أو�

ھو أھم ��دأ $� ���� ا�
رز ، و�	د �9 3رورة أن ��م ����ت ا�
رز ���� ��( ط�و�ت 

ن وو"وھو . ا=�&م�1ل ا�
رز ��3ور 0ل �ن ا�����ن وا���ر!�ن أو ����*م ا����و�

ا�����ق ��ظ�م  10- �16ن ا����ون ا��3وي رBم  2ا�
�رة  ��48	وص ��9 $� ا���دة 

  .ا�������ت

                                                           
 .70، ص 2005اوي، دليل عربي النتخابات حرة ونزيهة، جماعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، مصر، علي الص - 1
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�ن �
س ا����ون ��	*� ��( أ�9 �ق �0ل ��ر!G أو ����9 ا��ؤھل  ��0168 �9���3 ا���دة 

�ت ا��	وت و$رز ا4ورا ��Bو��، $���� Lق و��داد �ط�ق دا1ر�9 ا�������، أن راBب �6

�ت، وأن "6ل $� ا���3ر 0ل ���ا4	وات $� �6L ا�����ت ا��� �6ري �*� ھذه ا�

�ت���ر ا�"� ���� .ا��&�ظ�ت أو ا����ز��ت ا���

	��	
 : ��دأ ا�د�9 -

ھو �ن ا����دئ ا�*��� 4ن و6ود أي أ�ط�ء أو �	���ت $� ���� ا�
رز ؤدي إ�( ظ*ور 

ن ا"��دام إ6راءات .$� ���E1 ا�������تا�*���ت ����&�ب وا��زور ّ��و��( �م �
�دي ذ�ك 

�� و0ذا ا���ل ��( �درب ا��وظ
ن ا����1ن ��( ���� ا�
رز ��( 3ط��وا Bوا��3 ود

  .��*��*م أ�"ن ا3ط&ع

 2012أ�0و�ر  22ا��ؤرخ $�  694رBم  D� 1ن ��!ور وزر ا�دا���و�ط��� �*ذا ا���دأ �6د 

نا��و96ّ إ��
�ت أدا1*م ا�ن أ��3ء ���0ب ا��	وت و0� ( و�ة ا��6*ور� ��	وص �

ط�ب �ن ھؤ�ء ا�و�ة ا�"*ر ��( ��ظم أ�م إ�&�� و�����ت �
�1دة �ؤطري �را0ز و���0ب 

 L� وات	ر ���3ر $رز ا4ا��	وت ��	� رؤ"�ء ���0ب ا��	وت ا���0
ن ���ر

 .دّون ��( ��3ر ا�
رزا��رص ��( د�B ا����و��ت ا��� �

	
�	
 :��دأ ا�*ر�� - 

�م ا�*�1 ا���0
� �[دارة ���� ا�
رز �����م إ6راءات ا�
رز ���!رة ��ب B د �9 3رورة	�

� ا�
رز ���ر $� ا���م ��D� ن أيD! ر، ذ�ك 4ن �ن�D� ت ودون أن أيا��*�ء ���� ا��	و

� ا������� وا"��رار ا��&د وز�ز�� ��� وإ�&ن ا����E1 ا4و�� �*ّدد "&�� 0ل �ن ا����

  .ا�����ن $� ���61*�

 L��ت ��( ا���ذ �6و�ظرا 4ھ�� ��دأ ا�"ر�� $� ���� ا�
رز $�د �ر	ت أ-�ب ا��!ر

� ا��وّ	ل C� ،رز
ا=6راءات ا��� �ن !�D*� أن �ؤدي إ�( ا��"رL $� إ6راءات ���� ا�


ف ا��وّ�ر ا�ذي �� ا�������� ���� �
��ت، و0ذا ا���ل ��( ��3ن ز�دة ��� ا��واط�ن �	

 �� ا���������  . 2وا�����ن �	
� ��	� $� ا����E1 ا��� �"
ر ��*� ا�

                                                           
 . 03أنظر الملحق رقم  - 1
، 2002مليسا أستوك، نيل نافيت، غلين كوان، الفرز السريع ومراقبة اإلنتخابات، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، لبنان،  - 2

 .5ص 
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 رBم �ن ا����ون ا��3وي 48وا��!رع ا�6زا1ري ���( ھذا ا���دأ ��ّ	9 	را�� $� ا���دة 

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( أ�9 �دأ ا�
رز $ور ا����م ا��Bراع و�وا	ل دون  10- 16

 .   ا��ط�ع إ�( -�� ا��*�91 �����

 : ��دأ ا��رز دا�ل �$	�ب ا���و�ت -را�#	

�ظرا ��� Bد !وب ���� ��ل 	��دق ا��Bراع �ن ���0ب ا��	وت إ�( �را0ز ا��Bراع �ن 

ر 	��دق ��6وزات وأ�ط�ر 0ون �ن !C�0 ،�� ا����������D*� ا��"�س �	�� و"&�� ا�

ا��Bراع أو "ر�B*� أو إ�&ف ���و��*�، $�د �D6ت -���� دول ا����م إ�( ���� ��دأ ا�
رز دا�ل 

�ل � �� ا�����������6�ت ��( ا����0ب ا��	وت ����ظر ��� �"م �9 ھذا ا=6راء �ن إ

رز ��( ����ل �ن $رص ا���ث �	��دق ا��Bراع و��ظم ���� ا�
أھ�*� ��( و96 ا=ط&ق ا

  . 1ا��"�وى ا�وط�� 

 48ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( ھذا ا���دأ $� ا���دة  10-16 رBم و�ّص ا����ون ا��3وي

ر أ�9 6ري ا�
رز . ��9 ��و�9 أن ا�
رز 6ري ���� و�م ���0ب ا��	وت إ�زا�� 2ا�
�رة -

1� ����"�� ����0ب ا��	وت ا�������، $� �را0ز ا��	وت ا��� ���ق �*��	
� ا"����. 

 :��دأ �و
�ق ��	-E ا��رز -�	�*	

� ا�
رز �ن �&�ظ�ت وا���6�6ت ����	د �9 3رورة إ���ت �6L ا��"�1ل ا��ر��ط� �

9 �ن �Bلو���E1 و�"6�*� $� ا���3ر ا���د �		� �*ذا ا�4ر، �L 3ر�� �Bد�	ورة ا�� 

�*  .ا�*�1 ا���0
� �[دارة ���� ا�
رز و�"�م �"H ��9 إ�( ا�6*�ت ا���و�� ��Bو�� ����	ول ��

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت  10- 16 رBم و�ّص ��( ذ�ك ا��!ّرع ا�6زا1ري $� ا����ون ا��3وي

9 ، ��ث أ0ّد ��( أ�9 وL3 $� 0ل ��0ب �	وت، ��3ر ����E1 ا�
رز،  51$� ا���دة ��

��ّرر و��0وب ���ر � ��(، ��( أن �م ذ�ك $� ��0ب ا��	وت ��3ور ا�����ن، 

  .أو ��
ظ�ت ا�����ن أو ا���ر!�ن أو ����*م/و��3ن ،��د ا��3�Bء، �&�ظ�ت و

  

  

  

                                                           
 .77الصاوي،  المرجع السابق، ص علي  - 1
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��	
  إ/راءات ����� ا��رز: ا��رع ا�

� $رز ا4	وات �Bم ا��!رع ا�6زا1ري ���ظ�*� و��دد إ6راءا�*� �!0ل ��� ��ظرا 4ھ�

قBد.  

   :�ر��ب ا�ط	و�ت -أو�

ن ا�طواف �و�*��رّ�ب ا�ط�و�ت ا��� 6ري $وB*� ا�
رز �!0ل ������ G�".1  

	��	
   :�#��ن ا��	رز�ن -

ن أ��3ء ّ� ا��	وت ��0ب ��0ب ا��	وت ا�
�رزن �ن �ن ا�����ن ا��"�6ن $�

و��د �دم �و$ّر ا��دد ا��0$� �ن ا�
�رزن �0ن ��6L . ��3ور ����� Bوا1م ا���ر!�ن

  2. أ��3ء ��0ب ا��	وت ا��!�ر�0 $� ا�
رز

	
�	
  : ,�6 ��	د�ق ا��9راع و�د ا�ظر,� - 

�Bراع وإ$را-*� �ن ���واھ� ��ت ر���B أ��3ء ��0ب �ث �و�( ا�
�رزون $�G 	��دق ا�

ا��	وت و��3ور ����� Bوا1م ا���ر!�ن وا�����ن ا���3رن، و�و�ون ��د ذ�ك ��ّد 

L، و$� ���� و6ود Bن ��( 0!وف ا��و�Bن ا��وا4ظر$� �*دف ���ر�� �ددھ� �L �دد ا�����

  3. $�رق ��*�� ��م ا=!�رة إ�( ذ�ك $� ��3ر ا�
رز

  :  ,�6 ا�ظر,� و�*/�ل ا��وات -را�#	

 �ث �و�( أ�د ا�
�رزن ���� $�G ا4ظر$� وإ�راج ور�B ا��	وت و�&وة ���واھ� ����

6ل ا4	وات"� � .�	وت �"�وع ، و�و�( $�رز آ�ر ���
  

 ��  :  4و� ����ر ا4وراق ا����Cة أ	وا�� ���را ��*�، وھ� ��0 

 .�B أو ا�ور�B �ن دون ا�ظرفا�ظرف ا��6ّرد �ن ا�ور -

 .�دة أوراق $� ظرف وا�د -

- �Bأو ا4وراق ا��!ّوھ� أو ا���ز ��&� � .ا�ظرف أو ا�ور�B ا��� ���ل أ

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16الفقرة األخيرة من القانون العضوي رقم  48أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  49أنظر المادة  - 2
 .تخاباتالمتعلق بنظام االن 10-16من القانون العضوي رقم  51أنظر المادة  - 3
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  52أنظر المادة  - 4
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ا4وراق ا��!طو�� �0� أو 6ز1� إ� ��د�� ����3 طر�� ا��Bراع ھذا ا�!0ل و$�  -

�ن ا����ون  35ا��دود ا���3وط� �"ب ا=6راءات ا���	وص ��*� $� ا���دة 

 .���������ت ��ظ�م ا�����ق 10- 16 رBم ا��3وي

- �  . ا4وراق أو ا4ظر$� -ر ا��ظ��

  :  �د و/�7 ا��وات -�	�*	

�و�( ا�
�رزون �*�� �د ا4	وات ا��� ��ّ	�ت ��*� 0ل ��1�B ��ر!�ن و�"6ل ذ�ك $� 

ا��*�ء ���� ا��&وة و�د ا����ط "�ّم ا�
�رزون �ر1س ��0ب ا��	وت  و��د. ��3ر ا�
رز

�� �ن طر$*م، و$� �
س ا�وBت أوراق ا��	وت ا��� !ك $� 	��*� Bأوراق �د ا����ط ا��و

و��
ظ أوراق ا��	وت �0ل ��0ب �ن ���0ب ا��	وت $� . أو ��زع ����ون $� 	��*�

� �ر0ز ا��	وت ورBم ��0ب ا��	وت، أ0�س �!��� و��ّر$� ���	��ت ���ل �"�

9، إ�( �
B �3 �نووL3 ھذا ا�0س �دا�ل 	�دوق ا��Bراع ا����"ب ا�ذي 6ب أن !L�ّ أ

� ا���3ء آ�6ل ا�ط�ن وا=�&ن ا��*�E1���� �1 ا�������ت، ��"����ء ا4وراق ا����Cة �-

 .   1 وا4وراق ا�����زع $� 	��*� ا��ر$�� ���3ر ا�
رز

   :ا���ر�� 6	���	E- و�*��م �*F �ن ��8ر ا��رز - 	د*	*

�د ا���*�ء �ن �د ا4	وات 	ّرح ر1س ��0ب ا��	وت ���� ������6، و�ّرر ��3ر �

�*� أ��3ء ��0ب ا��	وت و�وّزع ��0 ��) 3(ا�
رز ���ر � ��( $� �&ث Bو H"�: 

�*� دا�ل -����0ب ا��	وت ��6رد  �"�� أ	�� إ�( ر1س ��0ب ا��	وت ��

 .��رره

، �"�� أ	�� إ�( ر1س ا����6 ا������� ا���د� �L ا��&�ق ����ل و	ل ا"�&م -

"��*� ر1س ��0ب ا��	وت أو ��9�1 ،�
ظ ��( �"�وى أر!ف ا���د���. 

 .    �"�� أ	�� إ�( ر1س �ر0ز ا��	وت =ر"��*� إ�( ا�وا�� -

د�B ��( �ط����*� �c	ل $ورا �ن �Bل ر1س ��0ب و�"�ّم �"�� �ن ��3ر ا�
رز �	�

���ل �ؤھل ��Bو�� ��وا1م ا���ر!�ن ����ل و	ل ا"�&م $ور ��رر 0ل ا��	وت إ�( 

                                                           
الذي  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  26المتعلق بنظام االنتخابات، والمادة  10-16من القانون العضوي رقم  50أنظر المادة  -  1

 .يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
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���*� ���م وا���3ر دا�ل ��0ب ا��	وت و�Bل ��Cدر�9، 	 L�د�^ ھذه ا��"�� ��( �6

  ".�"�� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل " �دي ��ل ���رة 

م 0ذ�ك �"�� �ن ھذا ا���3ر �L ا��&�ق �	�د�B ��( �ط����*� �c	ل �ن �Bل ��0 �"�ّ 

� ا��"���� ر1س ��0ب ا��	وت إ�( ��. ����ل و	ل ا"�&م��را��B ا�������ت ���ل ا�*�1 ا�

   .    3��1ر ا�
رز و�0ن ����ل ھذه ا�*�1 ا�ط&ع ��( �&�ق 

  

��	
  ��د�د وإ�1ن ا���	-E: ا��ط�ب ا�

  

�د ا����م ���� ا�
رز ا��� ��م ��( �"�وى ���0ب ا��	وت و�"�م ���3ر ا�
رز إ�( �

 L�6وا������� $� ا� �� ا����������م ����ر��� ا��*�1� �ن ا���� �ا����6 ا������� ا���د

ا��*�c� �1	وات و�وزL ا�����د وا=�&ن ا��*�E1����� �1 $� ���� ا����ب أ��3ء ا����6س 

� ا���د�، أو ���6L ا����E1 ��( �"�وى ا����6 ا������� ا���د� وإر"��*� إ�( ا����6 ��ا�!

ا������� ا�و�1� و�وزL ا�����د ����"�� �������ت ا���6س ا�!��� ا�و��1 وا=�&ن �ن 

�*61���.   

ن ���� �دا� ا��طرق إ�( �
*وم ���� ��دد وإ�&ن اّ��، )ا�
رع ا4ول(����E1 و�درا"� ذ�ك 

 E1د ا����، وا��طرق )ا�
رع ا�����(�م ا���ّرف ��( ����ف ا��ظم ا������� ا�����دة $� ��د


� �وزL )ا�
رع ا����ث(إ�( ���� إ�	�ء ا����E1 ا4و�� �ن طرف ا���6ن ، �م درا"� 0

  .)ا�
رع ا�را�L(ا�����د ��( Bوا1م ا���ر!�ن 
  

  ����� ��د�د وإ�1ن ا���	-E  ���وم: ا��رع ا�ول

� ا��� ��وم أ"�"� ��( �وزL ا4	وات ا�	��� ا����ر ��*� $� ا�������ت ��( ���ھ� ا�

$*� ���رة �ن ��ّ	�� ���� . ا���ر!�ن و��ن ا��"�� ا��� ��ّ	ل ��*� 0ل وا�د ��*م

  .2ا�
رز ���ط��Bت ا������� ا�	��� ا��� أد�( �*� ا�����ون 

                                                           
 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  25و  24المتعلق بنظام االنتخابات، والمادتين  10- 16من القانون العضوي رقم  51مادة أنظر ال - 1

 .الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
 .462ضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، المرجع السابق، ص  - 2
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م $�ر�� ا������� و��ط� ������� إ�&ن ا����E1 ھ� ������ ا��طوة ا�4رة $� �"�ر ا�

�� إذا �0$ �ن Bد ��0ن �ن ���ق �� �0ن ���ظرا �cداء ا������� �
رق ��ل ا����� ا������

 �*�ر ذ�ك ��6وع �دد ا4	وات ا����ّ	ل ���  . 9��1 أم �، و�

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( أن إ�&ن  10-16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 158و��ص ا���دة 

 ،�0ون �ن طرف ا����6 ا������� ا�و�1 �� ا���د� وا�و�1�����E1 ا������ت ا����6س ا�!

ن �ن ��*� أن ��*� أ!��C*� �&ل ����� وأر�ّ��"��� ��( ا�04ر ا��داء �ن ) 48(ا��� 

Bراع"��� ا����م ا��.  

و�"�ّم �"�� أ	�� �ن ��3ر ا����6 ا=������ ا�و�1� $ورا إ�( ���ل ا�وا��، ��0 �"�ّم 

�"�� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل �ن ھذا ا���3ر $ورا و���ر ا����6 إ�( 0ل ���ل �ؤھل 

��0 �"�ّم �"�� �	�دق ��( �ط����*� . ��Bو�� �0ل ��1�B ��ر!�ن ����ل و	ل ���"�&م 

� ا��"���� ��را��B ا�������ت �c	ل��  .�ن ھذا ا���3ر إ�( ���ل ا�*�1 ا�

و�ر"ل �"H أ�رى �	�دق ��( �ط����*� �c	ل �ن ھذا ا���3ر إ�( وزر ا�دا��� ووزر 

  .  2ا��دل ��$ظ ا���4م 

�� ا=دار� ا����	� و����ر أ���ل ا����6 وBرارا�*� إدار� وھ� ����B ��ط�ن أ��م ا���0

�Bإ�� 3.  

��	
  ا��ظم ا����	��� ا��#��دة ,� ��د�د ا���	-E: ا��رع ا�

إذا ��0ت -�� ا�د��راط� ھ� �0م ا�!�ب ��
"9 �وا"ط� ����9 $[ن ھدف ا��ظ�م ا������� 

� ا����� أو $� ا��ر���ن ���1 ا�����ن "واء $� ا����6س ا�!*� ��ھو ���ق ا����ل ا���

� ��0 �ؤول ا���$�
�E1 و�ن ��D( ذ�ك إ� ������د ��ط ا�Bراع �"م ����دا�� وا��و3و�� وا�!

و����د . 4ا���ر��� ��( ا�4ذ �9 إ�( �و�� ا�4زاب ا��0رة أ-��� ���	ب ا����6س أو �0*� 

نأ-�ب دول ا����م $� ��دد ���E1 ا�������ت أ�د ا��ظ��ن ا������ �ظ�م ا4-��� وا��ظ�م : 

  . "�����ا�

  

                                                           
 .45، ص 2005ت االنتخابية، المجموعة المتحدة، مصر، جمال عبد الجواد، دليل إدارة الحمال - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  158أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  157أنظر المادة  - 3
 .32، ص  2012،  أبريل 29النظام االنتخابي في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس األمة، العدد  ت،عيسى تولمو - 4
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  :�ظ	م ا�����G -أو�

�د ا�����ب ��4-��� ھو أ�"ط وأBدم �ظم ا�����ب �ث رL6  $� ��ر�9 إ�( أ���6را "�� 

$� ا������ت ا��ر���ن، وذ�ك ��د "9�6 ����ك ھ�ري " "�ون �و�ت $ور " ���� ط9��ّ  1265

�0رة أن ����ب  ��ا����ث وط��9 �ن 0ل دا1رة ا������ أن ����ب $�ر"ن و�ن 0ل 3

ن 1ذھ�ون إ�( ا��ر���ن �ر6واز .  

و����3( ھذا ا��ظ�م �G6 ا��ر!G ا�ذي �	ل ��( أ�0ر� ا4	وات ا�	��� ا��!�ر�0 

$� ا�����ب $� ا�دوا1ر ا������� $� ���� ا�����ب ا�
ردي ، أو ��1�B ا���ر!�ن ا��� ��وز 

  .2أ�0ر ا4	وات $� �ظ�م ا�����ب �������1 

�0ن ا�4ذ �9 $� ���� ا�����ب ا�
ردي ��0 �0ن �ط��9 $� ���� و������� $[ن ھذا ا��ظ�م 

  .ا�����ب �������1

ن ھ��  .ا4-��� ا��ط��� وا4-��� ا��"��: و��وع ا�����ب ��4-��� إ�( �و�ن أ"�"

1- �   : �ظ	م ا�����G ا��ط�

�ن �	ف  وط�ق ��9 أ�3 �ظ�م ا4-��� ��( دورن، و�	د �9 ا��	ول ��( أ�0ر

ا4	وات ا�	��� ا���ّ�ر ��*� ، و$� ���� �دم ���ق ذ�ك �م ا��6وء إ�( إ6راء دور ��ن 

و$� ھذه . �ن ا���ر!�ن أو ا�����1ن ا���1ز�ن ��( أ�0ر Bدر �ن ا4	وات $� ا�دور ا4ول

 ا����� ، و4ن ا����$"� �0ون �ن طر$ن $�ط، $[�9 �ن ا�3روري ���ق ا4-��� ا��ط���

  .   3 �4دھ�� وا��� �ؤھ�9 ���	ول ��( ا�����د

� ا��ط��� ھ� أ�0ر �ن �	ف ا4	وات ا�	��� ا���ط�ة، وھذه ا4-��� ھ� ا��	ف 4�$-��

إذا �0ن �دد ا4	وات زو6�، أ�� إذا �0ن ا��دد $رد� $[ن ا4-��� ) 1+ % 50(زا1د وا�د 

9، ���� ا4-��� ا��ط��� ���دد  6ھ�  10ا��ط��� �0ون أBل �ن ذ�ك، 4�$-��� ا��ط��� ���دد  

وھذا ا��ظ�م ھو ا�����د $� . �4ر$L �6را إ�( "�� ) 1+  4,5(و�	ف  5و�"ت  5ھ� 

�ن ا����ون  �137ن ا�د"�ور وا���دة  ���85ت ا�ر�1"� ��"ب ا���دة ا�6زا1ر ����"�� �&���

  .   ا�����ق ��ظ�م ا�������ت 10- 16 رBم ا��3وي
                                                           

 .336عصام نعمة إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 1
 .66بالل أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 359إلى  353ن ص عصام نعمة إسماعيل، المرجع السابق، م: لمعلومات أكثر حول ذلك أنظر إلى - 3
 .168، ص 2005مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة األولى، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  - 4
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   ):ا��*���(�ظ	م ا�����G ا��*�ط�  -2

� ا������� إذا �	ل ��( أ�0ر ا4	وات ���ؤدي ھذا ا��ظ�م إ�( $وز ا���ر!G $� ا�

��( و�و ��0ت ھذه ا4-��� أBل �ن ا4-��� ا��ط��� ا�	��� ������ر�� ����B ا���ر!�ن 

 ��  .c�1	وات ا�	�

آ�ف 	وت، وا����� ��(  3$�و $ر��3 أن ھ��ك �&�� Bوا1م ��ر!�ن �	�ت ا4و�( ��( 

	وت $[ن ا�����1 ا4و�( ھ� ا�
�1زة ��	و�*� ��( أ�0ر  1000	وت، وا������  2500

ا��� �	�ت ��*� ا��وا1م ا�4رى أ�0ر �ن �دد  ا4	وات، ر-م أن ��6وع �دد ا4	وات

  .ا4	وات ا��� ����*� ا�����1 ا4و�(

و�G3 �ن �&ل ذ�ك أن ���� ا�����ب $� ظل ھذا ا��ظ�م ��م $� دور وا�د، ��ث �	ل  

د أو ا�����د ا�����$س ��*� �*�� ��( ا����) ��ر!G أو ��1�B(	��ب أ�0ر Bدر �ن ا4	وات 

�*وھذا ا��ظ�م ھو ا�����د ����"�� �����ب أ��3ء ��6س ا��4 . �0ن �دد ا4	وات ا���1ز ��

  .ا�����ق ��ظ�م ا�������ت 10-16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 108$� ا�6زا1ر ��"ب ا���دة 

	��	
 :�	*���ظ	م ا��ا� -

��	د ��6وز  19ظ*ر ھذا ا��ظ�م ا�ذي !��ت �"��9 ��ظ�م ا����ل ا��"�� �&ل ا��رن 

���1ص و�وب �ظ�م ا4-���، وھو *دف إ�( ���ق ���ل 	�دق و��ّ�ر �ن إرادة ا�����ن 

ث 0و�ون ����ن $� ا����6س ا������� ��در ����"ب �L �دد ا4	وات ا��� �	�وا ��

*�، أو ��( اB4ل�� L��6ا��و6ودة $� ا�� �"�ل 0ل أي ���	ّ . 2، ���ل أھم ا�4زاب ا�"

� ����"ب و�دد ا4	وات ����1�B ����$"� ��6وزت �	�ب ا=���د ��( �دد �ن ا�����د ا��

  .3ا��� ��ّ	�ت ��*� $� ا�������ت 

�ق ��1 �� ��0�B 96���� وات ا�ذي	د ھو ا��د ا4د�( �ن ا4���*�  و�	د ��	�ب ا=�

$� ��3ن ھذه  وا4طراف ا��� ��
ق. ا��!�ر�0 $� ���� �وزL ا�����د ��( ا��وا1م ا�
�1زة

                                                           
 .74بالل أمين زين الدين، المرجع السابق ، ص  - 1
، غير 2011شريط، أنماط االقتراع في األنظمة االنتخابية، محاضرة ألقيت بالمجلس الشعبي الوطني في يوم برلماني سنة  األمين -  2

 .11منشورة، ص 
، 1982إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  - 3

 .161ص 
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$[�*� � �0ون �ؤھ�� ���!�ر�0 $� �وزL ا�����د ��( ا��وا1م  ، ا��"�� �ن ا4	وات

  . 1ا��!�ر�0

ل �ط��9 $� ا�����ب ا�
ردي و���!( ھذا ا��ظ�م �L ا�����ب ��( ا�����1،��"�وم  و 9�4

� ��( ھذه ا��وا1م ��"ب ا��"�� ا��� ��ّ	�ت ��*� �ن ����( ��دأ �وزL ا�����د ا��

 �"�ا4	وات ا����ر ��*�، و�*ذه ا�طر�� $[ن ھذا ا��ظ�م �3ن ا����ل �0ل ا��"�"�ت ا�"

 �ن �ن ا�د�م و�ول دون ا=B	�ء ا����E �ن �ظ�م ا4-��ّ�  . 2ا��� �*� �"�وى �

���د ��( �ر���ن �ن ا��وزL ������د، $*��ك أو� �وزL أو�� ������د ���ا� �� ا��ظ�موآ� ��"

� ا4	وات، ��0 أ�9 $� ھذا ا��ظ�م 0ون ا��	وت إ�� ��( ا�����1 ��( ��� Lا��وا1م، �م �وز

  . ا�����C أو ا�����1 ا��
�و�� ��دة طرق
  

  :طرق �وز�7 ا��	�د  -1

� وا���ر!�ن �[�دى ا�طرق �م �وزL ا�����د ا"������$س ��*� �ن �Bل ا�4زاب ا�"

� :ا����

 ):ا��	�ل أو ا��#دل ا����	��(طر�� ا��#	�ل ا����	��   - أ

� وا���ر!�ن �ن "��م �وزL ا�����د ا������� ��( ا�4زاب ا�" ������3( ھذه ا�طر

 �6طرق ��"م ��6وع ا4	وات ا���ّ�ر ��*� ��( �دد ا�����د $� ا�دوا1ر ا�������، وا���

  .3ا���ّ	ل ��*� �"ّ�( ا�����ل ا������� 

�دد ����د / �دد ا4	وات ا����ر ��*� $� ا�دا1رة ا������� = أن ا�����ل ا�������  أي

�  .ا�دا1رة ا������

، ا�����ل ا������� 5= 	وت ، �دد ا�����د  200.000= �دد ا4	وات ا����ر ��*� : ��&

  .	وت 40.000=  5÷  200.000ھو 

ا�����ل $��	ل ��( �دد  �زب ��( ھذا ��د ذ�ك ��ّ"م �ددد ا4	وات ا��� �	ل ��*� 0ل

�  .ا�����د ا��� ��ود �L� 9 إ���0� و6ود أ	وات ����
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2 -Mohamed YOUSFI, Modes de scrutin loi et stratégie électorales, Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, N° 04, 1991, p 772. 
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 �$ �*�C! د �دد ا�����د ا�وا6بوھذه ھ� ا�طر�� ا��� ا���دھ� ا��!رع ا�6زا1ري ���د

ا�����ق  10- 16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 67ا�������ت ا����� ، وذ�ك ��و6ب �ص ا���دة 

 ��66"ب �ص ا���دة  % ������7ت، �L �دم ا��"�ب ا��وا1م ا��� أ�ذت أBل �ن ��ظ�م ا�

 .ا�����ق ��ظ�م ا�������ت 10- 16 رBم �ن ا����ون ا��3وي 2$�رة 

 ):ا��	�ل ا�
	�ت أو ا���دد(طر�� ا�#دد ا��و�د   - ب

�د�ل ا��!رع ��دد �ن طرق ا����ون �� ھو �دد ا4	وات ا�وا6ب  ������3( ھذه ا�طر

 �  . 1ا��	ول ��*� �ن أ6ل ا�
وز ����د $� ا�دا1رة ا������

 9  .ا��دد ا����ت أو ا��و�د/ �دد ا4	وات ا����	ل ��*� = �دد ا�����د : و��

وا�د $� ا�������ت ا����� 3رورة  و���ل ذ�ك أن !�رط ا����ون �ن ا6ل ا�
وز ����د

 )�� �و���ء ��( ذ�ك إذا �	�ت ا�����1 ��( . 	وت �10.000	ول ا�����1 ا������

 .����د 4=  10.000/  40.000: ����د أي  4	وت $ـ[�*� ���	ل ��(  40.000

 : طر�� ا��#	�ل ا�وط��  - ج

�م ��دد ا�����ل ا�وط�� �ن طرق ��"م ���6L ا4	وات ا����ر ��*�  ��و6ب ھذه ا�طر

  :��( ا��"�وى ا�وط�� ��( ا�����د $� 0ل ا�وطن ، أي أن 

�دد ا�����د $� 0ل / �دد ا4	وات ا����ر ��*� ��( ا��"�وى ا�وط�� = ا�����ل ا�وط�� 

  .ا�وطن

م �دد ا4	وات ا��� ��ّ	ل "��� �و��د ��ر$� ا�����ل ا�وط�� ��وم $� 0ل دا1رة ا�����

�زب ��( ا�����ل ا�وط�� $��	ل ��( �دد ا�����د ا��� ��ود �9 $� ھذه ا�دا1رة،  ��*� 0ل

  :    أي ����رة أ�رى

  .ا�����ل ا�������/ �دد ا4	وات ا����	ل ��*� �ن �Bل 0ل �زب = �دد ا�����د 

و�!�9 ھذه ا�طر�� ����� طر�� ا��دد ا��وّ�د ��0*� طر�� �*6ورة و-ر ���ول �*� ���4 � 

�ر$� �دد ا4	وات ا����ر ��*� ��( ا��"�وى ا�وط�� إ� ��د إ6راء ا�������ت � L�"�ط
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 G� ��� &و$رز ا4	وات �م ��د ذ�ك �"��رج ا�����ل ا�وط��، و0ل ھذا �ط�ب و��B طو

  1. �زور وا�Cش$ر	� ��

 :طرق �وز�7 �	�	 ا��وات -2

0ون ھ��ك ���� �ن ا�����د  �� ا����������د �وزL ا�����د ��( ا��وا1م ا��!�ر�0 $� ا��

� ھذه ا�����د ��( ا��وا1م ا��!�ر�0 $� ��� Lوا4	وات، و������� �طرح إ!��0� �وز

��و��9 ظ*رت . ا�������ت ��"ب ���� �دد ا4	وات ��0 �  :�دة طرق ��وزL ھذه ا����

 :طر�� ا��	�9 ا�$�ر أو ا�9وى  - أ

�م �وزL ا�����د �"ب ھذه ا�طر�� �[�ط�ء ا�����د ا������ إ�( ا��وا1م ا��� ���ك أ�0ر �دد 

أ�ف  ����100د و  5$[ذا ��0ت ھ��ك . �2ن ا4	وات ا������ اB4رب إ�( ا���	ل ا������� 

أ�ف ھ� ا��دد ا��و�د ���	ول ��( ���د وا�د، $[ذا �دث أن �	ل أ�د  20	وت ����ه أن 

آ�ف 	وت ،  10أ�ف ����ه أن �9 ���دن و��( �9  50ا�4زاب أو ا��وا1م ا��!�ر�0 ��( 

: ��&.و�ن �	ل ��( ا�����د ا�4رى ھو ذ�ك ا��زب ا�ذي �	ل ��( أ�0ر� ا4	وات

 10): د(أ�ف ، �زب  19): ج(�زب  أ�ف، 28): ب(أ�ف 	وت، �زب  43) : أ(�زب 

0ون ������0. آ�ف L  : $���وز

��2�دن = أ�ف 	وت  43): أ(ا��زب   )��  .آ�ف 	وت 3و 

��1�د وا�د = أ�ف 	وت  28) : ب(ا��زب   )��  .آ�ف 	وت 8و

  .أ�ف 	وت ��19�د و��(  0= أ�ف 	وت  19) : ج(ا��زب 

  .آ�ف 	وت 10 ���د و��( 0= آ�ف 	وت  10) : د(ا��زب 

� �6د ا�04ر� ��د ا��زب Bوات ا���	ا4 ��	ّ�
) د(أ�ف 	وت و ا��زب  �19ـ ) ج($[ذا �

  . آ�ف 	وت �10ـ 
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�	&ن ��( ���د �0ل وا�د ) د(و ) ج(و��ط�ق �ظ�م ا����B ا�04ر أو اB4وى $[ن �ز�� 

��ر�� �ن ا��دد ��*��، ��0 أ�9 0ون $� 	��G ا��زب ا�ذي �	ل ��( أBل ا4	وات وا

�9 �ث �رك �9 ������01رة  ا��وّ�د دون أن   .  

ا�������ت �6د أن ا��!رع ا�����ق ��ظ�م  10-16ا��3وي رBم  ���ونا�و���ر6وع إ�( 

ث �رّ�ب ا4	وات ا������ ا��� �	�ت ��*� 6زا1ري أ�ذ �طر�� ا����B اB4وىا��� ،

 �B�� 1زة �����د و�وّزع�
ا��وا1م ا�
�1زة �����د وا4	وات ا��� ��ّ	�ت ��*� ا��وا1م -ر ا�

 .2ا�����د �"ب ھذا ا��ر�ب 

 :طر�� ا��#دل ا�9وى  - ب

��م ��G ا�����د ھ�� �"ب ا���دل اB4وى، $��ط��*� ��( ا����ل ا�"��ق، ا��� G��	� د ا4ول

أ�ف 	وت  43ا�� ا����د ا����� $6ب $9 أ�3 إ���ع �
س ا����دة، أي أن 	��ب ) أ(ا��زب 

 19أ�ف،  28، )أ�ف 43أي �	ف ( 21.500: �	ل ��( ���د وا�د و��� أن ��"ب �� ���

  .آ�ف 10أ�ف و 

��ؤھل ���	ول أ�ف، و��9 $[ن ھذا ا�رBم ھو ا 28$����ظر إ�( ھذه ا4ر�Bم �6د أBواھ� ھو 

  . ��14.000( ا����د ا����� و��ّول ��د�9 إ�( 

و  14.000، 19.000، 21.500و��د �وزL ا����د ا����� �0ون ��د�ت ا4	وات 

�ود �"ب ذ�ك ا����د ا����ث إ�( أBوى ا���د�ت وھو 10.000�ّول ��ّد�21.500  9، $$ ،

� �رة أ�رى وّزع  و��( إ�ر ذ�ك وّزع ا����د ا�را�L ، 10.750إ�( ����ّم ��د إ6راء ا�

�دن و�زب ) ب(��( ���دن و�زب ) أ(ا����د ا����س، $�	ل $� ا��*�� �زب �� )��

��3( ���د وا�د ) ج( .  

  : طر�� ھو�دت  - ج

3� ��و�6*� ���0ن �� أو ر��"� �3�ت، وBد ا��0ر ����ھو ���م ��6�0 �ن ����ء ا�ر

�ن ا��	ول ��( �B"م �!�رك �"�طL أن ��"م ��9 �دد أ	وات 0ل �زب، و��	ل 
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282. 
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 �����!رة ��( �دد ا�����د ا��� ��ود �9 و�0ون ���6 ھذه ا�طر�� ھ� دا��1 �
س ���6 طر

  . 1ا���دل اB4وى 

��و� ��0 ��ا�H �دد ا4	وات ...5، 4، 3، 2، 1: ��وم ���"م ������ �ـ: "���ل ھذه ا�طر

 �ا���ّ�ر ��*� ا��� ���	ل ��*� 0ل ��1�B، و��وم ��د ذ�ك ��ر�ب ا�����ل �"ب أھ�� ا��دد

���ل �وزL ا�����د، و0ون آ�ر ����ل ھو ا��دد ا��وّزع، � L� ل���إ�( �د �"�وي ا��

ا�4ر ھو ا�����ل ا�������، و��	ل 0ل ��1�B ��( �دد ا�����د ا��� ھ� �"ب  و	�G ھذا

���  .ل ا������� أي ا�����ل ا��وّزع ا��

: 	وت ، ا�����1 ب 23.000: ا�����1 أ - : ����د �وّزع ��( �&�� Bوا1م 6ھ��ك : ���ل

 .	وت 16.600: 	وت، ا�����1 ج 20.400

�ط� �� �� 1ا���"م ��( = 	وت، ج  20.400= 	وت، ب  23.000= ���1 أ ا��: 

 .	وت 16.600

�ط� �� �� 2وا���"م ��( = 	وت، ج  10.200= 	وت، ب  11.500= ا�����1 أ : 

  .  2 	وت 8.300

  :طر�� *	�ت ��Kو   -  د

 �C��ب ��( طر�� ھو�دت أ�*� ����� ا�طرف ا��وي، و�ن أ6ل �
�دي ذ�ك �ّم إBرار 	

�ّد�� �طر�� ھو�دت�  ��6��*� أ�0ر ا�Bرا�� �ن �
*وم ا��دا�� $� �وزL ا�����د و"ّ�ت طر�

وأ�ذت �*� ا�د���رك �م ����*� $� ذ�ك 0ل �ن ا��روE  1910ا����0رة "�� " "��ت �Cو " 


س Bوا�د طر�� ھو�دت �L ا��&ف و�د ھو أن ���� . وا�"ود� )�� ��و����د ھذه ا�طر

��( ا�و	ول إ�( �دد رBم �دد ����د ... ، �B :1 ،3 ،5 ،7م B"�� ا4	وات ��م ��( ا4ر

�ّم �رّ�ب ا4ر�Bم ا���ّ	ل ��*� �ر��� ���ز�� �ن ا�04ر إ�( ا4	Cر ��( ا�و	ول . ا�دا1رة

إ�( ا��دد ا��وازي ��دد ا�����د ا���ّ		� ��دا1رة، �م ���د إ�( ��ر$� 4ي ��1�B ا���ت ھذه 

  . ��3"��، و���� �ذاك �وّزع ا�����د ا4ر�Bم ا��� �و$رت ���6 ا
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  :ا��	�ل ا+���	�� ا��#ّدل طر�� -ھـ 

أ��(  ھ� ا�طر�� ا�����دة $� "و"را ، و�طّ�ق ھذه ا�طر�� ��د�� 0ون ا���	ل ا=������

. �ن ��ّدل ا4	وات ا��� ���*� 0ل �زب، أي �م "�طL أي �زب أن �	د أي ���د


ّض ا���	ل ا������� �[�3$� و�دة إ�( ا�����د ا�وا6ب ��ؤھ�، �ّم � ��و��و6ب ھذه ا�طر

�ّ"م �دد ا4	وات ا����ر�� ��( �دد ا�����د  +1 1.  

و�وزL ا4	وات  ،) 5( ا�����د ��"�	وت و�دد  200.000$��& إذا �0ن �دد ا4	وات 

��  :��( ا�4زاب ��0 

، �زب أ�ف 	وت 38): ج(أ�ف 	وت، �زب  56): ب(زب أ�ف 	وت، � 86: )أ(�زب 

  . 	وت فأ� 20): د(

  .  33,333=  1+ 5/  200.000= $[ن ا���	ل ا=������ ا���ّدل 

�6دد، ���ل 0ل �زب ا�����د $[ذا Bّ"��� �دد ا4	وات ا��� ���*� 0ل �زب ��( ھذا ا���	ل ا

�  :ا����

  �دد ا��	�د  ا*��راج ا��*��  ا��زب

�دان  33,333/ أ�ف 86  )أ(ا��زب ��  

�د وا�د  33,333/أ�ف 56  )ب(ا��زب ��  

�د وا�د  33,333/أ�ف 38  )ج(ا��زب ��  

   -  33,333/فأ� 20  )د(ا��زب 

  

ث ��� ���د وا�د  إن طر�� ا���	ل ا=������� ���ا���ّدل �م �"�طL �وزL 0ل ا�����د ا��

6ب ��ؤه، وھ�� ��D6 أ�3 إ�( ��دل ا���	ل ا=������ �رة 6ددة، وذ�ك ��ر إ�3$� و�دة 

9 �دد ا4	وات �ن أ6ل ا"��&ص ا���	ل ا�������� ���"ّB دد ا�ذي�و$��  ،2 �6ددة إ�( ا�

���د�� ا�������:  

  . 28,571=  1+1+ 5/  200.000= ا=������ ا���ّدل ا�6دد ا���	ل 
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$[ذا Bّ"��� �دد ا4	وات ا��� ���*� 0ل �زب ��( ھذا ا���	ل ا�6دد، ���ل 0ل �زب ا�����د 

�  :ا����

  �دد ا��	�د  ا*��راج ا��*��  ا��زب

  �&�� ����د  28,571/ أ�ف 86  )أ(ا��زب 

�د وا�د  28,571/أ�ف 56  )ب(ا��زب ��  

�د وا�د  28,571/أ�ف 38  )ج(ا��زب ��  

   -  28,571/فأ� 20  )د(ا��زب 

�1و!ك أن ؤدي إ�( 6�ل �دد ا�����د أ��( �ن ا��دد ا���ّرر و ، $* و�0ن �*ذا ا��ظ�م "

  .��Bو��
  

 ����1"�� �&������ت ا����� ��"�� ظ�م ا��ــ�ا� �(ــ$�د �� زا1ريــرع ا�6ــ��!و����"�� �

 ��ا�����ق ��ظ�م ا�������ت،  10-16رBم  ، �ن �&ل ا����ون ا��3وي 2وا�������ت ا��!ر

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت و�ن 9��B ا�4ر رBم  01- 12رBم  و0ذ�ك ����"�� �����ون ا��3وي

ا����3ن ا����ون ا��3وي ا�����ق ��ظ�م ا�������ت، وذ�ك ��د أن ���( �ن �ظ�م  07- 97

  . ا����3ن ��Bون ا�������ت ا4"�ق 13-�89 ا�ذي �0ن ����دا ��و6ب ا����ون ا4-��

 �"�ھذا ا�4ر �0ن ا����ره �	��� �����Bض ا�ذي �0ن ��	& �ن ا����د ��دأ ا���دد� ا�"

�د أداة ����3ء ��(  �ن 6*�و�ظ�م ا������ 1�Bم ��( ا4-��� ا��ط��� �ن 6*� أ�رى وا�ذي 

د، ��=�3$� إ�( أن ���E1 ا�������ت ا����� ا��� �ّم إ6راؤھ� Dا�4زاب ا���!�1 و��دودة ا��

� ا��� 6رى ��ظم ا�دور ا4ول ��*� $�  1990$� 6وان �د"��ر  26وا�������ت ا��!ر

1991 0� 9ا����"��  �ظ�م���ت ا�دا$L ا�ر1"� ����� ا��!رع ا�6زا1ري �ن �ظ�م ا4-��� و���

��( ا����ر أن �ظ�م ا4-��� "�G ��زب ا��6*� ا="&�� ����Mذ ��( ا4-��� ا��ط��� 

 �6�853س، و$�زت �ـ  �6�48س !��� و��1 �ن �ن  ������32د $� ا�������ت إذ $�زت �ـ 
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� ��(  1541ن ��د� �ن �� ��188د� ، و��ّ	�ت $� ا�دور ا4ول �ن ا�������ت ا��!ر

��1�د  ��430�د �ن ��6وع   .  

أ��م ا���6س ا�وط�� ا������� �و�3 �ن ا����"��  �ظ�ما�و�ّررت ا��0و�� �6وءھ� إ�( ���� 

 ��"� ��  �1990ظ�م ا4-��� ��( أ"�س أن ���E1 ا�������ت ا����� �1991"�� وا��!ر

أدت إ�( أو�3ع �طرة ���6 ا����د �ظ�م ا������ -ر ��دل و���"ب، إذ أظ*ر ا��Bراع 

ر ا���دل وا���	ف، ا�4ر ا�ذي �ّ�م 3رورة ���� �ظ�م - 9�4-��� ��دود�9 وط����

�دد� ��( أ"س "��� و!
�$�، وھو ا�4ر ا�ذي � � �ا������ *دف إ�( إر"�ء د��راط

، �L 3رورة ا!�راط �	ول  2أن ��D( إ� �ن �&ل ا�4ذ ��ظ�م ا����ل ا��"���0ن �9 

ا��وا1م ا������� ��( �د أد�( �ن �"ب ا4	وات ا���ّ�ر ��*� $� ا�������ت ��( ���0ن �ن 

� وا��� �ّددت �ـ �����"��  % 7ا��	ول ��( ����د $� ا�*�1ت ا������� ا����� وا��!ر

� % 5، و  �3� �&������ت ا����  .4 ����"�� �&������ت ا��!ر

	
�	
  ): �	*��ا�����G وا��(�د�ر $ل �ن ا��ظ	��ن  - 

1- ����Gم ا�	ظ� 	زا��: 

�م . 5���ز �ظ�م ا4-��� ��"�ط�9 وو3و�9، $*و �"ط و-ر �ر0ّب B )ؤدي إ���0 أ�9 

� ���ق ا�"��رار ���0م��� �  .أ-��

وؤدي �ظ�م ا4-��� ا��ط��� إ�( �!6L ا����رب �ن ا�4زاب و����
*�، و�ن �ّم �0ون 

 ���Bو �B 9و$ �"� .  6ا��!0&ت ا�"

2- ����Gم ا�	وب �ظ��: 

� ظ��� !ددا "��ت ا�"�B4ؤدي إ�( ظ�م ا�ن أھم ا�����دات ا��و6*� إ�( ھذا ا��ظ�م ھو أ�9 

رةو���� ا�4زاب ا��0رة ��C	رة $� -��ب . ( �"�ب ا�4زاب ا�إذ �
وز ا�4زاب ا��0

                                                           
النتخابات التشريعية األخيرة في الجزائر، مجلة مجلس بوكرا إدريس، االقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة ا - 1

 .48، ص 2005األمة، العدد التاسع، الجزائر، 
 .49بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص  - 2
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  66أنظر المادة  - 3
 .ق بنظام االنتخاباتالمتعل 10-16من القانون العضوي رقم  86أنظر المادة  - 4
 .196، ص 2013عبد اهللا بوقفة، األنظمة االنتخابية، تعبير السيادة من قبل الشعب، دراسة مقارنة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  - 5
 .238األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، المرجع السابق، ص  - 6
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وق �"�� �دد ا4	وات ا��� �	�ت ��*� $� ا�������ت ، $� ا�4�ن ��دد �ن ا�����د 

رة ��دد �ن ا�����د � ���"ب �L �دد ا4	وات ا��� �	�ت C	وز ا�4زاب ا�
ن ��

�*��1. 

  :�	*���ظ	م ا��ا��زا�	  -3

ر ا��� �ر$�*� ا�6زا1ر ��د ��"�� �ظ�م ا��ا�ع ا�6زا1ري ا���د ا��!رC�3ن ����ت ا��

 ��" ��دد� ���ر ھذا ا���ر ��د ا�ر6وع  1991ا�4داث ا��� أ���ت أول ا������ت �!ر� ،

 �"�إ�( ا��"�ر ا�د��راط� �ث �0ن *دف �ن �&�9 إ�( ��3ن ���ل ا�4زاب ا�"

�3ن ا���وع وا���دد ��( �"�وى ا����6س ا������� وا���رات ا�
0ر� $� ا���6 ��� ،L�2  .

�� �"��د إ�( إرادة ا�!�ب و�"ت أ-��� 	ور��� ��م أ-��B )ؤدي ا�4ذ �*ذا ا��ظ�م إ� .و

�ت �B4وا G1دق �����ف ا�!را	ل أ�0ر وأ���ر ����� �ن �ث Bدر�9 ��( ���$*ذا ا��ظ�م 

ث "�G �*� ����	ول ��( ����د ��در ��6*� ا�������وا�4زاب ا����رة ��*�، ��.  

��0 أ�9 "��c� Gزاب أن ���$ظ ��( ط���*� ا���ص ��0م إ���0� �وا6دھ� ��"��رار و�و �ن 

ف ��( ��( �"�وى ���� �  .�3&ل ���ل 3

�ن ذ�ك، $[�9 و$ّر �ر� أ�0ر وا���رات �0رة ������ن، إذ 	و�ون ��( ا�4زاب  3$&


�3و�*� أو ا��را�E ا��� ���رو�*� �L أ�ل �0ر $� $� ا�
وز �����دو������� "�G . ا��� 

� �ن �0و��ت "��و6ود ���6س و�0و��ت ���و�� أو ا�1&$� أ�0ر ا��دا� $� ا����ر"� ا�"

،�    .4وھ� �0و��ت ��ّ�رة �ن أ�0ر �دد ���واط�ن و������� ���و�� �د*م �	
� أو"L  ا4-��

  :�	*���ظ	م ا��ا���وب  -4

�ظ�م �"م 96 ا����دات �ددة �ن أھ�*� أ�9 ر-م ا��زا� ا��� �"م �*� ھذا ا��ظ�م إ� أ�9 وا

د وا�	�و�� $� ا��ط�ق ��	� ��د �"�ب ا��وا�B، $*و �ظ�م -��ض ���دى �6*ور ����

 .ا�����ن، ��� Bد ؤدي إ�( ا��&�ب $� ���E1 ا�������ت

                                                           
 .170ديدان، المرجع السابق، ص  مولود - 1
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007لعروسي حليم، دراسة تحليلية لالنتخابات التشريعية الجزائرية لسنة  - 2

 .63، ص 2008/2009
 .240األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، المرجع السابق، ص  - 3
 .17األمين شريط، أنماط االقتراع في األنظمة االنتخابية، المرجع السابق، ص  - 4
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� ����6"� ��0 أن ���� ��م أ-��B 9��ب �	 9�4 �"�ر "��� ��( ا��ظ�م ا�"�D� 9�

$*و !L6ّ ا���دد� ا��ز�� ا��
رط� وؤدي إ�( ا��
�ت ا�"�"� $� ا��L��6 و���E   1.و�����

� ا����6س ��9 ���6س ������ -ر ����
ر �ن �دم ا"��رارھ� ، ��� ��ّل �ن $" ��� ��6"�

�ل ا��"دادات وا�	را��ت و-رھ� �ن ا���&$�ت
  .ا������� �

ب ر93$ �0ر �ن ا�����ن ورون أ�9 -ر و69، $*��ك �دد �0ر �ن ا���دان ��0ن ھذا ا�


رط��ط�ق ا��ظ�م ا����"��، دون أن �"ّ�ب $� �
�ت ا���ة ا�"� ��دد� �ز��� �"���0 �م . 

� ��ل $���"�ب $� �دم ا"��رار ا����6س وا��0و��ت، و�ن ا����4 ��( ذ�ك ا���دان ا�"�0د

ا��روE وا�دا��رك وا�"ود، �ل أن ا��ظ�م ا����"�� Bد "��د $� ��دان أ�رى ��( �!Dة و�طّور 

 � . 2ا����1� ا��ز�� ����� ھو ا���ل $� ا"���

3ل �ن �ظ�م ا4-��� وھ
ن ����0ن $� �"��D ا��ن ��� أن ھ��ك ا����رن أ"�"ّ��0ذا 

، ا�����ر ا4ول ���ل $� ا��"�ؤل �ن أي ا��ظ��ن أBرب إ�( ا�روح ��"�� �ظ�م ا��ا�و

 ��*� ا������� ؟ وا�����ر ا����� ھو أ���ا�د��راط� وإ�( ���ق ا��دا�� وا��"�واة $� ا�

�0ر ����� �&"��رار ا�"�"� وا����ت ا��0و�� ا�ذن � �د �ن �وا$رھ�� $� ����ق ��ّدم أ

  وازدھ�ر أي دو�� ؟ 

ھو اB4رب إ�( ���ق ا���دأ ا�د��راط�، وإ�( إ�6د ا��دا�� ��"�� �ظ�م ا��ا���� �!ك $9 أن 

"�� ا�����$"�وا��"�واة $� ���ر"� �ق ا�����ب ���واط�ن، و�ن ا�4زاب ا�".  

�ظ�م Bد � ��ق ا�����ر ا����� ا���ص ���"��رار ا�"�"� ا�ھذا ن $� �ن رى ا���ض أ

�م أ-��� Bو� ��و�( ا��0م $� ��ظم ا�4�ن، وھذا �� ���ق ��د B و���وا��0و�� �ظرا �	

��3$� أ�د ا��ظ. ا�4ذ ��ظ�م ا4-��D� 6زمن ��( و�L ذ�ك $[�9 �س ���دور أ�د أن ��

� ا���	� �0ل "�3ل أ�دھ�� ��( ا�Xر �رھون ���ظروف ا�"
ا�Xر �	
� �ط���، 4ن �

 ����  . 3دو��، و��دى ا���6ح ا�ذي ���9 ا��ظ�م ا��ط�ق $� ا�واLB ا�

  

  

  

  
                                                           

 .47بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص  - 1
 .19األمين شريط، أنماط االقتراع في األنظمة االنتخابية، المرجع السابق، ص  - 2
 .172/173مولود ديدان، المرجع السابق، ص  - 3
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  ا+���	��� إ��	ء ا���	-E ا�و��� �ن طرف ا��/	ن: ا��رع ا�
	�ث

� ��و�( 0ل �ن ا���6ن ا������� ا���د E1ا���� L�6ء و�	إ� ���� �وا���6ن ا������� ا�و�1

�*	� ��  .��( �"�وى ���0ب ا��	وت وإر"�ل ���3ر ا�
رز 0ل $

 :ا��/�� ا����	��� ا���د�� -أو�

 ���ونا��ن  �152ّص ا��!رع ا�6زا1ري ��( إ�!�ء ��6ن ا������ ��د� �ن �&ل ا���دة 

�9 ر1س ا���6س ، و���Dف �ن �Bض ر1"��������تا�����ق ��ظ�م ا 10-16ا��3وي رBم � ،

،���Bا���1�3 ا����ص إ  ،��*م ا�وا�� �ن �ن ����� ا���د�و��1ب ر1س و�"��دن ا��ن 

  .وأ	*�رھم إ�( -�� ا�در�6 ا�را���وأ�Bر�*م  ���دا ا���ر!�ن وا�����ن إ�( أ�زا�*م 

ر"�� ���وم، و��وم  آ�ر و��د ا��3�Bء ���ر���د� ا �L��6 ا����6 ا������� ا���د� ���ر

 �*��[�	�ء ا����E1 ا���ّ	ل ��*� $� 0ل ���0ب ا��	وت ��( �"�وى ا���د� و��وم ��"6

 و�. �وا1م ا���ر!�ن��"H ��3ور ا�����ن ا��ؤھ�ن ��Bو�� ) 3($� ��3ر ر"�� $� �&ث 

ر ا����E1 ا��"��6 $� 0ل ��0ب �	وت وا��"��دات ا������ C� ي ��ل �ن ا�4والD� 0ن�

�*�.  

��6L أ��3ء ا����6 ا������� ا���د LّBوا���دي �c	وات وا�ذي  ا=�	�ء ��3ر��(  و

��) 3(ھو و��� ���3ن �6L ا4	وات، و�وّزع �"�9 ا4	�� ا��&ث  ��0:  

 ).وا��� "���0ّم ��*� ����(( ر1س ا����6 ا������� ا�و�1�، �"�� �ر"ل $ورا إ� -

���*� ر1س ا����6 ا������� ا���د� ���ر ا���د� ا��� 6رت �*� ���� ا=�	�ء - ��"� 

 .�c	وات و��
ظ ��د ذ�ك $� أر!ف ا���د� ا���دي

 .ا�وا�� ���ل إ�(م $ورا "�ّ �"�� � -

� ا���د� ��و�( ھذه ا����6 ا=�	�ء ا���دي �c	وات  و����"�� �����ب أ��3ء ا����6س��ا�!

���� 9�و�"�ّم �"�� �ن ��3ر ا����6 . و��وم ��( ھذا ا4"�س ��وزL ا�����د ����� "��ّ

�$ورا و���ر ا����6 �ن �Bل ر1"*� إ�(  ،�	�دق ��( �ط����*� �c	ل ،ا������� ا���د

�� ��1�B و�� �0ل��B ل ���"�&ما����ل ا��ؤھل	ن ����ل وو�د�^ ھذه ا��"�� ��( . ر!�


���*� ���م �دي ��ل �	 Lو�"�ّم 0ذ�ك ". �"�� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل " ��رة �6
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� ا��"���� �"�� �ن ھذا ا���3ر �	�دق ��( �ط����*� �c	ل أ�3 إ�(�� ���ل ا�*�1 ا�

  .  ��1را��B ا�������ت 
 

	��	
 :ا����	��� ا�و�-��ا��/��  -

�ن  �154ّص ا��!رع ا�6زا1ري ��( �!0ل ا���6ن ا������� ا�و�1� �ن �&ل ا���دة 

�3Bة �ن  )3( ��ث ��!0ل �ن �&�� ،ا�������تا�����ق ��ظ�م  10-16ا��3وي رBم  ���ونا�

ن،�"�!�ر ر1س �ر��� ��*م�*م ، وأ��3ء إ$�3�ذه ا����6 ھ و�L��6.وزر ا��دل �0ّ*م 

����ر ا���6س ا���1�3، و��وم ����L�6 ا����6 ا����E1 ا��*�1� ا��� "��6*� � و�ر0ز و

ث 6ب أن ���*� أ!�Cل ھذه ا����6 �&ل �� ،�"���  48وأر"��*� ا���6ن ا������� ا���د

� ا���د��� وا�و�1���( ا�04ر ا��داء �ن "��� ا����م ا��Bراع ����"�� �����ب ا����6س ا�!.  

م �"�� �	�دق ��( �"�ّ و�"�ّم ھذه ا����6 �"�� أ	�� �ن ا���3ر إ�( ���ل ا�وا��، ��0 

�ط����*� �c	ل �ن ��3ر ا����6 ا������� ا�و�1� $ورا و���ر ا����6 إ�( ا����ل ا��ؤھل 

ن��ر!���B ��1�Bو�� �0ل  �
	 L��*� ����ل و	ل ���"�&م، و�د�^ ھذه ا��"�� ��( �6

�	�دق ��*�  م �"���"�ّ و". �"�� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل " ���م �دي ��ل ���رة 

� ا��"���� إ�(  ، أ�3،�ن ھذا ا���3ر��  .  ��را��B ا�������ت���ل ا�*�1 ا�

� ا�و�1� ��وم ��وزL ا�����د ��( Bوا1م ا���ر!�ن �� .2و����"�� �������ت ا����6س ا�!

  

  ��� �وز�7 ا��	�د$�: ا�را�7 ا��رع

 �وز�7 ا��	�د �	��*�� ����	ب أ�8	ء ا��/	�س ا�0#��� ا���د�� -أو�

�6L ���3ر ا�
رز �ن طرف رؤ"�ء ���0ب ا��	وت،  ��د ���� ا����6 ا������� ا���د�

��وم ھذه ا����6 ��=�	�ء ا���م �c	وات ا���ّ	ل ��*� $� 0ل ���0ب ا��	وت ��( 

ر $� ا����E1 �"�وC� ن، و�دونى ا���د� ��3ور ا�����ن ا��ؤھ�ن ��Bو�� ��وا1م ا���ر!�

  . ا��"��6 $� ���3ر ا�
رز �0ل ���0ب ا��	وت وا��"��دات ا������ �*�

                                                           
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16ن القانون العضوي رقم م 153أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بنظام االنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  156/2أنظر المادة  - 2
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��3ر ا=�	�ء ا���دي �c	وات � ا=�	�ء ��وم ا����6 ���رر و��د ا���*�ء �ن ���

� �وزL ا�����د ا������ ا���د� و��وم ���ط�وب !�C*� ����"�� �������ت أ��3ء ا����6س ا�!

ن ا��وا1م ������"ب ��( �"ب �دد ا4	وات ا���ّ	ل ��*� �ن �Bل 0ل ��1�B ��( ا���و �

   1: ا�����

��( اB4ل �ن ا4	وات ا���ّ�ر  % 7إ���د ا��وا1م ا������� ا��� �م ���ّ	ل ��( �"��  -

�*��. 

ھو ا��دد ا�وا6ب ��	�9 �ن أ	وات ا�����ن ا����ر ��*� (��دد ا�����ل ا�������  -

��"�� �دد ا4	وات ا���ّ�ر ��*� $� 0ل ) ����0ن �ن ا��	ول ��( ���د ���� وا�د


س ا���د�، �دون ا��"�ب ا4	وات ا��� � �$ �*�C! دد ا�����د ا��ط�وب� )�� ���د

 .�ن ا4	وات % �7م ���ّ	ل ��( ��ّ	�ت ��*� ا��وا1م ا��� 

-  )�� �*���ّ	ل 0ل ��1�B ��( �دد �ن ا�����د ��در �دد ا��رات ا��� �	�ت $

 .ا�����ل ا�������

� ا��� �	�ت ��*� ا��وا1م ا�
�1زة و-ر ا�
�1زة �����د �"ب  -Bوات ا���	رّ�ب ا4�

 �B�� 0ل ��*�، و�وّزع �*ا�����د �"ب ھذا أھ�� �دد ا4	وات ا��� �	ل ��

ا��ر�ب و$ق ��Bدة ا����B اB4وى، ��( أن ��G ا����د ا�4ر $� ���� �"�وي 

� ������1ن أو أ�0ر ������1 ا��� 0ون ��دل "ن �ر!�*� ھو ا4	CرBوات ا���	ا4. 

��وم ا����6 ا���د� ��وزL ا�����د ��( �ر!�� ا�����1 �"ب �ر�ب ا���ر!�ن  -

� �* 12ا��ؤرخ $�  03- �12ن ا����ون ا��3وي رBم  L3 ا��رام ا���دة ا��ذ0ورن $

ر ��
�ت �و"L �ظوظ ا��رأة $� ا����6س ا������� ، �ث  2012ا�ذي �ّدد 0

��9 �"�� ا��"�ء ا���ر!��ت ���"�� �L ا�����د ا��ط�وب !�C*� ��(  �02ّددت ا���دة 

 :�6س ا�!��� ا�و��1 ��0 ���"�وى ا�دا1رة ا������� ����"�� �������ت ا��

�دا 47و  43و  39و  ��35د�� 0ون �دد ا�����د  % 30 -��. 

�دا 55إ�(  ��51د�� 0ون �دد ا�����د  % 35 -��.  

��  :و�ن ا������ت ا���6س ا�!��� ا���دي �0ون ا��"ب ��0 
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� ا���د� ا��و6ودة ���رات ا�دوا1ر و����� % 30 -         ��د�ت ا��� زد $� ا����6س ا�!

  .�"�� �20.000دد "��0*� �ن 

�ن ا����ون أن �وزL ا�����د �ن ا��وا1م 0ون ��"ب �دد ا4	وات  ��003 أ�3$ت ا���دة 


� ا�ذ0ر و6و��  02ا��� ��	ل ��*� 0ل ��1�B، و��ّ	ص ا��"ب ا���ّددة $� ا���دة ��"

ب أ"��1*ن $� ا��وا1م ا�
�1زة����ر!��ت �"ب �ر�.  

	��	
 �وز�7 ا��	�د �	��*�� ����	ب أ�8	ء ا��/�س ا�0#�� ا�و�-� -

أ"�د ا��!رع ا�6زا1ري ���� �وزL ا�����د ����"�� �3�4ء ا���6س ا�!��� ا�و��1 إ�( 

 �� E1��� L�6 . 1ا����6 ا������� ا�و�1���� ��"���� �و��D دور ا����6 ا������� ا�و�1

ا�!��� ا�و��1 �0ر��� ���� ��( أ"�س أن ا���6ن ا������� ا���د� ا������ت أ��3ء ا���6س 

��( �"�وى ا�و�� ��وم أو� �[�داد ���3ر ا4	وات ا���د� و�ن �ّم إر"��*� إ�( ا����6 

�� و��6L ھذه ا����E1 و�ن �ّم �وزL ����د ��� �ر0ز و����ا������� ا�و�1� ا��� ��وم �


�ت ا��� �م �*� �وزL ا���6س ا�!��� ا�و�B )�� �1وا1م ا���ر!�ن ��
س ا�طرق وا�0

�� ا�و�1��  .����د ا����6س ا�!

ن �"��� ��( ا�04ر �ن "��� ) 48(و6ب أن ���*� أ!�Cل ھذه ا���6ن �&ل ����� وأر�

  . 2 ا����م ا��Bراع
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  �ن طرف ��
�� ا���ر��0ن�را��9 ����� ا���و�ت و,رز ا��وات : ا��ط�ب ا�
	�ث

  

��Bوص ��را	أ�� �� �ا��	وت ��( �"�وى �را0ز و���0ب ا��	وت �ن طرف �����  ���

���!�ل ا��واد �ن � �را��B ا�������ت $	& ��0& ا���ر!�ن، $��د أورد ا��!رع ا�6زا1ري �

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت، ��ث أ�ط( ��0�cم  10-�16ن ا����ون ا��3وي رBم  169إ�(  166

� ا�	��C ا����و�� ا�&ز��، وذ�ك ��د�� �0ن �م ��ظ�*� ��و6ب ا��ر"وم ا���
ذي ���ا���ظ�� �*ذه ا�

ن ����� Bوا1م ا���ر!�ن ��( �"�وى  ��2007رس  8ا��ؤرخ $�  84-07رBم �
�ت �ا���دد �0

�ت ا��	وت، $� ظل ا�4ر رBم �را0ز و���0ب ا��	وت و�3ط 0��� ���Bت ���ر"� ر�
97 - 

، وھذا �ظرا �cھ�� ا��0رة ا��� ����*� ھذه ا4"�ق  ا����3ن ا����ون ا��3وي ��ظ�م ا�������ت 07

!رف ��( �را��B*� ����و  �$�
ا��را��B �ن أ6ل �و$ر ����3ت إ$�3� =6راء ا������ت �ز*� و!


ر ���!رة، 4ن ا���ر ����� ا���ر!�ن وھم $� �- �����رون ����ن �
�1 ا�����ن �طرس ا�وBت 

�  .ا�4زاب أو ا���ر!�ن ��دة �� 0ون �ن ����� ��ك ا�دا1رة ا������
  

 $���� �#��ن ��
�� ا���ر��0ن: ا��رع ا�ول

 ���0ن أن �0ون 0ل ��1�B �ن Bوا1م ا���ر!�ن ����� ��( �"�وى �را0ز و���0ب ا��	وت ا����

� ��ر!G ��ك ا�����1��و0ون ھذا ا�4ر ����درة �ن ا���ر!�ن و�س ����درة . ��دا1رة ا������� ا��

  .�م ا�������تا�����ق ��ظ 10-16 رBم �ن ا����ون ا��3وي �166ن ا=دارة وذ�ك �"ب �ص ا���دة 

و6ب أن � ��6وز �دد ا�����ن ���ل وا�د $� 0ل �ر0ز �	وت و���ل وا�د $� 0ل ��0ب 

ن $� ��0ب ) 5(�	وت، ��ث � �0ن $� أي ��ل �ن ا�4وال �3ور أ�0ر �ن ��"� ����

� ا��	وت 1ا��	وت $� آن وا�د ��� ��Bدي �ر�
� �C� وھذا ،.  

ن ا�����ن ) 5(�"� و$� ���� و6ود أ�0ر �ن ��Bوا1م ��ر!�ن $� ��0ب ا��	وت ، �م �

��Bو�� ����ر ا�����ن ا���"�، وإن ��ّذر ذ�ك �م  ا��ؤھ�ن ����وا$ق �ن Bوا1م ا���ر!�ن أو ����*م

ا��6وء إ�( إ6راء ���� ا��ر�� $� إط�ر ا��!�ورات ا���ّ		� �*ذا ا�Cرض، و6ب أن �3ن ھذا 

ن ����  . & ��وا1م ا���ر!�ن !�ل ��6وع ���0ب ا��	وتا��
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  .1و� �0ن �Dي ��ل �ن ا�4وال أن 0ون �����1 ��ر!�ن أ�0ر �ن ���ل وا�د $� ��0ب ا��	وت

��1 ����*م �دى ا��	��G ا����	� $� ا�و�� �&ل ا��!رن �B داعو�� ) 20(و�زم ا���ر!�ون �[

ط� أن ���3ن ھذه ا�����1 0ل ���	ر ھو� ھؤ�ء ا�����ن، وذ�ك !را��B ����0ل ��رH ا��Bراع ، 

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت، $� �ن ��0ت  10-16 ا��3وي رBم �ن ا����ون �169"ب �ص ا���دة 

ا����3ن ا����ون ا��3وي ��ظ�م  07-�97ن ا�4ر رBم  61أ�م ��و6ب ا���دة  8ھذه ا��دة ��ددة �ـ 

  .ق"�ا�������ت ا4

9 �6B ����� Lوا1م ا���ر!�ن و��ت ا��*�1� �&ل ا���6ع د�( إ��"6ّل ���ل ا�وا�� ا��

ن���ّد -�ب أ�د ا���ر!�ن أو ����9 ����ت ا����ر �وا$�� ��( ا�����ن ا��  .  ا��و�0ن ��Bو��، و

�9 ���ل ا�وا�� و����Bرك $� �و�!��ت ا���
ق ��*� $� ��3ر ��6B Lوا1م و�دّون ا�� �

�ّد �Bل ن ھذا . و�� ��( اB4ل �ن ��رH ا��Bراع 20ا���ر!�ن ا���3رن، ��ث ّ�و6ب أن 

ن و0ذا ا�*و� ا�����0 ������ن $� 0ل ��0ب و$� 0ل �ر0ز �
� ا����*�6 $� ا��ا���3ر ا�0

وت، ��( أن �	وت، و���ّ^ �"�� �ن ا���3ر إ�( 0ل ر1س �ن رؤ"�ء �را0ز و���0ب ا��	

� $� ا�و�� إ�داد �ط��Bت ا��Dھل ا���	� ������ Bوا1م ا���ر!�ن و$�� ����و�( ا��	��G ا��

��و��ت ا��دو�� $� ا���3ر��� .  
  

أ�م �Bل وم ا��Bراع و��
س ا�!روط ����وض ) 10(��0 �0ن ��دم ��1�B إ$�3� $� أ6ل �!رة 

ن $� ��0ب أو �ر�Bب ا��را�  . 02ز ا��	وت$� ���� -

ن و����"�� ���0��ت ا��	وت ��( �) 02(ا��ن  ����ن�ب ا��	وت ا������� �م ���� ��Bرا�

 �
�"�واھ� �ن طرف ا�����ن ا���"� ا��ؤھ�ن ��Bو�� ��3ور ����ت ا��	وت وا�
رز �	

3�م ا���رھم �ن ��*م �&�ظن، ��ث  .  

��	
  أ
�	ء ����� ا���و�ت و�#دھ	 ��	م ��
�� ا���ر��0ن: ا��رع ا�

� أو أ�رار �ن أداء �*��*م ��( أ�0ل و96، أ�زم "��*دف ��0ن ����� ا���ر!�ن �ن أ�زاب "

 ��Bو�را �ا��!ّرع ا�6زا1ري ر1س ��0ب ا��	وت �و3�*م $� أ��0ن �"�G �*م و���0*م �ن رؤ

 8ا��ؤرخ $�  84- 07
ذي رBم �ن ا��ر"وم ا��� 8"ر ����ت ا��	وت، �ط��� �0�4م ا���دة 
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ن ����� Bوا1م ا���ر!�ن ��( �"�وى �را0ز و���0ب ا��	وت  ��2007رس �
�ت �ا���دد �0

�ت ا��	وت��� ���Bت ���ر"� ر�
  . 1 و�3ط 0

 ���"� 9� 9�ّ�ث �ّ	ت ھذه ا�4رة ��( و6وب �6وس ا���ر!G أو ����9 ا��ؤھل ��Bو�� $� ��0ن �

ا��	وت دا�ل ا����� ا���ّ		� �ذ�ك، !رط� أن و$ّر �9 ھذا ا���0ن رؤ� !���� ر1س ��0ب 

��زم ھو ا�Xر ��دم ا���رك دا�ل ��0ب ا��	وت و ا�����ع �ن �"ر ����ت ا��	وت ، ��( أن 

6ل 0ل ا��&�ظ�ت أو "� Lا��د�ل �Dي !0ل �ن ا4!�0ل $� ����ت ا��	وت ، إ� أ�9 "�ط

� $ور ا���*�ء �ن ���� ا�
رز ا����ز��ت ���ر ا�"� ����  .2ا���

��  :و����ل ا��*�م ا��"�دة إ�( ھؤ�ء ا�����ن ��د �3ورھم ����0ب ا��	وت ا���م ��� 

�ت ا��	وت و$رز ا4وراق و��داد ا4	وات $� �6L ا�����ت ا���  -��� L�6 ��Bرا�

�*��ت �ن �دا�*� إ�( �*���� . �6ري �*� ھذه ا�

ر ���� ا��	وت $� ا���3ر -"� ����6ل 0ل ا��&�ظ�ت أو ا����ز��ت ا���"�. 

� ا���ر أ��3ء ��0ب ا��	وت ��
�رزن �ن �ن ا�����ن ا��"�6ن $� ھذا  -��� ��Bرا�

 .3ا���0ب

�c	ل �ن �Bل ر1س ��0ب  م �"�� �ن ��3ر ا�
رز �	�دق ��( �ط����*��&"ا -

، $ور ��رره دا�ل ��0ب ا��	وت و�Bل ��Cدر�*م، ����ل و	ل ا"�&م، و�د�^ ا��	وت


���*� ���م �دي ��ل ���رة 	 L�	�دق ��( �ط����*�  �"��"ھذه ا��"�� ��( �6

 .c�"4	ل

م �"�� �ن ��3ر ا=�	�ء ا���دي �c	وات ا���ّد �ن �Bل ا����6 ا������� ا���د� �&"ا -

c� �*دق ��( �ط�����	م ذ�ك $ورا ���ر ا����6 ، ����ل ��	ل �ن �Bل ر1س ھذه ا����6 ، و


���*� ���م �دي ��ل ���رة 	 L�"�� " و	ل ا"�&م، و�د�^ ھذه ا��"�� ��( �6

 . 5" �	�دق ��( �ط����*� �c	ل 

م �"�� �ن ��3ر ا����6 ا������� ا�و�1� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل ،  و�م ذ�ك �&"ا -


���*� ���م �دي $ورا 	 L���ر ا����6 ، ����ل و	ل ا"�&م، و�د�^ ھذه ا��"�� ��( �6

 . 6" �"�� �	�دق ��( �ط����*� �c	ل " ��ل ���رة 
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ن و������ر�دا ��ق ا���ر!�ن $� ��� ��� ھو ���ول �9 $� $ر�"� �6د أن ا��!رع ا�
ر�"� أBل ��

�ص �دد ����ن �*م ����0ب ا��	وت �ن �ظره ا�6زا ��$ )	Bأي �د أ L31ري، إذ �م 

ن ، إذ �Bود ��( �ر�0 ھؤ�ء ا��راB أي L3ن ��( �"�وى ���0ب ا��	وت، ��0 أ�9 �م �Bا��را

���ر ا��د ا�و�د ا�ذي . �[���0*م أن ��ر"وا ا�ر���B ��( أ�0ر �ن ��0ب ا����ب $� �
س ا�وBتو

0ون ���ل ��1�B ا���ر!�ن �"��1�B �$ &6 و3�9 ا��!رع ا�
ر�"� ھو 3رورة إ���ت أن 

 ��      .    1ا�����ن ��
س ا����ط

��رر ا���*د ا�وط�� ا�د��راط� و���ر6وع إ�( ���� ا��را��B ��( أرض ا�واLB، و�������د ��( 

 �0� ���6زا1ر �وم  (NDI)ا�4ر���( ا����ر أن ا�"�ط�ت  ،��2012ي  �10ول ا�������ت ا��!ر

ن ��را��B ا�������ت ا�����، وا�ذي �0ن إ"��ط ���961 ��( ا�������ت  �م �"�دعن ا�دو��Bا��را

ن ��( �"�وى ���0ب ا�����ب ه ا�����، �6د�Bر إ�( أ�9 ��درا �� ��^ �دد ا��را!ن  5����

ن ��cزاب ) 3(ا��ن أو ) 2(����ن ا���ّددن �0د أB	(، إذ -���� �� 0ون �ددھم �� �ن ����

� وھ� �6*� ا���رر ا�وط�� وا��L�6 ا�وط�� ا�د��راط� و��0ل ا�6زا1ر ا��3راء، $� �ن "ا�ر1

�وا ��( �"�� ا��زب ا�ذي ���و�9، ز�دة ��( 6*�*م � �م "�ط"�أن ����� ��ض ا�4زاب ا�"

ن ����وا�ن ا�������، $3& �ن 	�و�� �Cط�Bت ��ر ا��راب ا�وط�� ����را�6L ���0ب ا��	و �

   2.أ�ف ��0ب �	وت ��45ث ��Cت �وا�� 

ن �ن ��ظ��ت ا��L��6 ا��د�� ا����� ����� ھو �Bره إ�( ا����د �را��0 د�( ھذا ا���*د $� ��ر

ر ا�دو����ول �9 $� ا��دد �ن دول ا����م، �ث ا��را��B �ن �Bل ا��واط�ن �ن ا��� ���B=وا ��

  . 3ا����رف �*� ، �ث � و6د �دل ��را��B ا��L��6 ا��د�� �&������ت 

ق وأو	( ھذا ا���رر ���ن �0ون و�درب ����� ا�4زاب ���زز Bدرا�*م ��( ا��را��B وا��"��

ف ��ت وإ6راءات وم ا��Bراع، وذ�ك ����ظر إ�( ا4داء -ر ا�����"ق وا�3��� L�6 )�� ������

 ��ا�4زاب وم ا�������ت ، ��ث ���C أن 0و�وا ��( ��م 6د ��=6راءات وا��وا�د ا���ظ

� �	��G أ����� �� ا���������زا�*م، وا��درة �&������ت، وا����� ����ظ� $� �6L �را�ل ا�

D� E"رع �� �0ن ��0ن ��( ا��"�وى ا����� و��دم ��رر �ن ����ت ا������1( ردع 0ل �زور 

                                                           
 .167جمال الدين دندن، المرجع السابق، ص  - 1
، 23، ص 2012ماي  10ت التشريعية بالجزائر ليوم حول االنتخابا (NDI)للمعهد الوطني الديمقراطي األمريكي التقرير النهائي  - 2
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�6L ا����E1 �ردع ا��زور ��( �ط�ق وا"L و��زز �� ��4زا�*م ��"��ح �*� �[6راء ���� �واز

� ���E1 ا�������ت Bدا	�1     .  

ا��*��1 ����"��  ه��رر ���� ا����د ا4ور�� ��را��B ا�������ت $� ��رر��0 أ�9 و���"���د إ�( 

"� ��ر إ�( أ�$[�9  ��2012 �&������ت ا��!ر!� G�"ن ����� ا�4زاب وا���ر!�ن 9 � �Bرا��

ا�4رار ��( �"�وى ���0ب ا��	وت "وى ��&�ظ� �ر��� $�ط �ن ���� ا�����ب ����ل �ن 

�6L ا����E1 ��( �"�وى ا����6 ا������� ا���د�، و�دم ا�"��ح � �� $�G ا�	��دق إ�( -���� ��دا

ن ����3ور ��( �"�وى ا����6 ا������� ا�و�1� ا��� ��وم ���6L و�ر0ز ا����E1 �*ؤ�ء ا�����

  .  ا��*�1� ا��"��6 �ن طرف ا���6ن ا������� ا���د�، وذ�ك دون أن �ص ا����ون 	را�� ��( ذ�ك

!0ّل ���1) 5(��0 أن ��دد �دد ا�����ن ��( 0ل ��0ب �	وت ���"�  )	Bن �0د أ�دد ������ �

�ت ا��Bراع، ��ث ��ّدد ا�4زاب ا��!�ر�0 وا��وا1م ا��رة $� ��� ��Bرا� �$ �"��ن ا�4زاب ا�"

ل ا����ل �" )��$  ،�ا�������ت ؤدي إ�( أن ا����ل ��( �"�وى ���0ب ا��	وت 	�G �!وا1

 9�ن ر-��C� �$ 9ط� ��( ا�ر-م  % 14$[ن ��0ل ا�6زا1ر ا��3راء �م ���6وز �"�� �3ور ����

� ا��را��B ��( �"�وى ���0ب ا��	وت ���  .  2أ�0ر �
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2  - Rapport Final, Mission d’observation électorale, Union Européenne, Elections Législatives, Algérie 

2012, p 16, publié sur www.eueom.eu/files/pressreleases/english/rapport_final_05_08_2012_FR.pdf 
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  $���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا�����: ا��ط�ب ا�را�7

  

� ��( ا��وا1م ا�
�1زة $� ا�������ت، ��رز �"��D أ�رى 6د ھ��� ��وھ� ��د �وزL ا�����د ا��


� ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي 
� ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ) ا�
رع ا4ول(0و0

  ). ا�
رع ا�����(ا�و��1 

  $���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا���دي: ا�ول�رع ا�

����6 ذ�ك � ���درا"� �"��D ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي ���C أن ��طرق إ�( طر

��B و$ق�
� ا���ره �"ب ��Bون ) أو�( 08-90 ا����ون رBم ا�"��ق ون ا���د�م ا��طرق إ�( 0


� ا���ره �"ب )����( 10- 11 ا����ون رBم ا���د� ا�6ددا��3وي  ���ونا�، و��د ذ�ك إ�( 0

 ا��� ��0ت ��طرق إ�( ا=!��0ت�م ) �����(ا�"��ق  �������تا�����ق ��ظ�م ا 01-12رBم 

����6 و� �
����6 ) را���(زارة ا�دا��� �*� ا��طرو�� و0� �
و$� ا�4ر ��طرق إ�( 0

    ).���"�(ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا�6دد ھذا ا�4ر  10-16ا����ون ا��3وي رBم 

	�ون ا���د�� ا�*	�ق ا�	�ون$���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا -أو�� 	   08-90 ���دي و,

 :�ن ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا���دي�#� -1

ن ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي  �1990ن ��Bون ا���د� �"��  �48	ت ا���دة �� �
0 )��

 9�D� " : ���ن أ��3ء ا�����1 ا��� ���ت أ-��� ا�����د �3وا �ن ��*م ر1"� ����6س ا�!ّ�

  ".ا���دي 

9 ا���6�6ت وا��	���ت و-�ق ��رات �	�����د أ��ر �ط�ق ھذه ا���دة ا��0ر �ن ا��Cوض 

�ت ا�4زاب اBت، وو�� ا��� �	�ت ��( �دد ��"�ويا���د"��ن ا�����د $� إ!�0ل  �"

ن ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي ، وطرح ھذا ا=!�0ل ��( �� �
�0ر و-�وض $� 0

ن ر1س ا���6س �وزارة ا�دا��� وا��� ���ّ�ل إ�( �د �0ر �"ؤو�� ھذا ا��"داد $� �

ت ��( "�وا 7ر-م �رور  08- �90ن ا����ون  48ا�!��� ا���دي 0و�*� �م ���در ���دل ا���دة 

 . 48	دوره و���9 ا��0رن إ�( و6ود ��ص و-�وض $� �ص ا���دة 
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 2002وا���	�	ت  1997,� ا����	�	ت ا������ �*��  �48#	�/� إ0$	�ت ا��	دة  -2

و��د �
�Bم  2002أ�0و�ر  10وا������ت  1997أ�0و�ر  23$� أ���ب ظ*ور ���E1 ا������ت 


ض ا=!�0ل ا��طروح ا�����ل $� ا�وL3 ��( ا��"�وى ا����� �D6ت وزارة � �ا�دا��

�	ول �0ر �ن ا��وا1م ��( �دد ��"�وي �ن ا�����د $� �دد ����ر �ن ا���د�ت إ�( إ	دار 

�� وزار� �ؤر�� $� ���ر ا�"ن ��ث Bررت $� ����  �25/10/1997�� �*وا���دت $

��1ن $� �دد ا�����د $[ن ر�1"� ا���6س ا�!��� ا���د�B ب ا�����ب �"�ويي �0ون �ن �	

�ر  2002وطرح �
س ا=!�0ل $� ا������ت "�� . ا�04ر "����ر وھو ��وطّ�ق �
س ا��

�ن ��Bون ا���د� ر-م ا���6ج ا�4زاب و�دم ر�3ھ� ��(  48ا�"ن دون أن ��ّدل ا���دة 

�ر ا�04ر "���     .ا����د �

 ��2007 �*�� ,� ا����	�	ت ا���� �48#	�/� إ0$	�ت ا��	دة  -3

 ��6 ا=!��0ت ا��طرو�� "���� و�"�ب ا�����دات ا�!ددة ا��� و6*ت �وزارة ا�دا����

�و$��ر  ����29ت ا����� ���رH �ن ��Bون ا���د�، و����"�� إ6راء ا��� 48ا���دة �"�ب 

�� وزار� �ؤر�� $� 2007�� 02، �دار0ت وزارة ا�دا��� ھذا ا���ل �ث أ	درت �

"�ر ا�"ن ، �ث  ��2007ر د��ر ا4	وات وأ�Cت ��و�6*� ����Dر $*� ا�و�ة ������د �

ن ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي �ن ّ��ّ	ت ��( أ�9 إذا �"�وت ���1�Bن $� �دد ا�����د 

�ر أBرب إ�( . �3ن ا�����1 ا��� ��ّ	�ت ��( أ�0ر �دد �ن ا4	وات�و��9 $[ن ھذا ا��

�ر ا�"ن ا�ذي � "��د إ�( أي ��طق أو ا���طق وا�	واب و�ا��وا�د ا�د��راط� ��9 إ�( �

    .أ"�س ��Bو�� أو $�*�

��	
	�ون ا���د�� ا�/د�د  - 	� 	  10-11$���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا���دي و,

�� �ن �&ل  2011و�و  22ا��ؤرخ $�  10-11إن �� �ّز ا����ون رBم "� �ا�����ق �����د

ن ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي، ��ث �دا  65ا���دة �� ���9 ھو ا�و3وح ا��0ر $� ���

� 6راء �ط�ق ا���دة "� D�48ن ا��!رع Bد وBف $�& ��( ا���ل ا�ذي ���ت ��9 ا�"��� ا�"

وا���ول ا��� �6ءت �*� وزارة ا�دا��� وا��� ��ت ا�"��ق  ا�����ق �����د� 08-�90ن ا����ون 

ث �ّ	ت ا���دة ھ� ،�"���ن : " ��( أ�9  �65 أ�3 ا����دات !ددة �ن ا�4زاب ا�"
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و$� . ر1"� ����6س ا�!��� ا���دي ��	در ا�����1 ا��� ��ّ	�ت ��( أ-��� أ	وات ا�����ن

��ن ر1"� ا��ر!�� أو ا��ر!G ا4	Cر "��   ".���� �"�وي ا4	وات، 

 &-12وذ�ك �	دور ا����ون ا��3وي رBم ) أ!*ر B07ل �ن أ(�0ن ھذا ا�و3وح �م دم طو

ر  12ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا��ؤرخ $�  01��وطرق ������D"�� 9�6 ا���ر  2012

  .     ��9 80ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي $� ا���دة 

 	
�	
 - � 	 01- 12ا�#8وي ر9م  	�ون�$���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا���دي و,

  ��#�ق ��ظ	م ا����	�	تا�

$� : " ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ��( أ�9  01- �12ن ا����ون ا��3وي رBم  �80ّ	ت ا���دة 

ا��وا�� =�&ن ���E1 ا�������ت، ���ب ا���6س ا�!��� ) 15(-3ون ا4�م ا���"� �!ر 

�9 ���*دة ا������� �"ب ر1س ا���6س �دم ا���ر!G �����. ا���دي �ن �ن أ�91�3 ر1

$� ���� �دم �	ول أي ��1�B . ا�!��� ا���دي �ن ا�����1 ا���1زة ا4-��� ا��ط��� ������د

��( ) % 35(��( ا4-��� ا��ط��� ������د، �0ن ا��وا1م ا���1زة ��"� و�&�ن $� ا����1 

G!م �ر  )% 35(��1 $� ���� �دم �	ول أي ��1�B ��"� و�&�ن ���� .اB4ل �ن ا�����د ��د

 G!م �ر  .��( اB4ل �ن ا�����د، �0ن �6L ا��وا1م ��د

 ���ن ر1"� ����6س ا�!��� ا���دي ا���ر!G ا�ذي ��ّ	ل ��( ا4-��0ون ا�����ب "ر�، و

و$� ���� �دم �	ول أي ��ر!G ��( ا4-��� ا��ط��� �c	وات �ن . ا��ط��� �c	وات

ن ا���ر!�ن ا���1زن ��( �6رى دور ��ن �&ل ا������ وا4ر� ،�ا��ر��� ا4و�( وا����

��ن $�1زا ا���ر!G ا����	ل ��( أ-��� ا4	وات) 48($� ���� �"�وي . "��� ا��وا��، و

��ن $�1زا ا���ر!G ا4	Cر "�� ،�*  . "ا4	وات ا���ّ	ل ��

  :�س ا�!��� ا���دي و ھ��ن �&ل �ص ھذه ا���دة �"���E �&ث ���ت �����ب ر1س ا��6

��ر!G ��*� ) 1+  % 50( ��دم ا�����1 ا���1زة ��( ا4-��� ا��ط���  :ا��	�� ا�و�4

  .�����ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي

���	
�ب ا4-��� ا��ط���، �0ن ا��وا1م ا���1زة ��"� و�&�ن $� ا����1  :ا��	�� ا�- ���� �$

  .ا�����د ��دم ��ر!G ��*� �����ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي��( اB4ل �ن ) % 35(
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�
�	
��( اB4ل �ن ) % 35(إذا �م ��	ل أي ��1�B ��( ��"� و�&�ن $� ا����1  :ا��	�� ا�

  .  ا�����د، �0ن ��6L ا��وا1م ��دم ��ر!G ��*� �����ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي

ر!G ��( ا4-��� ا��ط��� �c	وات، 6ري دور ��ن $� -ر أ�9 $� ���� �دم �	ول أي ��

��ن $�1زا ا���ر!G ا����	ل ��( أ-��� ا4	وات، و$� ���� ا��"�وي  48-3ون "���، و

��ن $�1زا ا���ر!G ا4	Cر "��.  

  ا+0$	�ت ا��طرو�� و$���� �#	�/� وزارة ا�دا���� ��	  -را�#	

ن �ص ا���دة� G�ن  �80ن ��Bون ا���د� ا�6دد و�ص ا���دة  65 و�ظرا �و6ود ���Bض 	ر


� ا����ب ر1س ا���6س  ا�������تا�����ق ��ظ�م  01-12ا��3وي رBم  ���ونا��!Dن 0

� �و6*� إ�( ا�"�دة ا�و�ة ��ت رBم Bر� �ا�!��� ا���دي، أ	در ا�4ن ا���م �وزارة ا�دا��

3553  H
�ت ا�و�دة �����ب ر1س  �ص $*� ��( 2012د"��ر  �6ؤر�� ���رأن ا�0

�ن ا����ون ا��3وي  80ا���6س ا�!��� ا���دي ھ� ��ك ا���	وص ��*� ��و6ب ا���دة 

�ن ��Bون ا���د� ��(  ��65ظ�م ا�������ت وا"����د 0ل �� ھو ����ف �*� و���4ص ا���دة 

إ��Cء �6L ا�0�4م ��9 ��(  237ا����ر أن ا����ون ا��3وي �&������ت �ص $� ا���دة 

9� �
  .  1 ا�����

أو  % 35و����"�� =-
�ل ا��!رع ا�6زا1ري ���� و6ود ��1�B وا�دة $�ط ��ّ	�ت ��( �"�� 

، و�م �	ل �ر!G ا�����1 ��( ا4-��� ا��ط��� )  % 50و  % ���35ن (أ�0ر �ن ا�����د 

� ���ت إ!�0ل ���1ن $�ط، �ث أن ھذه ا�و3�B و6ود ���� E��� وات، $���!رع	ن ا4�


� ا����ب ر1س ��Bو�� �"ّ�ب $� ا���6ج �0ر �ن ا�4زاب ��( ا�"�ط� ا���
ذ� �ول 0

� ا���د�ا���6س ا�!��� ا���دي و������� �ر���*� �ن ر�1"� ���   .  دد ����ر �ن ا����6س ا�!

��80�6 �*ذا ا�
راغ ا����و�� $� �ص ا���دة   ��ن ��Bون ا�������ت ، �دّ��ت ا�"�ط� ا���
ذ

� ����6 6دا Bق إر"�ل �ر�وا"ط� وزارة ا�دا��� ���و�� ��*� ��ل ھذا ا=!�0ل �ن طر

إ�( ا�"�دة ا�و�ة ��	وص  �و6*� 2012د"��ر  �5ؤر�� $�  ���3538/2012ل رBم 


�ت ��
ذ أ��0م ا���دة  07- �12ن ا����ون رBم  �59ن ��Bون ا�������ت وا���دة  080


ري  21ا��ؤرخ $� 
� ا����ب ر1س  $2012ا�����ق ���و�� وا�����3ن ��( ا��وا�� 0

                                                           
 .07أنظر الملحق رقم  - 1
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�ن �ن  – ا���6س ا�!��� ا���دي ور1س ا���6س ا�!��� ا�و��1 �"�� $� ���� و6ود

ن (وأ�0ر �ن ا�����د  % ��1�B35 وا�دة ��1زة ��( �"��  –ا��وا1م ا���1زة ��( ����د ���


� ا��� 6ب ا���ل �*� ��
�دي أي ا�"داد ����ل ��0  ) % 50و  % 35ث و�3ّت ا�0�

��1:  

وأ�0ر  % 35$� ���� �دم ا����ب ا���ر!G ا���دم �ن طرف ا�����1 ا���1زة ��( �"��  -

�ّد ��3ر �ذ�ك، ) % 50و  % ���35ن (ن ا�����د �4-��� ا��ط��� �c	وات، ��

ن �"��� ا��وا��، و$� ھذه ا����� ) 48(و�م ��ظم ا����ب آ�ر �&ل ا������ وا4ر�

��ن $�1زا ا���رّ!G ا����ّ	ل �0ن �6L ا��وا1م ا���1زة ��( ����د ��دم ��رّ!G ، و

 .��( أ-��� ا4	وات

- �$ �* : ���� �"�وي ا4	وات ا���ّ	ل ��

��ن ر1"� ����6س ا�!��� ا���دي ا���ر!G ا4	Cر "��  �و$�� �0�4م (

ر  12ا��ؤرخ $�  01-�12ن ا����ون ا��3وي رBم  80ا���دة ��2012 

 ).ا�����ق ��ظ�م ا�������ت

��ن ر1"� ����6س ا�!��� ا�و��1 ا���ر!G ا�04ر "��  ��ن  59ا���دة (

 ).ا�����ق ���و�� 2012$�رار  21ا��ؤرخ $�  07- ����12ون رBم ا

� ��ھك �ن ا���6�6ت "�� ا��0ر �ن ا�6دل $� ا4و"�ط ا����و�� وا�"Bد أ��رت ھذه ا��ر��


� ��ص ا���دة ���� �*�D� ن�$80 �0ر �ن ا���د�ت ��ر ا�وطن، �ث ا���رھ� ��ض ا����و� 

أ�*� � ��0س ��دأ ا��دّرج ا����و�� ، ��0 و	
*� ا���ض ��D*� �رق  �ن ��Bون ا�������ت ��0

� و�س ا��0س ��0 أرادت ��-c� ��B4ا��� �0ّرس �3وع ا ����وا�د ا�د��راط� ا���

��13 ��� �ر"�9 �ن �&ل إ�ط�ء $ر	� �����ف ا��وا1م ا��� ��زت ��( أ-����  .ا��

� ��ل ا���6ج Bر ��0 ��0ت ھذه ا��را��0ر �ن ا�4زاب ��( رأ"*� �زب �6*� ا���ر

ا�وط�� ��( ا����ر أ�9 أ�0ر ا���3ررن ��*�، �ث ر$ض أن ��ل وزارة ا�دا��� ��ل 


� ا����� ا���د���6س ا�دو�� $� ��دم ا�
�وى ا����و�� ا���	� �0��، ب رؤ"�ء ا����6س ا�!

�ن ا�����د  % ��35 ��زت ��( أBل �ن ور$ض ����� $�G ا���6ل أ��م ا��وا1م ا�4رى ا�

  .  ���دم �رّ!G ��*� �����ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي

                                                           
 .05أنظر الملحق رقم  - 1
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ر ��Bون �*ذا ا��6م وا4ھ�� ��ل ��Bون ا�������ت �ر�B ���دأ "
�� �����د إ	دار ھذه ا��$

�� � �رB( إ�( �"�وى ا����ون ا��3وي ���درج ا��وا�ن أو ��Bدة �وازي ا4!�0ل، إذ أن ا��

� �ن ��دل �� �	دره ا�"�ط� ا��!ر� �ره و�س �ن �ق ا�"�ط� ا���
ذ"
�د�9 أو ���

       . Bوا�ن

� $��ت ا���6ل أ��م ا�����
�ت �ن ا�4زاب ��
وز �ر�1"� ا���د� أو ��	ب B��0 أن ھذه ا��ر

� ا��ق $� ��دم ��ر!G ��*� و�و �0ن �B4ا ����	وا1م ��� G�	ث أ�� �$� ا�*�1 ا���
ذ

�د وا�د $�ط وإB	�ء ا�����1 	���� �� �*�  % �35د�"� �   .1وا��� ���ل أ-��

	�ون ا�#8وي ر9م  -�	�*	 �� 	 10-16$���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا���دي و,

  ا���#�ق ��ظ	م ا����	�	ت ا�/د�د
  

ا�����ق ��ظ�م  01-�12ن ا����ون ا��3وي رBم  �80�د ا=!��0ت ا��0رة ا��� ��0ت ��رھ� ا���دة 

 ���-16ا���دي، $[ن ا����ون ا��3وي رBم ا�������ت ا�"��ق ��	وص ا����ب ر1س ا���6س ا�!

��ق  ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا�6دد ا"�درك ھذا ا�4ر 10�ث �ذف �ن �ن أ�9��0 0ل �� ��

ا�����ق  10- 11رBم  ���ون�������ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي ، و������� �رك ��ظم ھذا ا�4ر �

 �ا���6س ا�!��� ا���دي ھو ��	در ا�����1 ا���  ر1س��9، و������� $[ن  65$� ا���دة �����د

��ن ر1"� ا��ر!�� أو ا��ر!G . ��ّ	�ت ��( أ-��� أ	وات ا�����نو$� ���� �"�وي ا4	وات، 

  ".ا4	Cر "��

  $���� ا���	ر ر-�س ا��/�س ا�0#�� ا�و�-� -ا�
	�� ا��رع

 ���
� ا���ر ر1س ا���6س ا�!�م �طّرق ا����ون ا��3وي ا�����ق ��ظ�م ا�������ت إ�( 0


� ا���ر ا�ر1س ، �ث �ّص ��( ا�و��1 و�رك ذ�ك ����ون ا�و�� ا�ذي �ّدد طر�� و0

ا�����9 �ن طرف أ��3ء ا���6س ا�!��� ا�و��1 ���*دة ا������� �ن �ن ا�����1 ا���1زة 

)��  �  . أ�م ا��� ��� إ�&ن ���E1 ا�������ت) 8(ا4-��� ا��ط��� ������د وذ�ك �&ل ا�����

و$� ���� �دم �	ول أي ��1�B ��( ا4-��� ا��ط��� ������د $[�9 �0ن ������1ن ا���1ز�ن 

  .��( اB4ل �ن ا�����د ��دم �رّ!G) % 35(��"� و�&�ن ������1 

                                                           
، محاضرة ملقاة في الملتقى الوطني حول قانون 01- 12من قانون االنتخابات  80إشكاالت تطبيق نص المادة  يزيد بوحليط، - 1

 .، جامعة قالمة2013االنتخابات الجزائري ، واقع وآفاق، مارس 
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��( اB4ل �ن �دد ا�����د $[���1�B35 %  9 �ن ا��	ول ��( �"��  و$� ���� �دم ��0ن أي

�*�� G!ّم �ر  .1 $� ھذه ا����� �0ن ��6L ا��وا1م ��د

و$� ھذا ا=ط�ر و�����ب ا�ر1س L��6 ا���6س ا�!��� ا�و��1 ��ت ر�1"� ا�����ب ا�04ر 

���ب ا�04ر "�� "�� و�م وL3 ��0ب �ؤBت �M!راف ��( ا�������ت �!0ل �ن ا��

  .   ��"��دة ا������ن ا4	Cر "�� �!رط أن 0و�وا -ر ��ر!�ن

و�و�( ھذا ا���0ب ا��ؤBت ا��!رف ��( ا�������ت ا"����ل ا��ر!��ت �����ب ا�ر1س 

  . 2 و�وم �[�داد ��1�B ا���ر!�ن

��ن ر1"� ����6س ا�!��� ا�و��1 ا���رّ!G و��دھ� �م إ6راء ا�������ت �طر�� "ر� و

و$� ���� �دم ��0ن أي ��ر!G �ن ا��	ول . ا�ذي ��ّ	ل ��( ا4-��� ا��ط��� �c	وات

��( ا4-��� ا��ط��� �c	وات $� ا�دور ا4ول $[�9 �م إ6راء دور ��ن �&�Bراع �ن 

��ن $�1زا $� ھذه ا����� ا���ر!G ا���ر!�ن ا�ذن ��زا ��( ا��ر���ن ا4و�( وا�����، و

��ن $�1زا . ا���	ل ��( أ-��� ا4	وات �*و$� ���� �"�وي ا4	وات ا���ّ	ل ��

  . 3ا���ر!G ا�04ر "�� 

�د ا���0ب ا��ؤBت �M!راف ��( ا�������ت ا��ذ0ور "���� ��3ر ا����E1 ا��*�1� �����ب و

��د�ت وا������ت و�	ق ���ر ا�و�� وا�. ر1س ا���6س ا�!��� ا�و��1 ور"�9 إ�( ا�وا��

 �  .4ا=دار� وا���دو��ت ا���د

و�م ��	ب ر1س ا���6س ا�!��� ا�و��1 $� �*��9 ���ر ا�و�� ��3ور ا�وا�� وأ��3ء 

� ا���د� وذ�ك �&ل �6"� ��ا���6س ا�!��� ا�و��1 وأ��3ء ا��ر���ن ورؤ"�ء ا����6س ا�!

 ����5 .  

  

  

 

                                                           
 .المتعلق بالوالية 07-12من القانون رقم  59أنظر المادة  - 1
 .علق بالواليةالمت 07-12من القانون رقم  58أنظر المادة  - 2
 . المتعلق بالوالية 07- 12من القانون  59أنظر المادة  - 3
 . المتعلق بالوالية 07- 12من القانون  60انظر المادة  - 4
 .المتعلق بالوالية 07- 12من القانون  61أنظر المادة  - 5
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��	
  : ���1 ا���ل ا�

  

�د �ر��� *� $ .�6*ور ا�����ن�ا��!ّرع ا����� ا������� أھ�� ����C �ظرا �ر���ط*� أو�( �

� ا������� 00ل����� �، �	و	� �*�� و�"�"� $� �
س ا�وBت ����"�� ���دد ا����E1 ا��*�1

ر�ر0ّ ��D� نھ� ��( ز  .ا�����ن -ر ا��ز�

ن ا��را�*� ����3 ��ر�  $� ذ�ك ا������� ���L3 ا����و�����6و�� �ن ا����دئ ا��� 

� ��دأ ا��"�واة �ن ا��ر!�ن و��دأ ��د ا=دارة و��دأ !ر����ّ�ل $�  و�زاھ� ا�������ت

ط ھذه ا�����!�� �$ ����  .ا=6راءات وا�و"�1ل ا��"�

�د�*�  ا��!ّرع *�، �ّدد��	ودة ��*� وا���ّددة ���( � ��د ا����� ا������� �ن ا4ھداف ا� و

 ،�، "واء ا������� ���و"�1ل �B ��0م ���دد ا�و"�1ل ا��"ّ�رة وا��ر	ودة ����م �*�ا����و�

 �� وا��	ر�، أو ا���6��ت وا������6ت ا�������، أو ا���	��ت وا�&$��ت ا�د��1�ا�"�

  .  وا����!ر

ا�3وا�ط ��� ا�������، $[ن ا��!ّرع �ّدد 4ھ�� ا���6ب ا����� $� ���� ا�� ��0 أ�9 و�ظرا

��$� �"�ھ�� ا�4زاب  �	�در ��و�*��ذ�ك �ن �&ل ��دد  وا��وا�د ا����و�� وا���ظ

� وا��"��دات ا������� ا��� ��د�*� ا�دو�� و0ذا �دا�ل ا���ر!�ن"�إ� أ�9 $� ����ل ، ا�"

  .��6وزه��دد ا�"�ف ا����� ا�ذي � ���C أن �ذ�ك أ-
ل 

�*دف ��3ن ا�"ر ا��"ن ������ �&������  ا�3وا�ط $3& �ن ذ�ك وL3 ا��!ّرع ���6 �ن

��0$ؤ ا�
رص �ن ا���ر!�ن، أھ�*� ��L ا���م ������� ��رج $�ر�*� ا����و�� و��L ا"����ل و

�!ر و�ث "�ر اXراء ا���و��، و 0ذا ��L��  L ا"����ل ا������0تا���Cت ا��64�، و

� ا���ر!�ن �Bل ���س !Bت و"��� �ن ��رH  72وا"�ط&ع �وا� ا�����ن $� ا��	و

  . ا��Bراع

ا�و"�� ا���د� ا��� �ن �&�*� ��رس ا����ب ��9 ��0 �ّظم ا��!ّرع ���� ا��Bراع ������ره 

ر ��( �ط��B ا�����!Dوا"ط� ا��� �"�ا��رام ا����دئ ا���ّررة �ذ�ك ب، �L $� ا��!�ر�0 ا�"

9 ��6L ا��واط�ن ا�ذ�  .��و$ر $*م ا�!روط ا����و�� ن�ن !�	� ا��Bراع و"ر�9 و��و�

� ا��Bراع �ن ���0ب ا��	وت و�را0ز و���وL3 ا��!ّرع ا�*�0ل ا�&ز�� ا��ؤطرة �

ت ا���ر ا��	وت ووL3 ا��Dطر ا��!ري ا�&زم �*� �	و	� �ن �&ل ��دد إ6راءا
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 G��	ت ا���راض ��( ھؤ�ء ا�3�4ء "واء أ��م ا���
أ��3ء ���0ب ا��	وت و0

���Bإ �	ا���� �  .ا����	� ���و�� أو �دى ا�����0 ا=دار

  �� ا���������ر ���� ا��Bراع ��� �3ن "ر� ا�"�� ���=�3$� إ�( ��ظم ا�و"�1ل ا���د

�*�$�
  .و!

�	وت !�	� أو ا��������ت إ6راءات "ر ���� ا��	وت "واء �0ن �3ّ�ن ��Bون او

ث ،�	وت ���و���0��  �أ�3ف و�3ط ا����ت ا��� 6وز $*� إ�داد ا�و���0 �	
� �	ر

 6ددة وھم ا��!ّرع �����وا�ط��� $� طور ا��0ون ا�ذن در"ون ��رج  نا�ط��� ا���6

  .و�� إ���B*م

ا�ذي � ��( وھو  ا���را"����ل وھو  ا�������ت��Bون  $�اء 6دد إ6رأدرج ا��!ّرع ��0 

$� ���� ا"����� ��دم �ط��B وذ�ك �"*ل ���� ا��	وت ، ��=�3$� إ�( ا�
و"
وري ا���ر

ھو�  $� ا�����1 ا������� ���دم �ط�����B"6ّل  ا��	وت ���ر"� �ق�0ن  ��ث ا����ب،

�  . ر"�

ن طر��� ا�ط�ن ا=داري  وا���راض ��*� $[ن ا��	وتو����"�� ����ز��ت � L�6 ا��!ّرع

وا�ط�ن ا���1�3، ��ث ��G ا��ق $� ا���راض ��( 	�� ����ت ا��	وت �0ل ���ب ����"�� 

داع ا��96�6 ��( �"�وى ��0ب ا��	وت ا�ذي ]� �� ا�������������ت أ��3ء ا����6س ا�!

����6 ا������� ا�و�1� ���ت $L� ،9 إ���0� ا�ط�ن $� Bرارا�*� أ��م 	ّوت $9، وا�ذي ر"ل إ�( ا

���Bإ �	ا���� �  . ا�����0 ا=دار

� $���1 �ن �&ل ��دد أ�� �����	وص ���� $رز ا4	وات وإ�&ن ا����E1، $��د أ��ط*� ا��!ّرع �

�*�*�، وا�"ر�� $� ذ�ك  ا����دئ ا�&ز�� ����!رة ���� ا�
رز �ن 3رورة ���$ �Bو�را��ة ا�د

ر ، و0ذا�D� رز دا�ل �3رورة  �دون أي
  .��0ب ا��	وت، و�و�ق ���961ا�

ق إ�( -�� ا��	رE1������ G و�"�م Bرز �!0ل د
�B ��0م ا��!ّرع ���ظم و��دد إ6راءات ���� ا�

� �ن ھذا ا���3ر إ�( �"G �ن ��3ر ا�
رز، �L ا��!دد ��( 3رورة ا��"�م ا�
وري ��"�

ن ����ر!�ن  . ا�����ن ا����و�

ا��ر��� ��دأ  ��د ا����م ���� ا�
رز و�"�م ���3ر ا�
رز إ�( ا����6 ا������� ا���د�و

� ا������� وا������� $� ا�L�6 ا��*�c� �1	وات و�وزL ا�����د وا=�&ن ���ا��*�1� �ن ا�

 ���� �$ E1����� �1�*ا�� )�� E1ا���� L� ا���د�، أو ���6��ا����ب أ��3ء ا����6س ا�!

�وا��� أ	��ت ��!0ل ( �"�وى ا����6 ا������� ا���د� وإر"��*� إ�( ا����6 ا������� ا�و�1
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و�وزL ا�����د ����"�� �������ت ا���6س ا�!��� ا�و��1 وا=�&ن �ن  )�	را �ن ا���3ة

�*61���.   

$� �وزL ا�����د ��( ا��وا1م ا�
�1زة �L ��"�� �ظ�م ا��ا����د ��!ّرع ا�6زا1ري ااورأ�� �Dن 

�ط�ق طر�� ا�����ل ا������� $� �وزL ا�����د ا4و��، وطر�� ا����B ا�04ر أو اB4وى 

� ا4	وات، �L �را��ة ا��"�� ا���ّ		� ���"�ء $� ذ�ك��� L   .$� �وز

� ا��	وت و$رز ا4	وات �ن طرف ��0 �3ّ�ن ��Bون ا���������� ��Bرا�� �	& ��	ت $

ن ھؤ�ء ا���������� ا���ر!�ن �� �
��ق �0� ��ن �ظرا 4ھ�� ھذه ا��را��B ، "واء $

�*م ��( ���0ب ا��	وت،  أو �ن �&ل   .��دد ا��*�م ا��"�دة �*م أ���ء ���� ا��را��Bو�وز

"�6ّ*� 0ل �ن ا���*د ا�وط�� ا�د��راط� ا�4ر�0 و0ذا ���� ا����د و�طّر��B إ�( ا��&�ظ�ت ا��� 

���Bھذه ا�ر ����ن، و�دى $�Bوص ھؤ�ء ا��را	�� ��*  .ا4ور�� ��را��B ا�������ت $� ��رر

أي إ!�0ل  �طرح�  ��0ت وإن س ا���6س ا�!��� ا����� وا���و$� ا�4ر ���و��� �"��D ا���ر ر1

ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ��	وص ��	وص ا���ر ر1س ا���6س ا�!��� ا�و��1، إ� أ�9 

ن ا���دة �"�ؤ�ت  �دة $[�*� ��0ت ��ر ا���دي� G ���ونا��ن  �80	و	� �L ا����Bض ا�	ر

ا �ن ��Bون ا���د� �*ذ 65و ا���دة  ا�"��ق ا�������ت ا�����ق ��ظ�م 01-12ا��3وي رBم 

�-�ّ�ت 0
� ��Bون ا�������ت ��( أ"�س أ���B 9ون �3وي  Bد ا��	وص، وإن ��0ت وزارة ا�دا��

ن أن ��Bون ا���د� ھو ��Bون ��دي� �$.  

ا�����ق ��ظ�م ا�������ت ا�6دد �ّم �دارك ھذا ا�4ر  10-16و�0ن �	دور ا����ون ا��3وي رBم 

��ق �������ب ر1س ا���6س ا�!��� ا���دي وا��� ��0ت �و6ودة ��ث �ذف �ن �ن أ�9��0 0ل �� 

�ن ��Bون ا�������ت ا�"��ق، و������� �رك ��ظم ھذا ا�4ر ����ون ا���د� $� ا���دة  �380ن ا���دة 
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 خــــــاتــــــمـة :

 

العضوي رقم  انونقلفي ختام دراستنا للنظام القانوني النتخابات المجالس الشعبية المحلية وفقا ل

سعى إلى إحاطة جدنا بأن المشّرع الجزائري قد االنتخابات الجديد ، والمتعلق بنظام  16-10

والتنظيمية بدءا من  تشريعيةيتها بمجموعة من النصوص الالعملية االنتخابية من بدايتها إلى نها

القرارات المنظمة التعليمات و القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات إلى غاية المراسيم و

 لهذه العملية.

القانوني للعملية االنتخابية وحده ال يحقّق نزاهتها ومصداقيتها إذا لم  والتنظيم إال أن الضبط

 يقترن بإرادة سياسية صادقة تفرض الحياد والشفافية. 

فشعور المواطنين والناخبين بأن العملية االنتخابية يسودها االنضباط، وتتماشى مع مبادئ 

كة فيها بما يحقّق الرضا حولها الديمقراطية والحرية والمساواة، يؤدي إلى تجنّدهم للمشار

االنتخابات المحلية لها عالقة  نتائج ويعّزز االستقرار السياسي واالجتماعي خصوصا وأن

حياة المواطن اليومية بما ينبثق عنها من مجلس محلي منتخب يوافق وتوّجهات وآراء مباشرة ب

 ة االنتخابية. أغلب الناخبين المشاركين في العملي

العملية االنتخابية ما تزال تشوبها العديد من الشبهات حول نزاهتها ومصداقيتها ومع ذلك، فإن 

من طرف الشركاء السياسيين، خصوصا لدور السلطة التنفيذية في تنظيم العملية االنتخابية، 

هي الهيئة العليا  لهيئة جديدة 2016لسنة  الجديد يالدستورالتعديل إنشاء  على الرغم من

تتشّكل بالتساوي من قضاة وتتولى مراقبة العملية االنتخابية  المستقلة لمراقبة االنتخابات

يقترحهم المجلس األعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، 

الهيئة  يعيّنهم جميعا رئيس الجمهورية، بحيث تسهر على شفافية االنتخابات منذ استدعاء

الناخبة حتى إعالن النتائج المؤقتة لالقتراع، وذلك عوضا عن لجنتي اإلشراف والمراقبة اللتين 

المتعلق بنظام االنتخابات السابق ،  01-12كانتا منصوص عليهما في القانون العضوي رقم 

ي فاإلشراف على العملية االنتخابية وتتشّكل حصرا من القضاة، بحيث كانت األولى تتولى 



 خــــــــاتــــمــة

 

195 
 

تتولى عملية المراقبة على مجريات العملية االنتخابية وتتشّكل من حين أن اللجنة الثانية كانت 

 ممثلي األحزاب السياسية والمترشحين األحرار المشاركين في االنتخابات.

المجال للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات لإلشراف  هفتحبالجزائري  الدستور ولقد أحسن

العملية االنتخابية بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعالن النتائج المؤقتة ومراقبة 

لالقتراع، وليس مثلما كان عليه الحال بالنسبة للجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات السابقة 

 والتي كانت تشرف على العملية االنتخابية ابتداء من مرحلة إيداع الترشيحات فقط.

مجموعة من المالحظات سّجلنا  ، ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع،ومّما سبق كلهوعليه، 

 واالقتراحات وذلك على النحو التالي: 

ثّر سلبا على اتساع هيئة الناخبين ، وعليه يؤالشخصي  تسجيل أو القيداعتماد نظام الإّن  -

جهة، ومنع نرى بأنه من األفضل اعتماد إلزامية وتلقائية القيد قصد توسيعها من 

حدوث تالعبات من جهة أخرى، وهذا مع االستعانة باإلحصاء الخاص باألشخاص 

 الوطني اإللكتروني سجلالوكذا  اوطنية الذي تقوم به البلدية سنويالبالغين سن الخدمة ال

بهدف  في القائمة االنتخابية التسجيل االلكترونياعتماد  ضرورة مع ، لحالة المدنية ل

الكترونية تعّوض بطاقة الناخب  انتخاب إقرار بطاقةوت مركزية وضع قاعدة معطيا

 العادية.

وضع بطاقية وطنية موّحدة للقائمة االنتخابية على المستوى الوطني ونشرها في إطار  -

مواعيد محّددة وبانتظام على مستوى المواقع اإللكترونية لإلدارة االنتخابية وذلك من 

والمجتمع المدني والمواطنين من ممارسة حقهم في أجل السماح لكل األحزاب السياسية 

عمليات تدقيق مستقلة ب لهم بالقيام ، والسماحالرقابة واالطالع عليها في وقت مبّكر

 وشاملة لهذه القائمة.

فتح مجال الطعن أمام القضاء ضد عملية تسليم بطاقة الناخب عند حدوث تجاوزات أو  -

 تقصير بمناسبتها.

على درجتين في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة  نكار حق التقاضيإّن إ -

بحق المواطن في الطعن ويحرمه من فرصة تقويم  االنتخابية يمسّ اللجنة اإلدارية  عن

االعوجاج الذي قد يكتنف األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية باعتبارها صاحبة 
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قائمة االنتخابية التي اختصاص النظر في هذه الطعون، خاصة وأن األمر يتعلق بال

 تعتبر األداة األساسية لممارسة حق االنتخاب.

االعتماد على طريقة التصويت على القائمة المفتوحة ، سواء في شكل قائمة المزج أو  -

تقيّد من اختيار الناخب األخيرة  القائمة التفضيلية، بدال من القائمة المغلقة ألن هذه

من  عوضا عن الناخبين، مسبقا اختيار النواب ب حقاحزألمسؤولي اتعطي للممثليه و

نتائج ب سلطة التحكم الفعلي في احزوتمنح بذلك لأل خالل طريقة ترتيبهم في القائمة،

حي القائمة الواحدة هو في مرحلة وبالتالي يصبح التنافس الحقيقي بين مرشّ  االنتخابات،

مستوى القوائم لضمان ح من خالل السعي للتمركز في المراتب المتقدمة على الترشّ 

، وال يمكن االعتداد في هذا الخصوص بتبريرات السلطة التي تستند الفوز بمقاعد نيابية

في اعتمادها على هذه الطريقة بتسهيل العملية االنتخابية على الناخبين وباألخص لدى 

ى ، الفئة األمية منها، على اعتبار أن نسبة األمية في الجزائر تتقلّص من سنة إلى أخر

كما أن أغلب الفئة الناخبة هي من الشباب الذي يمتلكه بدوره مستوى تعليمي يمّكنه من 

اختيار المرشحين وإعادة ترتيبهم سواء ضمن القائمة الواحدة أو بين عدة قوائم، 

يقضي  ،حسب رأينا ،اعتماد هذه الطريقةكما أن وشطب الذين ال يريد التصويت عليهم.

، والتي شّوهت العملية االنتخابية لترتيب في قائمة الترّشحعلى ظاهرة شراء مناصب ا

 الناخبينقيام  وأّدت إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت، وبالتالي فإن

حيهم بكل حرية دون إيالء أي اعتبار لترتيبهم في قائمة الترّشح يدفعهم مرشّ باختيار 

لرفع من درجة مصداقية وتمثيل هذه وبالتالي ا بقّوة إلى المشاركة في عملية التصويت

 االنتخابات.      

نالحظ بأن بالنسبة لحاالت التنافي والفئات الممنوعة من الترّشح لالنتخابات المحلية  -

ع الجزائري لم يتطرق إلى فئة الوزراء بالرغم مما لسلطاتهم من تأثير يفوق المشرّ 

ضرورة اشتراط مرور سنة كاملة عن بالتالي نقترح  ، و سابقا تأثير الفئات المذكورة

خروج الوزير من الوزارة حتى يتمكن خاللها من الترّشح ، لمنع ما قد يمارسه من 

 ضغط وتأثير على الناخبين تنال من حريتهم في التصويت.

على الرغم من أهمية الحملة االنتخابية في االتصال بجمهور الناخبين والتعريف  -

ابية ، إال أن التطبيق العملي يوّضح أن هذه المرحلة بالمترشحين وببرامجهم االنتخ
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باألخص، يتم خاللها خرق وانتهاك الضوابط والقواعد المنظمة لها مما يتعيّن معه 

 إحاطتها بالعناية الالزمة وتشديد العقوبات إزاء أي انتهاك لقواعدها.

 االنتخابيةإشهار الترشيحات والبرامج  عملية وضع إطار قانوني وتنظيمي دقيق يضبط -

وبالخصوص مواقع التواصل اإلجتماعية ، المواقع اإللكترونية و عن طريق األنترنت

، السيما في أوساط الفئات الشبانية التي تعرف انتشارا واسعا و كبيرا داخل المجتمع

على للتعريف ببرامجها ومرشحيها،  أصبحت تعتمدها أغلب األحزاب السياسيةأن  كما

 تستهويهم التجمعات باألخص الفئات الشبانية منهم الالناخبين و اعتبار أن العديد من

ويفّضلون اإلطالع على برامج وقوائم المترشحين عبر األنترنت بدال من  االنتخابية

حضور تجمعات الحملة االنتخابية، مع ما تتيحه هذه المواقع من إمكانية إبداء رأيهم 

 وتعليقاتهم بكل حرية وفي أي وقت.

سابات الحملة االنتخابية لألحزاب والمترشحين األحرار من أجل ضمان ضمان نشر ح -

السقف األقصى  مسألة غياب تحديد في هذا السياق كما تبرزالشفافية للمسار االنتخابي. 

  في االنتخابات المحلية. للحملة االنتخابية

بعيدة كل البعد الواقع العملي أن رقابة ممثلي المترشحين للعملية االنتخابية تبقى  أثبت -

عن مسارها الطبيعي بالنظر إلى تعرضهم إلى شتى أنواع التأثير والضغط من مختلف 

الجهات بغية إجبارهم على مغادرة أماكن عملهم لتسهيل عمليات الغش والتزوير، وهو 

األمر الذي يفرض ضرورة سن قوانين تمنح لهم الحصانة أثناء تواجدهم داخل مكاتب 

 تى يتمكنوا من تأدية مهامهم بصورة جدية وفعالة.ومراكز االقتراع ح

 .قدر اإلمكان بممثلين عن الجهات القضائيةمراكز ومكاتب التصويت  ضرورة تدعيم -

ضرورة التزام الهيئات القائمة على إدارة العملية االنتخابية بالحياد السياسي الفعلي في  -

 إدارتها، وبالشفافية في فرز األصوات وإعالن النتائج.

ترسيخ قيم وثقافة الممارسة االنتخابية لدى جل شرائح المجتمع المدني السعي إلى  -

والمواطنين واألحزاب السياسية بصورة تجعل العمليات االنتخابية التعددية تتم في 

 نطاق آداب وأخالقيات المنافسات والمشاركات السياسية الشريفة.

بما فيهم أعضاء  عملية االنتخابيةالبشرية المكلفة بإدارة ال طاراتضرورة تدريب اإل -

سليم بما يضمن ل قانوني وشكب ممهامهون وليتبشكل كاف حتى  مكاتب التصويت

 نزاهة وسالمة العملية االنتخابية.
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تحسين تكوين وتدريب ممثلي المترشحين واألحزاب لتعزيز قدرتهم على المراقبة  -

  والتعليق على جميع عمليات وإجراءات يوم االقتراع.

السماح بعدد أكبر من المراقبين لحضور ومراقبة عمليات التصويت بدال من حصرهم  -

 أعضاء. 5في 

اعتماد وتطوير إجراءات اعتماد المالحظين والمراقبين المستقلين لمراقبة االنتخابات  -

خصوصا ممثلي منظمات المجتمع المدني، خصوصا وأن المراقبة من قبل المواطنين 

ولية واإلقليمية المعترف بها بحيث ال يوجد بديل عن مراقبة أصبحت من المعايير الد

 .تخاباتالمجتمع المدني لالن

السماح لممثلي األحزاب والمترشحين األحرار بالمشاركة في كل مرحلة من مراحل  -

المسار االنتخابي وبالدخول إلى كل هياكل الدوائر االنتخابية، خاصة اللجان التي تسهر 

ما يسمح بتعزيز ودعم الشفافية وضمان الثقة في نشاط اإلدارة على إعداد النتائج، م

 االنتخابية. 

يجب أن تقوم اإلدارة االنتخابية بنشر منتظم على مواقعها اإللكترونية لكل القرارات،  -

اإلعالنات والتعليمات الموّجهة لمختلف هيئاتها وكل القرارات القانونية واإلدارية ذات 

 األهمية للمنتخبين.

ن تكون أظرفة التصويت في شكل يضمن شفافية العملية االنتخابية بحيث تكون يجب أ -

 مسّجلة ومرقّمة لتسهل عملية العد والحساب وفرز األصوات. 

اتخاذ الخطوات الالزمة للسماح برقابة أكبر وأكثر انتظاما لعمليات فرز األصوات  -

حزاب وعدها، حتى لو تطلّب األمر وضع شاشات عرض للسماح لممثلي األ

 والمواطنين بمشاهدة إدخال البيانات في كل مستوى من عملية التجميع.

 .االنتخابات نعلقة بتوزيع المقاعد في إطار قانوإدراج كل األحكام المت -

نشر وتعليق النتائج األولية والمحاضر بالتفصيل قبل بداية مرحلة الطعون على المواقع  -

الطعون، وتحديد آجال اإلعالن عن النتائج اإللكترونية والنتائج النهائية بعد دراسة 

ساعة للنتائج األولية وبعد الطعون يكون  72المؤقتة والنهائية والفصل بينهما بأن يكون 

 اإلعالن عن النتائج النهائية. 
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�M$!ت ا .2003، ط�ا�cM ،/.-�رات أ:د*;�# ا!�را�

13 -  R��م �$;#(إ�;A� (،  مW.!ا )�� #&J$!درا�# =�ل ا ،#������� اW.!ا

8�����م اW.!8 وا���# ،ا!�6b!وت، ، /.-�رات ز*( ا!)'�&�#،ا!%�$# ا��� 

ن، .�!2009 . 

6( أ���ك - 14�M/ (، f�9� )R��ت، )))�Mg :�ان ،(����Bا&�# ا�و/ L*�6!ز ا�ا!@ ،

 .2002 ا!;$�Q ا!�*;'�اط8 ا!�ط.h-M! 8ون ا!�و!�#، !�.ن،

ت ا!<Fا��ي، ��Aص S-�*$�# وأ=?م )/�� ( ��دھن - 15�������ن ا& ،

�# وا!.-� وا!��ز*L، ا!���Mة،�%M! 8� .2006 ا!<Fا��، �W.S;�#، دار /�

��#، S$��� ا!�6دة /( &�R ا!-$j، درا�#  )��� هللا(��&@#  - 16����، ا��W;# ا

 .M�M/ )�� 2013#، ا!<Fا��، /'ر�#، دار ا!�Qى،

17 - )� ��[K )ء، دار )ز:�*Q��! وأ�QM� وو�Q/�Q@/ ،#������، ا!);Jت ا

 .2004ا!��Mو��# !M.-� وا!��ز*L، ا!<Fا��، 

��ن  اJ�B/�#، ا!)�*# ا!�6��# ��( ا!-�*$# ) ��� ا!.K� /);�(وھ�#  - 18وا!'

 .2004ا!��$8، دار ا!.TQ#، ا!'ھ�ة، 

��# )�Jل أ/�((ز*( ا!�*(  - 19����� اW.!ا!%�$#  ، ا ،#�ا!;$K�ة، درا�# /'ر

 .A/ 2011�، دار ا!@?� ا!</$8، ا�B?.�ر*# ، ،ا�و! 

ب - 20>= )��./ �;(/( �-.M! �*�>!ا �دار ا!@< ، #������، إدارة ا!);Jت ا

 .2007وا!��ز*L، ا!'ھ�ة، 

21 -  )6=)�;(/ �;(/ �ت  ، )إ:�ام ��� ا!)?��������# 89 ا����ا!%$�ن ا

 ،l*�(!8 ا$/��ن ا!@��86، ا!;?�j ا!<'!� #�ا!�-�*$�#، درا�# /'ر

  .2007ا�B?.�ر*#، 
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22 -   @%A/)درت، �/$#  )�8M ��� ا!'�����ت =�*# ا�9�اد 89 ا�;� ،

 .1996ا�زھ�، ا!'ھ�ة، 

ء وا!;<�;L ا!;��8 89 اB[�اف �M  ا!$;�M#  ،) أ=;� /);�( /��ن - 23T'!دور ا

��#، دار ا!.TQ# ا!$���#، ا!'ھ�ة، ���� .2007ا

م �$;#(إ�;��8M�(  ، R(/'�M ،  )���و(�$�  - 24A�(  #$�%!ا ،#������� اW.!ا ،

 . 2008ا�و! ، /.-�رات ا!)8�M ا!)'�&�#، !�.ن، 

��#،، د!�R إدارة ا!);Jت )�;ل( ��� ا!<�اد - 25����، ا!;<;��# ا!;�)�ة،  /A� ا

2005. 

26 -  8M�)�;(/ 8Mg�9 �;(/(  #�M(;!ا c!ء ا!;<Tب أ����� وإ��اءات اW� ،

ء وا!@'m، دار ا!.TQ# ا!$���#، ا!'ھ�ة، T'!891998 ��ء ا. 

��#، )ا!��M�)��6ة  - 27����!n�%�S ، ،#b وإدارة ا!);M# اb!ار  ا!%�$# ا�د*;�# ا!'أ:

� ا!;��8، ا!'ھ�ة، �M$�M!2006. 

28 -  8@�@�)R/��#، دار  )�@�@8 :�� ا!����ر*# وا!'QS�ت ا!.���# و�;�����، ا

 .2002 ،ا!</$��(، ا�B?.�ر*#

29 -  8;Q9)8;M= �;�( #��ب و�opS�ه 89 ا!)�ة ا!�6����ا!%�$#  ،وا!)F��# ، ا

،#��b!# دار  ا���ا!$ #TQ.!ة، ا�ھ .1991،  ا!'

��#، دار ا!.TQ# ا!$���#،  )JKح ا!�*((�9زي  - 30����� وا�B�اءات اW.!ا ،

 .1985ا!'ھ�ة، 
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 :ا��
 � ���ا� -2

1 -  <*�Kي ،) �9زي(أو��اF>!ن ا!����ري ا��!l، ا!�ا89 89 [�ح ا!'b!ء اF>!ا ،

ت ا!Jbث،%M6!ا ،#b!b!،  ا!%�$# ا��اF>!ا ،#�$/ .2008د*�ان ا!;%���ت ا!<

2 -  � ا!�6��# ،) /);�د �طa(ا!�.W.!89 ا n���!ا، #��b!ة، ا!%�$# ا�ھ، ا!'

1994. 

3 -  �M(!ا)jgرا ����ن ا!����ري، /.-pة ا!;$رف، ، ) /� ا!�6��# وا!'W.!ا

 .2000ا�B?.�ر*#، ط�$# 

ن /);�(ا!%;وي  - 4;�M� (،  ،#���ن ا!����ري، درا�# /'ر� ا!�6��# وا!'W.!ا

 .1998دار ا!@?� ا!$��8، ا!'ھ�ة، 

5 -  j�%�!ن أ=;�(ا;$���ن ا!����ري،  ،) � ا!�6��# وا!'W.!89 ا n���!ا!%�$#ا 

 #$�M! #9.-� وا!��ز*L، ا�ردن /?��# دار، ا!6'b!2011، ا.  

�،  )إ�;��R(ا!]Fال  - 6W.!ن ا!����ري وا��ا!�6��#، ا!%�$# ا�و! ، ا!;6�h#  ا!'

L*وا!��ز �ت وا!.-ن ،ا!</$�# !�Mرا�.�!  ،1982. 

� ا!�6��# ا!;'ر�#، ا!<Fء ا�ول،  ،) �$��(��ا!-$��  - 7W.!ن ا!����ري وا��ا!'

#b!b!ا!%�$# ا،  ،#�$/ .1992، ا!<Fا��د*�ان ا!;%���ت ا!<

8 -  8M$�)��[A!ا �;(/ (، #�M(;!دارة اBن ا��&  �-.M! م�M$!*#، دار ا��اF>!ا

،L*، وا!��ز��اF>!ا ،#�.� 2004.  

ت  - 9:��))*����ن اBداري،  ، )ز*( ا!$ ا!'ھ�ة،  ،دار ا!@?� ا!$��8/�دئ ا!'

1981. 

� ا!�6��#، ا!%�$# ا�و! ،  ،) /�!�د(د*�ان   - 10W.!ن ا!����ري وا��=l 89 ا!'�/

ب، ا!<Fا��، �?M! ح .2005دار ا!.<

6ت اBدار*#، S��;# د ، )أ=;�( /)��  - 11�h;!ات 89 ا��/);� ��ب . /)

#�$/J�K، د*�ان ا!;%���ت ا!<K��اF>!1996، ط�$# ، ا. 
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��ن ا!����ري، ا!%�$# ا�و! ، دار  ، )/�!�د(/.�Aر   - 12��ات 89 ا!'(/

،L�، ا!�دا��اF>!2009 ا. 

��ن اBداري، /.-�رات ا!)8�M  ، )/);� رf$9(��� ا!�ھب  - 13دئ وأ=?م ا!'�/

 .2005ا!)'�&�#، ���وت، 

ر(��ا��ي  - 14;� (،  #6�h;!ا ،#�$/��ن اBداري، د*�ان ا!;%���ت ا!<ا!'

ب،�?M! #�.، ا!�ط��اF>!1990 ا. 

ر(د!@�!@�m  ،) ��رج(�9دال   - 15��(، #;��S ،داريBن ا��/.�Aر ا!'�8،  ا!'

�8ا!<Fء b!ا�و! %ا!، ا #$�،L*وا!��ز �ت وا!.- ، ا!;6�h# ا!</$�# !�Mرا�

ن،  ���وت،.�!2008. 

��ن ا!����ري ا!$م، ،) /�ندإ(ر�ط   - 16ا!.W�*#  ،ا!<Fء ا�ول ا!���n 89 ا!'

#��b!ا!%�$# ا ،Q;?=89 ا!�و!# و #����� !J;M*�(، ا!'M$!وت ، دار ا�1971 ،�� . 

17 -   n*�]))�/ا� ( ،  ،#�6ت ا!�6��# ا!;'ر�h;!ن ا!����ري وا��ا!���F 89 ا!'

 ،#�$/ .2008 ،ا!<Fا��د*�ان ا!;%���ت ا!<

18 -   R�Mt))6(/ ( ،دئ�8 وا!;�.�M!ن ا!����ري، ا!����ر ا��� ا!�6��# وا!'W.!ا 

،#��b!8،ا!%�$# ا�b!ء اF>!ا ،��S��M! #/ .1967 ا!'ھ�ة، دار ا!.TQ# ا!$���#،ا!$

II – !	

 ��� و &%�ات ر"�: 

��# !;�[jA./ u  )=6( ��� ا!�زاق(ا�/�(  -1�����M;(M! 8# ا��م ا!'W.!ا ،

، :�M# ا!)'�ق، �/$# ا!<Fا��، �Qر*# 89 ا!<Fا��، /Z:�ة /���6�ر��c ا!<;

2009/2010. 

ت 89 ا!<Fا��، /Z:�ة /���6� �M: ،# )/);�( ��د*ر -2����J! 8���م ا!'W.!ا ،

  .2008/2009ا!)'�ق ، �/$# ا!<Fا��، 

��# )/);�( ��ط�9س -3����درا�# /'ر�# ��) ا!�-�*L ا!<Fا��ي  –، ا!J;(ت ا

 #$/� ،#��وا!�-�*L ا!@��86، ر�!# د:��راه، :�M# ا!)'�ق وا!$�Mم ا!�6

 ،#.�%.6&2010/2011. 
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��# 89 ، ا�B�اءات ا!;$K�ة وا!M� #'=J  ا!$;�M# ) ا��6م(��!'�اس  -4����ا

 ،#���8 ا!<Fا��ي، /Z:�ة /���6��M: ،# ا!)'�ق وا!$�Mم ا!�6��م ا!'W.!ا

 ،#.S� #$/�2012/2013. 

��# 89 ا!<Fا��، ر�!# د:��راه،  )أ=;�(�.�.8  -5����، ا�B�اءات ا!;;�Qة !�M;$M# ا

 ،#.S� #$/ .�M:2005/2006# ا!)'�ق ، �

��#، ر�!# د:��راه، :�M# ا!)'�ق ، ، ا!;.ز�ت ا) 9ط;#( �( �.��8 -6����

�2011/2012/$# ا!<Fا��، . 

ت ا!<�*� )��ال(��و  -7�������ن ا��# �M  ��ء &����، ا!�)�T� �M;$M!# ا

 .Z/ ،2012/2013:�ة /���6��M: ،# ا!)'�ق، �/$# ا!<Fا��، 2012

ل ا!�*((د��ن  -8;�( 89 #������ن ا!$;�M# ا;� R�ا!�-�*L  ، آ!�ت وو�

���6��2009/2010/$# ا!<Fا��،  ، :�M# ا!)'�ق،ا!<Fا��ي، /Z:�ة /.  

زي  -9>=)F*F$!ا )/);� ��� اF=( ا�*�?S 89 ه�oب وأ����م اW� ، #!ب، ر�

1997/$# ��( [;c، ا!'ھ�ة، �د:��راه، :�M# ا!)'�ق، . 

�(!$�و�8  - 10�M=( #*��اF>!*$�# ا�ت ا!�-����J! #�M�M(S #2007!6.# ، درا� ،

 .Z/2008/2009:�ة /���6��M: ،# ا!)'�ق، �/$# ا!<Fا��، 

11 -  8�*F/)*�ة�89 )9 #��م ا!�$�د*# ا!�6W� R89 ظ #�M(;!ا!-$��# ا c!، ا!;<

 ،#.�%.6& #$/ .2005ا!�-�*L ا!<Fا��ي، ر�!# د:��راه، :�M# ا!)'�ق، �

12 -  #.&ت، )ا!)ج �Jل(�'�����ل ا>/ 89 #�/Z:�ة /���6��M: ،# ، ا!�&

 .2013/2014ا!)'�ق، �/$# ا!<Fا��، 

!c ا!-$��# ا!;)�M# 89 ا!<Fا��،  )���S) 6!;�ت  - 13>;M! 8�����م اW.!ا ،

  .Z/2001/2002:�ة /���6��M: ،# ا!)'�ق، �/$# ا!<Fا��، 

III - ا��
  :وا����'�
ت وا��'
ر)� ت�'

مو  )�;��(�رة  -1/Bا ) ;M�(،  م�Q@;!، درا�# 89 ا��اF>!8 89 ا�����ا!�M6ك ا
��ن،ط وا!@�ا�M>/ ،R# د9S� ا!�6�# وا!';�:�M# ا!)'�ق  ا!$�د ا�ول، وا�

،#���Kي /��ح وا!$�Mم ا!�6& #$/�- ،#M&ور ��اF>!2009 ،ا. 
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2-  n�M=��)�*F*( ،  دة�z ا!; <��%S ت�ت  80إ[?�������ن ا& )/12 -01 ،
ت ا!<Fا��ي ، وا&L وآ9ق، �������ن اة 89 ا!;�M'  ا!�ط.8 =�ل &'M/ ة��(/

رس /2013#;!& #$/� ،. 
ا�&��اع ا!.8�6 وأo�ه �M  ا!�$�د*# ا!�6��# �M  ��ء S<��#  ،)إدر*c(��:�ا  -3

 ،L�ت ا!�-�*$�# ا��t�ة 89 ا!<Fا��، /<cM>/ #M ا�/#، ا!$�د ا!������ا
 .2005ا!<Fا��، 

4- 8�ا!n�T اBداري و=;*# ا!��}#، /<M# د9S� ا!�6�#  ،)/.�Aري( /<
��ن، :�M# ا!)'�ق وا!$�Mم ا!�6��# ، ا!$�د2009، �/$# ور&M#، 2 وا!'. 

5-  �*��# و=�د اBدارة، /<M# ا!.�M>/ ،j# دور*#  ،)��ر ا!�*((9?����ا!;.�W/# ا
L�ا�ا!$�د ا! ،#��b!ا!-$�8 ا!�ط.8، ا!6.# ا cM>;!ا  .2004، �ا!<Fا� ،*�Aرھ

6- n*�] ))�/ا�( cM>;!� f�'!ة أ��(/ ،#������ط ا�&��اع 89 ا��W;# ا;�، أ
�8 �.# ا!-8�$  .، �g� /.-�رة2011ا!�ط.8 89 *�م ��!;

��S ) 6��(،  cM>/ ،8!;�ت -7�8 89 ا!<Fا��، /<M# ا!@?� ا!��!;����م اW.!ا
 .2012،  أ��*R 29ا�/#، ا!$�د 

8-  8�Q.!ا �*�*?8 ا!�'�اط8 ا�/�ا!�ط.8 ا!�*;' �Q$;M!(NDI)  ت�����=�ل ا
ي  10ا!�-�*$�# �!<Fا�� !��م /2012  �Q$;M! 8� ا!;.-�ر �M  ا!;�&L اB!?��و

 https://www.ndi.org/files/Algeria-Report-Leg-Elections-ARA.pdf 
  

IV  - ��/
 :وا�4�2ص ا�'
��121 ا�0"

 :��ــ
/ــا�0" -1

درة ��ر*�  64ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ، 1963د���ر ا!<Fا�� !6.# -1A!10ا 
 ��;���1963. 

در 94ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ، 1976د���ر ا!<Fا�� !6.#  -2A!ر*� ا 24ة ��
 ��;9��1976. 

درة ��ر*�  09<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ، ا!1989د���ر ا!<Fا�� !6.#  -3A!01ا 
رس /1989.  

درة ��ر*�  76ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د  ، 1996 د���ر ا!<Fا�� !6.# -4A!07ا 
 . 1996د*6;�� 

��ن ر&� ،  2016!6.#  ي����را!�$�*R ا! -5در �;��j ا!'A!رخ 89  01- 16اh;!ا
درة ��ر*�  14ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ،  2016/رس �.#  06A!رس  07ا/

2016.  
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 :ا�4�2ص ا���6)��� -2
1-   ���ن ا�B�اءات  1966*����  8ا!;hرخ 89  155-66ا�/� ر&& );T�;!ا

����  10ا!;hرt# 89  �48# ا!$�د ، ا!<�*�ة ا!��;ا!<Fا��#، ا!;$�ل وا!;�;�*
1966. 

2-   ���ن ا!$'��ت،  1966*����  06ا!;hرخ 89  156-66ا�/� ر&& );T�;!ا
1966*����  11ا!;hرt# 89  49ا!;$�ل وا!;�;�، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د . 

3-   ���ن ا!��Mي 1967*.*�  18ا!;hرخ 89  24- 67ا�/� ر&، ا!<�*�ة ا!;�T;( ا!'
درة ��ر*�  6ا!$�د ا!��;�# A;!18ا  �*.*1967. 

4-   �*�  23ا!;hرخ 89  38 -69ا�/� ر&/1969 #*���ن ا!�& );T�;!*�ة ا�ا!< ،
درة 89  44ا!��;�# ا!$�د A!23ا  �*/1969. 

5-   ���ن ا!;��8،  ���1975;��  26ا!;hرخ 89  58- 75ا�/� ر&ا!;�T;( ا!'
درة ��ر*�  78 ا!;$�ل وا!;�;�، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�دA!30ا  ����1975;�. 

6-   ���ن ر&ت،  1980أ:����  25ا!;hرخ 89  08- 80ا!'�������ن ا& );T�;!ا
درة ��ر*�  44ا!;$�ل وا!;�;�، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!.#  28ا� �أ:���

1980. 
��ن ر&� ا  -7ت f-g 1989 7ا!;hرخ 89-13  89!'�������ن ا& );T�;!ا ،

درة ��ر*�  32ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د وا!;�;�،ا!;$�ل A!07ا  f-g1989 . 
8-   ���ن ر&ت  1989د*6;��  31ا!;hرخ 89  28-89ا!'�;���� <M$�;!ا

�ھ�ات ا!$;�/�#، ا!;$ّ�ل وا!;�ّ;W;!;�# ا!$�د وا��*�ة ا!�ر*�  4، ا!<درة ��A!ا
24  �*.*1990. 

9-  ���ن ر&، ا!<�*�ة �!��M*#وا!;�$M>  1990أ��*R  07ا!;hرخ 89  08- 90 ا!'
درة ��ر*�  15ا!��;�# ا!$�د A!11ا  R*��1990أ. 

10 -  ���ن ا!$�Tي  1997/رس  6ا!;hرخ 89  07-97ا�/� ر&ا!;�T;( ا!'
ت، ا!;$�ل وا!;�;�، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د �����م اW.� <M$�;!درة  12اA!ا

رس  06��ر*� /1997 . 
��ن - 11ا!;$�ل وا!;�;�  �92004�ا*�  07ا!;hرخ 89  01-04ر&�  ا!$�Tي ا!'

 �ت، ا!<�*�ة  07-97!�/� ر&�����م اW.� <M$�;!ي ا�T$!ن ا��ا!;�T;( ا!'
درة ��ر*�  09ا!��;�# ا!$�د A!11ا  �ا*��92004. 

��ن - 12ا!;$�ل وا!;�;�  2007*�!��  28ا!;hرخ 89  08-07ا!$�Tي ر&�  ا!'
 �ت، ا!<�*�ة  07-97!�/� ر&�����م اW.� <M$�;!ي ا�T$!ن ا��ا!;�T;( ا!'

درة ��ر*�  48ا!��;�# ا!$�د A!2007*�!��  29ا. 
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13 -  ���ن ا!$�Tي ر&��ن  ���2004;��  6ا!;hرخ 89  11-04ا!'ا!;�T;( ا!'
ءT'M! 8�درة ��ر*�  57، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ا��A!08ا  ����2004;�. 

14 -  �، ا!;�Tّ;ـ( S.@ـ�b�/ Zـق �92006�ا*� �.#  27ا!;hّرخ 89  01-06ا�/� ر&
!)# ا!�ط.�ّـ#A;!وا �M6!;�# ا!$�د ا��*�ة ا!�ر*�  11، ا!<درة ��A!28ا  �ا*��9

2006. 
15 -  ���ن ا!$�Tي ر&وا!;�T;(  2007*�!�� �.#  28ا!;hرخ 89  07-07ا!'

ت !�<�*� ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!������ت R��pS ا�������# ا!;.�b'# �( ا
ت ا!<F��# !��م  2002أ:���� �.#  10�����، ا!<�*�ة 2005��9;�� �.#  24وا

درة ��ر*�  48ا!��;�# ا!$�د A!2007*�!��  29ا. 
16 -  ���ن ر&!��M*#، ا!< 2011*���� �.#  22ا!;hرخ 89  10-11ا!'� <M$�;!ة ا�*�

درة ��ر*�  37ا!��;�# ا!$�د A!2011*�!�� �.#  3ا. 
��ن ا!$�Tي - 17م  2012 �.# *.*� 12ا!;hرخ 89  01-12 ر&� ا!'W.� <M$�;!ا

ت، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د �����درة ��ر*�  01اA!14ا  #.� �*.*2012. 
18 -  ���ن ا!$�Tي ر&ا!Zي *)�د  2012*.*� �.#  12ا!;hرخ 89  03-12ا!'

!c ا!;.���#، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د :�@�ت �W= L���Sظ R�b;S ا!;�أة 89 ا!;<
درة ��ر*� A!14ا�ول ا  #.� �*.*2012 . 

19 -  ���ن ا!$�Tي ر&*� �.#  12ا!;hرخ 89  04- 12ا!'.*2012  <M$�;!ا
درة ��ر*�  02��=Fاب ا!�6��#، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!15ا  #.� �*.*

2012. 
20 -  ���ن ر&�*#،  2012 �9�ا*� �.# 21ا!;hرخ 89  07- 12ا!'�!� <M$�;!ا

درة ��ر*�  12ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!.#  29ا� �ا*��92012. 
��ن ا!$�Tي - 21م  f-g2016 �.#  25ا!;hرخ 89  10-16 ر&� ا!'W.� <M$�;!ا

ت، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د �����درة ��ر*�  50اA!28ا  f-g #.�2016. 
��ن ا!$�Tي - 22!�Q}#  ا!;�$f-g2016 <M �.#  25ا!;hرخ 89  11-16 ر&� ا!'�

 ا!;M'�6# !;�ا&�# �M$!;�# ا!$�د ا��*�ة ا!�ت، ا!<�����درة ��ر*�  50اA!28ا 
f-g  #.�2016. 

  

  :����ا�4�2ص ا��74 -3

  :ا���ا"�8  -  أ
 

1-  �ت،  1963أوت  20ا!;hرخ 89  306-63ا!;���م ر&�������ن ا& );T�;!ا
درة  58ا!<�*�ة ا!��;�# ��د A!ر*� ا .1963أوت  20��
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2-  8�ا!;�T;( ا����ء  1990/رس  07ا!;hرخ 89  76- 90ر&� ا!;���م ا!��
#��� 10، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ��M ا!.��t( !�<�*� ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�

درة ��ر*� A!رس  07ا/1990. 
3-  �ا!;�T;( ،  1997*�!�� �.#  23ا!;hرخ 89  275- 97ا!;���م ا!���8 ر&

#���ء ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�Tب أ����� )��t، ا!<�*�ة ا����ء ھ�}# ا!.
درة ��ر*�  49ا!��;�# ا!$�د A!1997*�!��  27ا. 

4-  �!M<.#  1997*�!�� �.#  23ا!;hرخ 89  276-97ا!;���م ا!���8 ر&� <M$�;!ا
M! ت�����!c ا!-$��#ا!�ط.�# ا!;M'�6# !;�ا&�# ا>; #���، ، ا!<�*�ة ا!��M*# وا!�

درة ��ر*�  49ا!��;�# ا!$�د A!1997*�!��  27ا. 
5-  �ا!;�T;(  2002*�!�� �.#  4ا!;hرخ 89  231- 02ا!;���م ا!���8 ر&

ء ا!Tب أ����� )��t، ا!<�*�ة ;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!����#ا����ء ھ�}# ا!.
درة ��ر*�  47ا!��;�# ا!$�د A!2002*�!��  10ا. 

6-  �ا!Zي *)�ث  f-g2002 �.#  24ا!;hرخ 89  272- 02ا!;���م ا!���8 ر&
 #*�M�!ا!-$��# ا c!>;M! ت����� 10وا!����# !ـ !<.# ����# وط.�# !;�ا&�# ا

درة ��ر*�  58، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د 2002أ:���� �.# A!2002أوت  28ا. 
7-  �ا!;�R= );T  2005*�!�� �.#  8920 ا!;hرخ  254-05ا!;���م ا!���8 ر&

#*�M� #��$] c!درة ��ر*�  51، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د /<A!2005*�!��  20ا. 
8-  �ا!;�R= );T  2005*�!�� �.#  20ا!;hرخ 89  255-05ا!;���م ا!���8 ر&

��*# وF�Sي وزوا!;<cM ا!-$�8 ا!�>� 8�*�، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د R?! 8 /( و
در 51A!ر*� ا .2005*�!��  20ة ��

9-  �ا!;�f-g2005  );T �.#  25ا!;hرخ 89  307- 05ا!;���م ا!���8 ر&
ت ������ )��t!�M� #��$] c*# وو���#ا����ء ا!.>;! #��F #�;��!*�ة ا�ا!< ،

درة ��ر*�  58ا!$�د A!2005أوت  25ا. 
10 -  �ا!;�f-g2007  );T �.#  30ا!;hرخ 89  257- 07ا!;���م ا!���8 ر&

ء ا!Tب أ����� #������!c ا!-$��# ا!��M*# وا!����#ا����ء ا!�Q}# ا>; ،
درة ��ر*�  53ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!2ا  ����2007;�. 

11 -  8��  �92012�ا*� �.#  11ا!;hرخ 89  68- 12ا!;���م ا!���W.�! ا!;)�د
#.>M!ا �ت و������� 6!��;�# ا!$�د ، ا!<�*�ة اا!�ط.�# !�[�اف �M  ا

درة ��ر*� A!12ا  �ا*��92012. 
12 -  �ا!;�f-g2012  );T �.#  31ا!;hرخ 89  320- 12ا!;���م ا!���8 ر&

ء ا!Tب أ����� #������!c ا!-$��# ا!��M*# وا!����#ا����ء ا!�Q}# ا>; ،
درة ��ر*�  48ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!2ا  ����2012;�. 
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ا!Zي *)�د  ���1997;��  23ا!;hرخ 89  351- 97� ا!;���م ا!�.@�Zي ر& - 13
ت ����� #������!);M# ا� #'M$�;!ا �]ج =zA ا!�$��� ا!;���[�وط إ

 1997أ:���� �.#  23;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!����# 89 *�م ا!Qb�و Q�>/��و ،
ا!<�*�ة ، !F@M�M*�ن وا!�l اBذا�8 ا!;6;�ع/( &�R ا!;��6�h( ا!$;�/���( 

درة ��ر*�  62ا!��;�# ا!$�د A!24ا  ����1997;�. 
14 -  �!Zي *)�د :�@�ت ا 2002/رس  5ا!;hرخ 89  85-02ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

ر ا!��[�)تQ];�# ا!$�د إ��*�ة ا!�ر*�  16، ا!<درة ��A!رس  05ا/2002. 
15 -  �S$��(  ا!;)�د !?�@�ت 2007/رس  8ا!;hرخ 89  84-07ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

@�: n�T*و f*�A�!ا jSت /;8Mb &�ا�� ا!;��[)�( �M  /��6ى /�ا:F و/?�
f*�A�!ت ا�M;� #�درة ��ر*�  17، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د /;ر�# ر&A!14ا 

رس /2007. 
16 -  �ا!;)ّ�د [?R  �92012�ا*� �.#  6ا!;hرخ 89  30- 12ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

ب�اد ا!�:!# !f*�A�M 89 ا�و[�وط إ����درة  8، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!ا
 .�92012�ا*�  15��ر*� 

17 -  �ا!;�$M> �-�وط  �92012�ا*� �.#  6ا!;hرخ 89  32-12ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
�ء /?jS ا!�f*�A و:�@�ت /;ر�# => اTأ� )��$Sاض و�أو ا!%$( /��

�Q�p-� 8�T'!;�# ا!$�د ا��*�ة ا!�ر*�  8، ا!<درة ��A!15ا  �ا*��92012. 
18 -  �ا!;�$M>  ���2012;�� �.#  6ا!;hرخ 89  332- 12ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

ء ا!Tب أ����� u]��!� u*�A�!�#���، ا!<�*�ة ;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�
درة ��ر*�  50ا!��;�# ا!$�د A!12ا  ����2012;�. 

19 -  �!;�$M> ا ���2012;�� �.#  6ا!;hرخ 89  333- 12ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
ء Tب أ�����!u &�ا�� ا!;��[)�( ا�=�ار A! ترة ا:��ب ا!��&�$;���

درة ��ر*�  50، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د  ;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!����#ا!A!12ا 
 ��;���2012. 

20 -  �2012��9;�� �.#  17ا!;hرخ 89  399-12ا!;���م ا!�.@�Zي ر&  z.! ا!;)ّ�د
ء ا!;<!c ا!-$��# ا!�M أوراق ا!�f*�A ا!�8Tب أ����� R;$�6S #����*# وا!�

 ا!�'.�#QSاF�;/;�# ا!$�د و��*�ة ا!�ر*�  63، ا!<درة ��A!18ا  �9;���2012. 
21 -  �ا!;)ّ�د  �2016.# د*6;��  19ا!;hرخ 89  336- 16ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

 ،Q��=JK و/�ة Q;�M6Sو jt 75ا!��;�# ا!$�د ا!<�*�ة !?�@�ت إ��اد �%&# ا!.
درة ��ر*� A!21ا  �2016د*6;�. 

22 -  �ا!;)ّ�د  �2016.# د*6;��  19ا!;hرخ 89  337- 16ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
ب !���� 75ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ، -?R و[�وط إ��اد ا!�:!# !f*�A�M 89 ا

درة ��ر*� A!21ا  �2016د*6;�. 
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23 -  �ا!;)ّ�د  �2016.# د*6;��  19ا!;hرخ 89  338- 16ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
ت !?�@�ت����J! تر ا!��[�)Q];�# ا!$�د ، إ��*�ة ا!�ر*�  75ا!<درة ��A!ا

 .2016د*6;��  21
24 -  �ا!;)ّ�د !'�ا��  2017*.*� �.#  17ا!;hرخ 89  12-17ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

��#، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د ����درة ��ر* ��3� ا!M<.# اBدار*# اA!�18 ا  �*.*
 #.�2017 . 

25 -  �ا!;)ّ�د !?�@�ت  2017*.*� �.#  17ا!;hرخ 89  16-17ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
 ا!;M'�6# !;�ا&�# �M$!ا #{�Q![)�( وا�ف ا!;��ّAS f(S #������و�L ا!'�;# ا

، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د Q�M� )��tت واطJع ا!.�����درة ��ر*�  3اA!18ا 
 #.� �*.*2017 . 

26 -  �ا!;)ّ�د !-�وط  2017*.*� �.#  17ا!;hرخ 89  20-17ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
ت، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د �����درة ��ر*�  ��6S4� ا�[�ص Jtل اA!25ا 

 #.� �*.*2017. 
27 -  �ا!;)ّ�د !?�@�ت  2017*.*� �.#  17ا!;hرخ 89  21-17ا!;���م ا!�.@�Zي ر&

ء /?jS ا!�f*�A، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د أداء ا!�;�( /( ط�ف T4أ� 
درة ��ر*� A!25ا  #.� �*.*2017. 

28 -  �ا!;)ّ�د !'�ا��  2017*.*� �.#  17ا!;hرخ 89  23-17ا!;���م ا!�.@�Zي ر&
� /�:F و/?�j ا!�f*�A و���ھ;، ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د �W.S4  درةA!ا

25��ر*�   #.� �*.*2017.  
 

  :ا�2زار)�ا�'�ارات    - ب

ا!;�S );T$��(  ���2012;�� �.#  24ا!'�ار ا!�زاري ا!;-��ك ا!;hرخ 89  -1
ت ا!;)�M# !��م ������# ا!�ا�;# !M<.# ا!�ط.�# !;�ا&�# اء ا�/T29أ� 

 #.� ��;9�� ).2012أ:����  21ا!;hرt# 89  �58�*�ة ر�;�# ��د ( .2012

ت ا!;)�M# ا!;hرخ  -2�ا!;)ّ�د  ���2012;��  898 &�ار وز*� ا!�ا�Mt# وا!<;
ب ����!��ّ[u 89 &�ا�� ا!;��[)�( � u*�A�!رة ا;���!F�;;Mات ا!�'.�# 

#���ء ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�T*�ة ر�;�# ��د ( .أ���50  #tرh;!ا
 8912  ��;���2012.( 

ت ا!;)�M# ا!;hرخ 89  -3�ا!;)ّ�د  ���2012;��  8&�ار وز*� ا!�ا�Mt# وا!<;
;M! ار�[)�( ا�=�ا!;� �!u &�ا�A! ترة ا:��ب ا!��&�$;���;�Fات ا!�'�# 
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#���ء ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�Tب أ����� �50�*�ة ر�;�# ��د ( .
 89 #tرh;!12ا  ����2012;�.( 

2012��9;�� �.#  11&�ار وز*� ا!�ا�Mt# ا!;hرخ 89  -4  �*�'S ة��M! ztّ�;!ا
ر*� ا��9ح ا�&��اعS  #*�M�!ا!-$��# ا c!ء ا!;<Tب أ����� <M$�;!ا

#���2012��9;��  18ا!;hرt# 89  �63�*�ة ر�;�# ��د (.وا!� .( 

ا!;)�د !F�;;Mات ا!�'.�#  2012��9;��  22&�ار وز*� ا!�ا�Mt# ا!;hرخ 89  -5
f*�A�!*�ة ر�;�# ��د (  .�وراق ا�89  �64 #tرh;!29ا  �9;���2012.( 

ا!;�S );T$��( رؤ�ء  2012��9;��  11ا!;hرخ 89 &�ار وز*� ا!$�ل  -6
ء ا!;<!c ا!-$��# Tت أ�������# ا!����# 89 ا����ن ا>M!ء اTوأ�

ا!;hرt#  �63�*�ة ر�;�# ��د . (2012��9;�� �.#  29ا!��M*# وا!����# !��م 
 8918  ��;9��2012.( 

 

  :وا�'�ارات وا��4
<�� ا=��71 -ج

1-  8Mtم ا!�اW.!ا!-$��# ا c!ء ا!;<Tب أ����!M<.# ا!�ط.�# !�[�اف �M  ا
 #.6! #���ا!;.-�ر 89  ���2012;�� �.#  25ا!;hرخ 89  2012ا!��M*# وا!�
درة ��ر*�  56ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د A!.#  11ا� �2012أ:���. 

2- �M�!ا!-$��# ا c!ء ا!;<Tت أ�����م ا!�اM! 8Mt<.# ا!�ط.�# !;�ا&�# اW.!ا #*
2012��9;��  29وا!����# !��م   �دق �j��;� m�M ا!;�او!# ر&A;!01ا 

 89 #tرh;!.#  17ا� �ر( .2012أ:����-./ ��g.( 

3- 8Mtم ا!�اW.!ت  ا����� ا!;M'�6# !;�ا&�# ا�M$!ا #{�QM! 89 رخh;!22ا  �*.*
درة ��ر*�  13ا!;.-�ر 89 ا!<�*�ة ا!��;�# ا!$�د  �2017.# A!26ا  �ا*��9
 #.�2017. 

ت ا!;)�M# ا!�ا�Mt# �*/.-�ر وز -4�أ:����  7ا!;hرخ 89  6616ر&�  وا!<;
 #.�2012 � <M$�;!ر*#، ا�Q;>!ة ا���6# ا!'�;# ا!;�m�ّ إ!  و ��M6S #�M;$

��# ا!��M*# إ!  /;8Mb ا�=Fاب ا!�6��# ا!;-ر:# 89 ����ت ا�����ا
 .)M01)> ر&� /( /;8Mb &�ا�� ا!;��[)�( ا�=�ارو
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5- #�Mtا!�ا �ر وز*�-./ #�M(;!ت ا����;��  10ا!;hرخ 89  116ر&�  وا!<;
إ*�اع ا!��[�)ت ا!;�$�M;$� <M#  ا!;�m�ّ إ!  و�ة ا!<;�Qر*# ، �2012.# 

#���ء ا!;<!c ا!-$��# ا!��M*# وا!�Tب أ����� )<(M/  � .)02ر&

6- #�Mtا!�ا �ر وز*�-./ #�M(;!ت ا�أ:����  22ا!;hرخ 89  694ر&�  وا!<;
 #.�2012 � <M$�;!ر*#، ا�Q;>!ة ا�ء /?jS ا!;�m�ّ إ!  وTأ� )��$�

� ا!�;�(Q�ت أدا ).03ر&�  /M)>( ا!�f*�A و:�@�

7-  �ت ا!;)aM/ #�M ر&�����&�ار  336&�ار ا!M<.# ا!�ط.�# !�[�اف �M  ا
 �2012��9;�� �.#  20ا!;hرخ ��ر*�  375ر& )<(M/ � .)04 ر&

 
 


تا������
ت وا� -د���@:  

1- #�&�� #�M(;!ت ا� 2012د*�;6�  h/5رt# 89  3538ر&�   وز*� ا!�ا�Mt# وا!<;

ت  �A��80ص :�@�ت Z�@.S أ=?م ا!;دة  ��ةا!/��Q# إ!  �������ن ا& )/

��ن ر&�  59وا!;دة �*#  �92012@�ي  21ا!;hرخ 89  07-12/( ا!'�!� <M$�;!ا

 c��ي ور�M�!ا!-$�8 ا cM>;!ا c��ب ر���وا!;�M� )�.;T  ا!��ا!8 :�@�# ا

8�� .)05ر&�  /M)>( ا!;<cM ا!-$�8 ا!�

ت ا!;)�M# ��&�# وز*� ا!�ا�Mt# وا! -2�;> � 2012د*�;6�  h/6رt# 89  3560ر&

�ة ا!/��Q# إ!  �� #'(M/ �  .)06ر&�  /M)>( ا!;Z:�رة أ�Jه 3538!��&�# ر&

 2012د*�;6�  h/ 6رt# 89 3553ر&� !�زارة ا!�ا�Mt# ��&�# ا�/�( ا!$م  -3

��ن  �A��80ص ا��;د ا!?�@�ت ا!;)ّ�دة 89 ا!;دة  ��ةا!/��Q# إ!  /( ا!'

 �ب ر��c ا!;<cM ا!-$�8  01- 12ا!$�Tي ر&����ت �����م اW.� <M$�;!ا

��ن ا!��M*#  65ا!��Mي، وا���$د أ=?م ا!;دة & )/11-10 )<(M/  � ).07ر&

A1��1=ا ��@> B�C ��ا��2ا:  

ت ا!; -� L&�/#�M(  /http://www.intérieur.gov.dz وزارة ا!�ا�Mt# وا!<;

ء ا!<Fا��*#  -��     /L&�/  http://www.aps.dz و:!# ا�
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 ملخص

عملٌة انتخاب المجالس الشعبٌة المحلٌة عبر القانون العضوي بتنظٌم  المشّرع الجزائري قام 

المتعلق بنظام االنتخابات بهدف ضمان حماٌة هذه العملٌة وتفادي كل ما من شأنه أن ٌؤدي إلى 

فً وضع المشّرع الجزائري نجح  التشكٌك فً نتائجها ، وهو ما دفعنا إلى التساؤل إلى أي مدى

إطار قانونً شامل ٌنّظم عملٌة انتخاب المجالس الشعبٌة المحلٌة بما ٌضمن حماٌة العملٌة 

 االنتخابٌة، وٌضبط دور كل المتدخلٌن فٌها.

بالنسبة لإلجراءات التحضٌرٌة للعملٌة االنتخابٌة فلقد نّظمها المشّرع بداٌة من عملٌة تحدٌد 

ناخبة وإعداد القوائم االنتخابٌة ومراجعتها. هذه األخٌرة الدوائر االنتخابٌة واستدعاء الهٌئة ال

ةخصوصا ما ٌتعلّق ب من أهم اإلجراءات التحضٌرٌةتعتبر   إجراءات التسجٌل فً القوائم االنتخاٌب

كما ضبط المشّرع  .القوائم هذه التً تتولى مهمة القٌام بعملٌة إعداد اإلدارٌة االنتخابٌة اللجان و

 حٌن كأشخاص و بقائمة الترشّح ككل.ل وضع شروط خاصة بالمرشّ عملٌة الترشّح من خال

عملٌة مراقبة االنتخابات هٌئة جدٌدة هً الهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة من جهة أخرى، تتولى و

، بحٌث تسهر على شفافٌة االنتخابات ونزاهتها منذ استدعاء الهٌئة الناخبة حتى إعالن االنتخابات

بشكل متساو من قضاة ٌقترحهم المجلس األعلى  هذه الهٌئة تتكّونالنتائج المؤقتة لالقتراع. و

 .للقضاء، وكفاءات مستقلة ٌتم اختٌارهم من ضمن المجتمع المدنً، وٌعٌنهم رئٌس الجمهورٌة

، عملٌات التصوٌتالمتعلقة بالحملة االنتخابٌة وقواعد م المشّرع الجزائري األحكام كما نظّ 

 . حٌن المنتخبٌنعلى المرشّ  إلى غاٌة التصرٌح بالنتائج، وتوزٌع المقاعدوإجراءات عملٌة الفرز 

مراقبة عملٌة التصوٌت وفرز األصوات من طرف ممثلً على  قانون االنتخاباتنّص و

تبقى دون المستوى المنشود بحسب تقرٌر المعهد الوطنً الدٌمقراطً  حٌن، والتًالمرشّ 

 األمرٌكً وكذا تقرٌر بعثة االتحاد األوربً لمراقبة االنتخابات.

وفً األخٌر خلصنا إلى مجموعة من المالحظات واالقتراحات المتعلقة أساسا بعملٌة التسجٌل فً 

لقة بالحملة االنتخابٌة وطرٌقة التصوٌت، كام المتعالقوائم االنتخابٌة وشروط الترشّح واألح

 . حٌنرقابة ممثلً المرشّ وباألخص عملٌة 



Résumé 

   Le législateur algérien a fixé les règles de l’organisation des élections des assemblées 

populaires locales, à travers la loi organique relative au régime électoral, afin d'assurer un 

encadrement juridique de cette opération, et d'éviter toutes formes de remise en cause de ses 

résultats, ce qui nous a amené dans cette étude à nous interroger sur la réussite de l’arsenal 

juridique en vigueur dans la protection de ce processus dès son lancement jusqu'à la 

proclamation des résultats, ainsi que la définition du rôle de tous les intervenants dans cette 

opération. 

Pour les actions préparatoires du processus électoral, le législateur les a organisé, tout en 

commençant par la détermination des circonscriptions électorales, la convocation du corps 

électoral et la préparation des listes électorales et la révision qui est l'une des mesures 

préparatoires les plus importantes, en particulier, en ce qui concerne les procédures 

d'inscription sur les listes électorales et l’installation des commissions administratives ayant la 

charge de l’élaboration des listes électorales. Le législateur met en place également les règles 

régissant les candidatures.  

D’autre part, la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections est un nouvel 

organe de contrôle est chargée de veiller à la transparence et à la probité des élections dès la 

convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Cet 

organe est composé du président et de membres nommés par le président de le République à 

parité, de magistrats proposés par le conseil supérieur de la magistrature et de compétences 

indépendantes choisies parmi la société civile.   

Le législateur algérien a également défini les dispositions de la campagne électorale, les règles 

des opérations de vote, les procédures de dépouillement jusqu’à la proclamation finale des 

résultats ainsi que la répartition des sièges entre les candidats élus. 

Le contrôle des opérations de vote et de dépouillement par les représentants des candidats ne 

reflètent pas les objectifs attendus, et ce selon le rapport de l'Institut National Démocratique 

Américain, ainsi que le rapport de l'observation des élections de la mission de l'Union 

européenne. 

Enfin, nous avons conclu une série d'observations et de suggestions relatives au dispositif 

d’encadrement et de déroulement de l’opération électorale notamment en ce qui concerne les 

inscriptions sur les listes électorales, les conditions de candidature, les dispositions de la 

campagne électorale, le mode de scrutin et en particulier le contrôle des représentants des 

candidats. 

 



Abstract 

      The Algerian legislature has established rules for the organization of elections of 

local people’s assemblies through the organic law on the electoral system in order to 

protect it, and to avoid any way to challenge its results, which led us in this study to ask 

about the success of the current legal framework in protecting this process from the start 

until the announcement of results, and defining the role of all stakeholders. 

For preparatory actions of the electoral process, the legislature has organized, all 

beginning with the determination of constituencies, the convening of the electorate and 

the preparation of voter lists and their reviewing, which is one of the most important 

preparatory measures, in particular registration procedures on electoral lists and setting 

up of administrative committees in charge of the preparation of electoral lists. The 

legislator also establishes the rules governing candidatures. 

In the other side, elections operation get a new organization which’s The Independent 

High Authority for the Elections oversight, this last assure the transparency and integrity 

of the election from the electorate’s convocation till the announcement of the 

preliminary results. This authority is composed of judges proposed by the superior court 

of justice, and independent competences chosen from the civil society appointed by the 

president of the republic. 

The Algerian legislature has organized the rules which concerns the electoral campaign 

and those of the voting operation, besides, the procedure of the vote counting till the 

final corrections and the repartitions of seats among the candidates. 

The electoral law has reduced the control of electoral operation and counting vote by the 

candidates’representatives. This last, according to the report made by the American 

National Democratic Institute and the report made by the European Union’s Delegation 

of election’s observation, still below the desired level. 

Finally, we came up with a series of comments and suggestions relating to the 

registration process and the functioning of the electoral process particularly the 

preparation of the electoral lists, the conditions of election’s campaign and the role of 

Representatives candidates. 
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