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 الملخص:        

 لمررا ختررم مررل خ لمررا تمررار  مررل يعتبررر اتختبرراال تاتسررتآلتاة الليررة الوحيررد  ال       

ك الشررر ية يررتإ ضخعررا الا للر اتررة حترر  تت رر أن خظمرة السياسررة السررلذةك لرر ل  يجرر  األ

د دمر  فالمؤسس الدسرتور   رتالتم تجسد سمو الدستورك اد  األفرادك رالتم تتذات  مع ض

ختصرراا الم ررانإ مررل جمررةك تاختصرراا القا ررم تريل خررو يل مررل الر اتررةك مررا تعلرر  تا

مررل جمررة أخررراك تأ رراا جمررال  الررل متعلرر  تالسررلذة الو نيررة المسررتقلة  الدسررتور 

كآلر  تتمتع تجملة مل اتختصاصات تتتميز تجملة مل الصآلات الترم ي   ختباتاتك تال ل

 .تآلتائيةفم الر اتة  ل  العملية اتختباتية تاتس زالة تال يادنلما اتستق لية تال

ة الم كمررر ؛جلرررس الدسرررتور الم ؛الر اترررة ؛الشرررر ية ؛اتختباترررات : الكلماااات المفتا ياااة

 التصويت. ؛المستقلةالسلذة  ؛الدستورية

      Abstract: 

      Elections and referendums are the only mechanism through 

which political regimes exercise power, so they must be subject to 

oversight in order to achieve legitimacy, which matches the will of 

individuals. On the other hand, he added a third organ related to the 

Independent National Authority for Elections, which has a number 

of specializations and is characterized by a number of 

characteristics that guarantee its independence, integrity and 

impartiality. 

Key words :The election ; legality; legislative work; Parliament ; 

ruled; the first room; the second chamber; vote. 

The election; legality; censorship; the Constitutional Council; 

Constitutional Court; independent authority; vote. 
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 مقدمة :      

 الديمقرا يرةفم ض ار 1ةاتختباتات ألمية تالغة نآلية لبناة الدتلة السياسيتكتسم      

ياخرا مرل معرايير المآلمروأل األنطرر  غ الم تعد جزة تمعيرارتنمعيار لشر ية الدتلةك 

 .2ت تلو مآلموأل ال كامةأفم خذاال ما تعد ال دا ة 

ية دالسرريا المؤسسررات تاخبطررا ضن الرلرران األساسررم لمررا لررو نوخمررا ض ررار ضختررا        

 .لاسارلا تتأ يرمت ع خظاأل  اخوخم د ي  تصارأل لعبط     ل  ذ  للدتلةك تلم ا ت  

 ا:ضل  مبادئ تأسس دستورية لع  ألمم  (Le régime)يستند ل ا النظاأل القاخوخم

 ررد تلنظرراأل. اعرردان النرروا  الصررلبة لمرر ا ي   يل     ل ررار الشررع  اليررمبرردأ السررياد  تحريررة اخت 

جملة مرل العرماخات الترم تجسردت خصوصرا فرم القراخون الععرو   الدستور مل 

ك تمرل ألرإ المبرادئ الجديرد  مرا 3أ  المجلرس الدسرتور رل ختباتاتك الر    عرد  

ل قرو  (ك ض رافة ضلر  تر يرة ا73تعل  تالمشارنة السياسية للشباال )تشجيع( )المراد  

ترريل وفيرر  تينمررا ت(ك التررم أصررب ت متذلبررات ينبغررم الت59لسياسررية للمرررأ  )المرراد  ا

 المبادئ األتل .

ات ض راد  درجما فرم رلاخري رضن السيا  التاريبم ال   يذبرع اتختباترات القادمرة       

ر ال   : "المجلس المنتب  لو اإل افـ تناة الدتلة تإ آلاة الشر ية  ل  مؤسساتما 

 ك(16/2المراد  ) ك"دترهك تيرا ر   مر  السرلذات العموميرةرايعبر فيه الشرع   رل ض

ك تنر ا 20214مار  10تتاريخ  16تما المجلس الدستور  فم  رار  ر إ  ر  ن  نما ذ  

دا يتذل  النص  ل   ماخات جديد  تعع  ياألمر تالنسبة للسلذات ال مرنزيةك مما 

يلك للعررماخات الموجررود  ل سررتجاتة للمذالرر  المل ررة تالمتكرررر  للآلررا ليل السياسرري

 ليررات اتختباتيرة السرراتقة مرل  رركو  حررولترالنظر لمررا  راال العم كمعار رة تحرانررا

 مصدا يتما تخزالتما.

لدسرررتورية أحررردس المؤسرررس الدسرررتور  تلت قيررر  تتجسررريد تلررر  المتذلبرررات ا       

د تال يرا السرلذة الو نيرة المسرتقلة ل ختباترات لتجسريد المبرادئ الدسرتورية للشرآلافية"

رسررة المرتبذررة تمما ل قررو سررند القعرراة نعرماخة لت  ك ل  )المب ررل اتتل(ت ردأل الت يز

 .(المب ل الطاخم) السياد 

 السااالاة الية ياااة المساااتقلة لكنتخاباااات ة اااام  ل ااافا ية ول:المبحااال اأ       

 العمليات االنتخابية واالستفتائية :

رنرزا ما لمرا  ر  المؤسس الدستور  السلذة المستقلة نميئة دستورية ماخنر          

رفالسياسرية المرتبذرة تالترداتل السياسرمك  دستوريا ساميا ي آلظما مل التقلبرات ما بص 

 تآلص  خاا )الآلصر  الطالرل(  رمل البراال الراترع المتعلر  ترـ : "مؤسسرات الر اترة

(ك لاتت ذلر الم) الدسرتوريةتمترع تاتسرتق لية ت(ك حيل 203ضل   200)المواد مل 

 (.الطاخم ذل المتتمماأل ضدار  العمليات اتختباتية تاتستآلتائية )
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 المرةز القانيني المستقل اأول: البالم        

رحمنح األمر المتعمل القاخون الععو  أتلوية للسلذة المسرتقلة حيرل           ما ع 

( الآلررررال اتتلمررراد  منررره( مجسررردا تسرررتق ليتما الععررروية ) 42تالبررراال األتل منررره )

 (.الآلرال الطاخمة )يتتستق لية تظيآل

   

 االستقكلية الع يية : :الفرع االول        

 : 5فم  د   ناصرك مل ألمماالععوية تتجسد اتستق لية        

مررل  برر  يعينررون  20تشرركلما مررل الشبصرريات المسررتقلة ): مررل حيررل األ رربااف -

 (؛رئيس الجممورية

ك 01ـر21مرل األمرر  21سنوات( غير  اتلة للتجديرد )المراد   6ـ ا تماد خظاأل العمد  )

 ( ؛الرئيستما فيما  مد  

 كالتداتلم تالتنآلي  ماللا تعل  تجيما مل حيل األجمز ك فباصة ما أت

 كStatutال   يتعمل خظاما أساسيا  مل حيل الو عية القاخوخية للععو تأما

 منبر ا فم حزال سياسرم الععو : أن ت يكون اتستق ليةمل حيل  رت  ف

يآلرة سرامية أت  عروية تظ  (السراتقةك ت ردأل اتختسراال ضلر5السنوات البمرس)خ ل 

 .اختباتية م لية أت ت نية

لرت آل  لزأل أ عاة السرلذة المسرتقلة تواجر  ا: "ي   ـف ـ تأما مل حيل  ماخات ال ياد

ت ممنرة أتال يادك تاتستق ليةك تيمنعك من  تعيينهك مل ممارسة أ  تظيآلة أت خشرا  

ا فرم ك تلرإ ليسرو(43(ك تيمنع  ليمإ التر ح أ نراة  مردتمإ )المراد  42حر  )الماد  

تآليد  راتبررا تر  تعويعررات حيرل : "يسرر تن مرروظآليل يتلقروند  ع رفمررإ ت ي   تبعيرةت رعية 

.( اسرية ).أ عاة المندتتيات الوتئية تالبلديرة تالمنردتتيات لردا المنردتتيات الدتلوم

 نرراة خرر ل فترر  تنظريإ اتختباترات تاتسرتآلتاةات تأتعبئرتمإ  مرل تعويعرات تمناسربة

 (45إ اتختباتية". )الماد  مراجعة القوائ

 االستقكلية اليظيفية  الفرع الثاني :        

سرتق لية اتتنتائ  لامرة تعرمل تلر    اخوخيةمن ت السلذة المستقلة استق لية         

 (.ا اخيالسلذة العامة التم تعمل لما الآلعالية ) تتامتيالات(ك اتت) اإلدارية

 نميئرة تداتليرة مكرسرة مبردأ الجما يرة. تلرم ت تبعرع تمار  السرلذة صر حياتما

أل  ر اتررة ضداريررة رئاسررية أت تصررائية حيررل يررتإ ذلرر   لرر   ررك  مررداتتت يتبرر لا 

 مل األمر(. 24المجلس تاألغلبية )الماد  

 لر   ( دتن المررتر25تتنشر فم النشر  الرسمية للسلذة المستقلة مبا رر  )المراد  

 م سج  خاا.ف ا ر المداتتت أ  اجراة ر اتم تعد تسجي  م

خلم فم اختصراا السرلذة المسرتقلة تإ رداد خظاممرا الردا اتستق ليةد نرست تل   ت

 مل األمر(. 22تخشر  مبا ر  فم النشر  الرسمية )الماد  

 :االستقكلية اإلدارية أوال:        

معنويرة  صريةالسلذة المستقلة  ب يتمط  فم منحضن مبدأ اتستق لية تتجسيد          

 :6تآ ار منظمة إل ذائما مكوخات تمكنات اتستق لية التم تبرل خصوصا فم 
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يجسرردلا رئرريس السررلذة المسررتقلةك فمررو األمررر تالصرررا تالمتصرررا  سررلذة ضداريررة

آلرر  تصرراح  السررلذة الرئاسرية  لرر  أ واخمرا تض اراتمررا تالمن ت عراةتاسرمما  اخوخررا 

  تمترع مسرتبدميما تقراخون أساسرم يصرادلمداتتت مجلسما تتظمر اسرتق ليتما فرم 

  ليه مجلس السلذة المستقلة.

 :التمتع بامتيازات السلاة العامة ثانيا:        

  مل مو ا تعسضن المرنز القاخوخم للسلذة المستقلة نميئة دستورية تتميز تال

سم لمرا تيالات السلذة العامة التم ترتبط تاتمتيال األسامالمشرال الععو  من ما ا

 تلو الر اتة.

 سلذات تنآلي ية تمكوخات   س :تتلك اك فمم تتمتع 

لر   ـ سلذة تنظيمية مستقلة التم خستنتجما مل أحكاأل القراخون الععرو  الترم ترنص 

 رتر  اتباذ سلسلة مل القرارات مل  ب  رئيسما خصوصرا حيرل : "يتبر  رئريس 

تيررة للعمليررات اتختباالسررلذة المسررتقلة نرر  التررداتير مررل أجرر   ررمان السررير العرراد  

تاتسرررتآلتائية ت رررمان مصررردا ية ت رررآلافية تصررر ة ختائجمرررا تمذاتقتمرررا للنصررروا 

رع  ت  ل( 01ـر21مرل األمرر ر رإ  31الماد  )ية السارية المآلعول. مالتشريعية تالتنظي د ع  

 منه. 47القا د  العامة التم ت عتما الماد  

ات   سررلذة اتبرراذ القرررارالسررلذة المسررتقلة تملررضن ـرر سررلذة اتبرراذ  رررارات تنآلي يررة 

ك 01ـ21مل األمر ر إ  47ة تفقا لسلذة تنظيمية مستقلة تموج  خص الماد  يالتنآلي 

 التنآلير   القرارات اإلدارية تالقعائية تما يترت   نما مل امتيال الذراتعمع شاته تت

 .7تن  تسائ  التنآلي  تالتبليغ

ن تبذرر أل للسرلذة المسرتقلة و  العموميرة لتنآلير   راراتمرا تيمكرقرـ ضمكاخية تسربير ال

ا النائرر  العرراأل فررم حالررة أخذرررت تارتكرراال أحررد األفعررال التررم تكتسررم  اتعررا جزائيرر

 (.49)الماد  

خابيااة االنت اتعلااى ادارا العملياا لمااكااإلشااراا الالمهااا  :  الثاااني الاابالم        

 واالستفتائية

يإ "ت عرير تتنظر تعمل السلذة المسرتقلةك  بقرا إلراد  المؤسرس الدسرتور         

مرل  07تتسيير تاإل راا  لر  مجمروال العمليرات اتختباتيرة تاتسرتآلتائية" )المراد  

ئية (ك لكم تعمل "أن يمتنع ن   رون مكلرب تالعمليرات اتختباتيرة تاتسرتآلتا01ـ21

 ل ن  فع  أت تصرراك أت أ  سرلو  رخررك مرل  بيعتره أن يمرس تصر ة ت رآلافية 

 مل األمر( 11. )الماد  تمصدا ية ات تراال"

اخرت مبادئ الشآلافية تال ياد ت دأل الت يرز خقلرت جميرع الصر حيات الترم نريس تلتك

يرة تختباتاقة خاصة  تترأ ير العمليرات لللسلذة المستقلة المتع العمومية تعود لإلدار 

 بيل  بررتال آلراظ  لر  أصروات النراخ    عل ر(ك تخاصة مرا ت  الآلرال اتتلتاتستآلتائية )

 (.الآلرال الطاخمالنتائ  )السمر  ل  ص ة 

 ستفتائيةاالنتخابية واالال مانات المرتباة بتأةير العمليات  : الفرع اأول      

العمليررات   ت ررع القرراخون الععررو   وا ررد تضجررراةات لعررمان الشررآلافية لكرر       

 اتختباتية اتتداة مل التسجي  تالتر ح تات تراال.
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خبيل تعردما د أصب ت السلذة المستقلة لم األمينة  ل  البذا ية الو نية للناقل       

ما كمسرمكلآلة تما تالت    تأر امماك فمم الت     ما تد  ت     ناخت مطار جدل نبير حول ص  

را  ر(ك تالتم تبرتص تإ رداد القروائإ اتختباتيرة تمراجعتمرا دتريرا مرل 53)الماد  

ل  اض (ك تتشك  م63السلذة المستقلة )الماد  ية مسؤتللجنة تلدية للمراجعةك ت ت 

  المنسرلإ بتراري( مرل البلديرة 03يعينه رئيس المجلرس القعرائم ت   رة مروا نيل )

 تقررار.  دد رئريس السرلذة المسرتقلة  وا رد سريرلاالوتئم للسلذة المستقلةك تالتم ت  

الترم  ختباتيرةصادر منهك تلم تتلق  ات ترا رات المتعلقرة تالتسرجي  فرم القروائإ ات

 .8يمكل ات تراض  ليما مل الموا نيل

لر  اللجنرة تقررار فرم ات ترراض المقردأل مرل مروا ل الر   يملر  ذتجير   نمرا        

ل  لشرذ   ربص مسرج  تغيرر حر ك أت لتسرجي   ربص مغآلر  عال   تا تراض م

 فم خآلس الدائر .  مسج

وفر فررم صرر تما تترر تتبررتقلة سررأمررا مررا تعلرر  تعمليررة التر ررحك فررإن السررلذة الم       

لري  الشرت  القاخوخية المذلوتة فم المتر ر يلك تيمكرل أن ترفعرما تقررار معلر  تع

ات ا صرررري ا )مررل  بررر  المنسرر  الررروتئم للسررلذة المسرررتقلة تالنسرربة ل ختباتررريرر اخوخ

ك 9ل  نرر(ك القاترر  للذعررل أمرراأل الم كمررة اإلداريررة تاتسررتئناا 183الم ليررة )المرراد  

ا تص ة (ك تأيع206النسبة للتر ح ل ختباتات التشريعية )الماد  تن ا خآلس األمر ت

ة (ك تفم ص ة التر ي ات لرئاسة الجممورير226التر ي ات لمجلس األمة )الماد  

 أياأل مل تاريخ التر ح. ةسبع  تقرار معل  فم أج

منسر  فتأما فيما يبص ات تراال فمم تقع أيعا ت رت ر اترة السرلذة المسرتقلةك       

ترر    يعررد  رروائإ أ عرراة مرانررز تمكا تتيررة الوتئيررة للسررلذة المسررتقلة لررو الررالمند

د ليعرمل حيرا (.126)المراد   كالتصويت الترم يرتإ  مليرة ات ترراال ت رت مسرؤتليتما

 المؤ ريل لمكات  التصويت.

أن  عدي  فم حالة ا تراض مقبولك ال   يجر تكون القرار م   ييمكل أن  نما     

 ررل  الصررادر أل نتاتيررا ضلرر  المنسرر  الرروتئمك نمررا يمكررل أن يكررون  رررار الرررف د  ق رري  

ات   ر ام   للذعل أمراأل الم كمرة اإلداريرة الر   يكرون  ررار منس  السلذة المستقلة

 .10ل ستئناا

تتمل  السلذة المسرتقلة اختصراا  ربط  مليرة التصرويت حيرل ي ردد رئريس       

 .11تمميزاتما التقنية" السلذة المستقلة : "خص تر ة التصويت

كتر  يقروأل تآلررل األصروات فرارلتن ت رت ر اترة مف تأما مرحلة  فرل النتائ  :      

ك تحيررل ت نررد 12النرراخبيلك ت عررور المتر رر يل  ترريلنررون مررل ي  ع  التصررويت الرر يل ي  

فرة ر  ع  تم   عةم  ش  اختماة  ملية الت ت  ت د النقا ك ت آل  أترا  التصويت فم أنيا  م  

 تات.لا ضل  غاية اخقعاة رجال الذعل تات  ن النمائم لنتائ  اتختباحس  مصدر

لم عررر الآلرررل الرر   يجرر  أن ي رررر خمرروذ  ي رردد  رررار لرررئيس السررلذة المسررتقلة 

 .13ويت ت عور الناخبيلصت بر ت يم  ك ال   يو ع فم مكت  الت

 مر لة اإلعكن ع  ال تائج : :الفرع الثاني      
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ك تحسرر  تعلررل السررلذة المسررتقلة أت منرردتتياتما الوتئيررة  ررل النتررائ  المؤ تررة       

جنررة أن الل ال الررةك تالنتررائ  النمائيررةك تالنسرربة ل ختباتررات البلديررة تالوتئيررةك تحيررل

 مندتتيرةالوتئية ل ختباتات تودال م ا ر النتائ  مرفقة تات ترا ات لردا أماخرة ال

 .14السا ة مل تاريخ اختتاأل ات ترا 96  أ صا  الوتئية للسلذة المستقلة فم أج

تعررد لرر   المرحلررة لررم األنطررر حساسرريةك فيملرر  المتر رر ون حرر  ات تررراض        

ن فم م ا ر مكات  التصويتك تن ا الذعل فم النتائ  المؤ ترة أمراأل د ت  إ الم ران الم 

 اإلدارية.

عبية البلديرة ت المجالس الشرتيعلل المنس  الوتئم  ل النتائ  المؤ تة تختباتا        

جنرة ( سرا ة مرل اسرت أل المندتتيرة م ا رر الل48تالوتئية فم أج   مان تأرتعيل )

د مررا ائيررة تعرراتختباتيرة الوتئيررةك تيتررول  منسرر  المندتتيررة الوتئيررة تنشررر النتررائ  النم

 .15تصبح خمائيةك تعد استنآلاذ رجال الذعون القعائيةك تتصدتر أحكاأل خمائية

علرل النترائ  تأما تالنسبة ل ختباتات التشريعيةك فإن رئريس السرلذة المسرتقلة ي        

 .16ية( سا ة مل است أل م ا ر اللجان اتختبات48المؤ تة فم أج   مان تأرتعيل )

ية فرم أجر  تيعلل رئيس السلذة المسرتقلة النترائ  المؤ ترة ل ختباترات الرئاسر         

 ئية.ة المستقلة م ا ر اللجان اتختباتية الوتسا ة مل تاريخ است أل السلذ 72

يعلرل فيره  تتالنسبة ل ستشارات اتستآلتائية فرئيس السلذة المستقلة لرو الر          

للجران اسا ة اتتداة مرل تراريخ اسرت أل خترائ  م ا رر  72النتائ  المؤ تة له فم أج  

ورية فرم الم كمة الدستالوتئيةك تتودال الذعون فم النتائ  المؤ تة لدا أماخة  بط 

(. 272ت 259تصر  ضلر  المرادتيل  263سا ة تعد ض  ن النتائ  المؤ تة )الماد   48

 تسررلإ ضلرر  رئرريس السررلذة المسررتقلة م عررر النتررائ  فررورا المجمعررة مررل  برر  اللجنررة

اتختباتيررة الوتئيررةك تالتررم تررودال م ا رررلا فررم ظرررا مشررمع لرردا أماخررة  رربط 

 ص .الم كمة الدستورية مقات  ت

 الق اء ة مانة للحقيق المرتباة بممارسة السياداالمبحل الثاني:         

د يملرر  القعرراة تظيآلررة دسررتورية تتمطرر  فررم حمايررة ال قررو  تال ريرراتك ت رر         

خررص الدسررتور حرر  اتختبرراال تعررماخات دسررتورية تررالنظر لكررون لرر ا ال رر  مكيررب 

 ععو  ل ختباترات  رماخاتلبا م ال قو  تخاصة ممارستماك ت د ت ع القاخون ال

( تتعرررماخة الم كمرررة المذلررر  اتتل لررر  مسرررتوييل  عرررائييلك القعررراة مبررردئيا )

 (.المذل  الطاخمالدستورية نقا م اختباتات )

 رقابة الق اء المالب اأول:        

ليترد إ ت( الآلررال اتتليبسط القعاة ر اتته  ل  مجم  العمليرات اتختباتيرة )        

 (الآلرال الطاخمجديد  لمرا بة التموي  فم صيغة  عائية ) تر اتة نآلية

 رقابة الق اء اإلداري ةمبدأ الفرع اأول:       

مليرات تنصرا الر اتة القعائية  ل  مجال يغذم المراح  التم تسرتغر ما الع       

لررة اتختباتيررة سررواة فررم مرحلررة التسررجي  فررم القرروائإ اتختباتيررة تمراجعتمررا تمرح

 تات تراال تختائ  اتختباتات.التر ح 
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 فآلم مرحلة التسجي ك يمكل لكر  مروا ل أن يذعرل تمجررد تصرريح لردا أماخرة      

 يره ت كرإ بط الم كمة التاتعة للنظاأل القعائم العاد  المبتصة ض ليمياك الترم تبرت ف

 غيرر  اتر  أياأل  د  رار اللجنة البلدية لمراجعرة القروائإ اتختباتيرةك ت كرإ 5فم أج  

 لذعل.ل

عررون تأمرا تالنسرربة لمرحلررة التر رحك فيبررتص القعرراة اإلدار  ترالنظر فررم الذ       

مل  ( أياأل ناملة03 د  رارات الرف  الصادر   ل السلذة المستقلة خ ل    ة )

الذعلك  أياأل مل تاريخ ضيداال 4تاريخ التبليغك حيل تآلص  الم كمة اإلدارية فم أج  

يرر أيراأل ت كرإ غ 4أيراأل ليآلصر  فرم  3تاتسرتئناا فرم أجر  تال   يمكل الذعرل فيرهك 

 .17نآلي  ات  للذعل فيهك ال   يبلغ للسلذة المستقلة )المندتال( تلأل راا تغرض الت

  ـرر تأمررا فررم مرحلررة الت عررير ل ختباترراتك تخاصررة مررا يتعلرر  تالتررأ ير اإلدار  أ

 الر   يرت كإ تكويل تتشكي  مكات  تمرانز التصويتك تالتم تعرد الجمرال األساسرم

فررم  مليررة التصررويت تالآلرررلك فررإن القعرراة اإلدار  يععررد  مرر  السررلذة المسررتقلة 

حيل تسمر  ل  حياد األ باا المؤ ريل لم   المكاتر  تلرمك نمرا أ ررخا فرم مرا 

قبولرة ( يمكرل لمرا أن تعردل تلر  القروائإ تنراة  لر  ات ترا رات المI ب  )فرم البراال 

ن الررف  الصرادر مرل السرلذة المسرتقلة يمكرل أمنماك تفم حالة العكرسك فرإن  ررار 

 يكون م   للذعل أماأل الم كمة اإلدارية المبتصة.

 ـ تأما فيما يبرص النترائ ك في ر  الذعرل لكر   ائمرة متر ر يل أت متر رح أت حرزال

لم كمررة سياسررم فررم اتختباتررات البلديررة تالوتئيررة الذعررل فررم النتررائ  المؤ تررة أمرراأل ا

ئ  ن النتراا فم أج  الطماخم تاألرتعريل سرا ة المواليرة إل ر اإلدارية المبتصة ض ليمي

اا ( ت كرإ  اتر  ل سرتئن05( حيل تآلص  فم أج  خمسرة أيراأل )186المؤ تة )الماد  

 فم أج     ة أياأل ت كإ غير  ات  للذعل )حكإ خمائم(.

 مراقبة تمييل الحملة االنتخابية : الفرع الثاني:       

 01ـر21 تموير  ال ملرة اتختباتيرة نآليرة مسرتجد  فرم األمرر جاةت رلية مرا برة       

لررد إ العررماخات األساسررية األخرررا حيررل يشررك  التمويرر  مصرردر للآلسرراد تتشررويه 

 منه. العملية اتختباتية تما ي سقط المصدا ية  ل  المؤسسات السياسية المنبطقة

ل ( أت مررتاتأرا أن لرر   الر اتررة تكتسررم  اتعررا  عررائيا مررل حيررل تشرركيلة اللجنررة )

 (. اخياحيل  راراتما )

 تأسيس لج ة مستقلة لمراقبة تمييل الحملة االنتخابية : وال:أ        

تكررر  "أن :  المقرررر تسرتمد  اللجنررة اسرتق ليتما مررل رأ  المجلررس الدسرتور         

ل مرر( 5)المذررة  09مبرردأ  ررمان الشررآلافية فررم تسرريير الشررؤتن العموميررة تفقررا للمرراد  

ويا تعررم اسررتق لية تامررة للجنررة مرا بررة تمويرر  ال ملررة اتختباتيررة.  عررالدسررتور تق

ة تتظيآليراك فرم اتبراذ  راراتمرا تكر  حيراد تخزالرة ت رآلافيةك تمرل  رإ تكرريس  رماخ

لمراد  ل( تحيل  رر المجلس الدستور  ض اد  الصياغة 3فقر   /2استق ليتما )حيطية 

ا ال اليررة : فررـ "يمكررل ك تلررو مررا جرراة فررم خررص القرراخون الععررو  فررم صررياغتم121

سرتورية الذعل فم  رارات لجنة مرا بة تموير  ال ملرة اتختباتيرةك أمراأل الم كمرة الد

 فم أج   مر مل تاريخ تبليغما" )خآلس صياغة  رار المجلس الدستور (.
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 ائم حيرلخستنت  استق لية اللجنة  عويا مل التشكيلة التم يغل   ليما الذاتع القعر

) اض مل مجلس الدتلةك ت اض مرل الم كمرة العليرا ت راض  تشك  مل    ة  عا ك

مرررل مجلرررس الم اسررربةك تممطررر   رررل السرررلذة العليرررا للشرررآلافية تالو ايرررة مرررل الآلسررراد 

 .18تمكاف تهك تممط   ل تلير المالية

رد  ا         للجنرة خظاممرا يد إ ل   اتسرتق لية الععرويةك اسرتق لية تنظيميرة حيرل ت ع 

 .19الداخلم تت صاد   ليه

 قرارات ذات ةابع ق ائي ثانيا:        

(ك 118/1 تبتص اللجنة تالمراجعة الماليرة ل سراال ال ملرة اتختباتيرة )المراد         

ر اللجنررة فررم أجرر  سررتة أ ررمر ) ررد   (  رررارا تجاليررا تصرراد  06تتمرر ا الصرردد: "ت ص 

آلم (ك فالوجاليرة تعر118/2تموجبه  ل  ال ساال أت تعدلره أت ترفعره ..." )المراد  

  ليه الذاتع القعائم نعماخة فم اإلجراةات ذات الذاتع القعائم.

اتترداة  (02يتإ ضيداال حساال ال ملة اتختباتيرة لردا اللجنرة فرم أجر   رمريل )        

 مررل ترراريخ ض رر ن النتررائ  النمائيررة حيررل يقررع  لرر   ررات  المتر رر يل ل ختباتررات

ل اتختباتيررة التررم ت مسرر  مررالرئاسررية تالتشررريعية فررتح تمسرر  حسرراال تحيررد لل ملررة 

م رراف  حسرراتات الرر   ت يعررد ضجباريررا  نرردما ت يت صرر  المتر ررح  لرر  لبررات مررل 

 .20األ باا الذبيعية أت ض اخات مل الدتلة

 رقابة المحكمة الدستيرية : المالب الثاني:        

ائية تآلصرر  الم كمررة الدسررتورية فررم ختررائ  اتختباتررات تاتستشررارات اتسررتآلت       

ال الآلررة )( تن ا الذعل فم  رارات لجنة مرا بة تموي  ال ملة اتختباتيالآلرال اتتل)

 (.الطاخم

رئاسااية الاعا   ااي ال تاائج الم قتاة لكنتخابااات الت اريعية وال الفارع االول:       

 واالستفتاء

ؤ ترة تمل  الم كمة الدستورية اختصاصرا مبردئيا ترالنظر فرم الذعرون فرم النترائ  الم

ية الرئاسر ل  ب  رئيس السلذة المستقلة ل ختباتات سواة التشريعية منما أتالمعلنة م

 تن ا ختائ  اتستآلتاة.

ك تلك  تلك ا يمكل : لك   ائمة متر  يل ل ختباتات التشريعيةك تلك  متر ح      

 حزال مشار  )...(ك ال   فم الذعل فم النتائ  المؤ تة فرم  رك   ريعرة يود مرا

( سررا ة مررل ض رر ن النتررائ  48رية فررم أجرر   مرران تأرتعرريل )لرردا الم كمررة الدسررتو

ض 209المؤ تررة. )المرراد   عت ررر  لرر   (ك تلتبا ررر اإلجررراةات حيررل تشررعر القائمررة الم 

ض  لرر  فررول  تررأن يقرردأل مرر نر  نتاتيررة فررم أجرر  ا ن عت ررر  ترريل فوللررا أت المتر ررح الم 

عرد اخقعراة ( سا ة مل تاريخ ضيداال الذعلك حيل تآلصر  فرم الذعرلك ت72تسبعيل )

تختبراال ( تإصدارلا لقرار معلر  ضمرا تإلغراة ا03األج  فم الذعل خ ل    ة أياأل )

ع ردك أت ض ر ن المتر ال فيه أت تإ اد  صرياغة م عرر النترائ  الم  ت ن ال  تبر   رح المنالم 

يعية (ك تلتعررربط الم كمرررة النترررائ  النمائيرررة ل ختباترررات التشرررر210 اخوخرررا )المررراد  

ذة ( مررل اسررت أل النتررائ  المؤ تررة مررل السررل10أ صررا   شررر  أيرراأل )تتعلنمررا فررم أجرر  

 .21سا ة 48المستقلةك تيمكل التمديد تقرار رئيس الم كمة لمد  
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أ عرراة مجلررس األمررة حيررل ي رر  لكرر   3/2تنرر ل  األمررر تالنسرربة تختبرراال       

متر رررح أن يذعرررل فرررم خترررائ  ات ترررراال تتقرررديإ  عرررل لررردا نتاترررة  ررربط الم كمرررة 

)أل  ( سررا ة التررم تلررم ض رر ن النتررائ  المؤ تررة24فررم األرتررع تالعشررريل ) الدسررتورية

لمرا  أياأل حيل يمكل 3( التم أ لنما رئيس السلذة المستقلةك حيل تبت فم أج  240

ض  ليمرراك تضمررا أن تعرردل م عررر عتررر   تموجرر   رررار معلرر  أن تلغررم اتختباتررات الم 

 خوخا.النتائ  الم رر أت تعلل خمائيا المتر ح المنتب   ا

م  رررار تأمرا تالنسربة ل ختباترات الرئاسريةك فإخمررا تملر  اتختصراا ترالنظر فر       

تر رح السلذة المستقلة المتعل  تص ة التر ي ات )المعل   اخوخيا فم حالرة رفر  ال

م كمرة (ك فال252/2( مل التبليرغ ترالقرار. )المراد  48فم أج   مان تأرتعيل سا ة )

 7جر  أقائمة النمائيرةك تمرا فيمرا الآلصر  فرم الذعرون فرم الدستورية يعود لما  بط ال

 أياأل. ال   ينشر فم الجريد  الرسمية.

ترائ  المؤ ترة تأما فيما يتعل  تاتستآلتاةك فيعلل رئيس السلذة المسرتقلة  رل الن        

 ترراالك سرا ة مرل اختتراأل ات 72تعد اختماة  م  اللجان الوتئيرة اتختباتيرة فرم أجر  

ع لدا أماخة  بط الم كمة الدستورية )أل تتودال فم ظر ش م   (.259+  272ا م 

لرم ( سرا ة الترم ت48ـ تودال الذعون فم النتائ  المؤ تة فرم ظررا  مران تأرتعريل )

 اإل  ن  ل ل   النتائ .

   ةرقابة قرارات لج ة رقابة تمييل الحملة االنتخابي الفرع الثاني:         

مرررة  ررررارات لجنرررة مرا برررة تمويررر  ال ملرررة اتختباتيرررة لر اترررة الم ك تبعرررع         

 121الدستورية فم أج   مر مل تبليغما حيل ضمكاخية الذعل  ائمرة تموجر  المراد  

 .01ـ21مل األمر 

يعرررد ذلررر   رررماخة لتمويررر   رررآلاا تمنصرررب تسرررليإ مرررل الناحيرررة القاخوخيرررة          

ليرا   ماخة فعلية تتعل  تإ رافة ر اترة ك خل  01ـ21تالسياسية حيل أن األمر ر إ 

رأل  لرر  ر اتررة  ررر ية العمليررات الماليررة لل ملررة اتختباتيررة مررل خرر ل العرربط الصررا

وخم للنظاأل المالم لما مل حيل ت رع سلسرلة  وا رد تمكرل مرل الرت كإ الآلعلرم تالقراخ

 فم ض ار مل الشر ية القاخوخية تالدستورية.

 الخاتمة        

ل المنظومررة القاخوخيررة الد يقررة اخعتقررد أن ا         لتررم ت كررإ لقرراخون الععررو   ررد  ررز 

ليررات اتختباتررات نتجسرريد المبررادئ الدسررتورية لعررمان الشررآلافية اإلجرائيررة لكرر  العم

 للدتلرة اتختباتية تإل ذاة المصدا ية للآلع  اتختباتم ال   يؤسرس لبنراة ديمقرا رم

  تالمتعرررة المعنويرررة ممرررا يعرررزل  رررر يتما تيعرررآلم  لررر  أ مالمرررا خصرررائص القرررو

ة لآلعالي تاألخ  ية تالسياسيةك تمل جمة أخراك لتوفير الشرت  القاخوخية تالسياسية

 .المؤسسات السيادية تللرفع مل ر ارلا الجيد   ل  حكامة السياسات العمومية

ات ممرا ت  رر  فيره أن الآلررا ليلك تخاصرة السررلذة المسرتقلةك ت كررإ اتختصاصرر      

ذبير  تية الممنوحة لمراك تنر ا القعراةك سريبرلتن اجتمرادا يقتعريه تالوسائ  القاخوخ

القرراخون ممررا يكمرر  العمرر  القرراخوخم تيو رر ه لعررمان أمررل  رراخوخم ل مايررة حقررو  

 المنتببيل خصوصا.
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 قائمة المراجع:     

                                                             
( تالنظر لما   الدتلة مع اإلدار  فم المجتمعات النامية حيل  غ  مآلموأل الدتلة اإلدارية 1

L’Etat administratif 

2(Isabelle Rousseau, Réforme de l’Etat et gouvernance dans les pays 
en voie de démocratisation ED. KARTHALA 2005 ; p 213 

يعمل  2021مار  سنة  10المواف   1442رج   األ  26مؤرخ فم  01ـ21( أمر ر إ 3

 17القاخون الععو  المتعمل خظاأل اتختباتات  . ح   د. ش.  دد / 

 ( ال يطية األتل  لقرار المجلس الدستور  جاةت نما يلم :4

إل ار مل الدستور تنص  ل  أن المجلس المنتب  لو ا 16اد  مل الم 2"ا تبارا أن الآلقر  

سندا  ا تعدال   يعبر فيه الشع   ل ضرادتهك تيرا    م  السلذات العموميةك تمل تإ فإخم

يه  يعد المتعل  تاتختباتات مو وال اإلخذارك فإن  دأل اتستناد ضلدستوريا أساسيا لألمر 
 سموا يتعيل تدارنه".

ن المجلس أسند دستور  التم تنص  ل   19الطاخية ت نر تنآلس ات تبارات ت تبار الماد   ال يطية

 ةالمنتب  يمط   ا د  ال مرنزيةك تمكان مشارنة الموا نيل فم سير الشؤتن العمومي

( نريإ السيد  بدالرلا ك "الميئة الو نية ل ختباتات: اتفا  تالت ديات فم  وة التجارال 5

 .12ك ا 2017ك مجلة الديمقرا يةك مصرك انتوتر 68ك العدد 17مجلد المعاصر " ال
( ر يد  توك ر اتة السلذة الو نية المستقلة ل ختباتات  ماخة لنزالة اتختباتات " اختباال 6

خةك ك مجلة الدراسات القاخوخية المقار01ك العدد 06رئيس الجممورية خموذجا" المجلد 

 .187ك ا 29/26/2020المرنز الجامعم تيسمسيلتك 

ك ال   ي دد 29/09/2019المواف  ل  1441م رأل  األ   29( أخظر القرار المؤرخ فم 7

  رت  تسبير ات باا خ ل اتختباتات.

ك مجلة العلوأل 3( م مد خعرتر ك "خظاأل ال ملة اتختباتية فم التشريع الجزائر "ك العدد8

ك 2011تالمرنز الجامعم تالواد ك جوان القاخوخيةك معمد العلوأل القاخوخية تاإلداريةك 

 .170ا

 .172( م مد خعرتر ك مرجع سات ك 9

 المرجع خآلسه 123 ( أخظر الماد 10

 المرجع خآلسه 133 أخظر الماد ( 11

 المرجع خآلسه 153 أخظر الماد ( 12

 المرجع خآلسه 155 أخظر الماد ( 13

 المرجع خآلسه 4الآلقر   185أخظر الماد ( 14

 المرجع خآلسه 186 أخظر الماد ( 15

 المرجع خآلسه 209أخظر الماد ( 16

 المرجع خآلسه 183 أخظر الماد ( 17

 المرجع خآلسه 115 أخظر الماد ( 18

 المرجع خآلسه 2الآلقر   115 أخظر الماد (  19

 المرجع خآلسه 2الآلقر   110 أخظر الماد ( 20

 المرجع خآلسه 211أخظر الماد ( 21


