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.ممتحنا

إه ــــــــداء

نهدي هذا العمل المتىاضع إلى الىالدين الكريمين و إلى اإلخىة واألخىات
كافة األهل و األصدقاء .

محمد األمين زكور

أوال نلكر اا عز و جج على أن وفقني في إإمام ذذ الدراسة و إنجاا ذا العمج
و نتقدم بجزيج اللكر و االحترام إلى ااستاا الملرر محمد بن محمد و إوجيهه الحكيم لي في
إإمام ذا العمج  ,كما نتقدم باللكر إلى:
موظفي و إطارات مكتبة كلية الحقوق بجامعة محمد خيضر
موظفي و إطارات كلية الحقوق بجامعة غرداية
و محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لوالية ورق اة
إلى السيد رئيس قسم الحقوق بجامعة ورق لة
و كج من قدم لنا يد العون

محمد األمين زكور

المقدمة

احتلت مسألة حقوق اإلنسان بشكل عام  ,و احلقوق السياسية للمواطن على وجو اخلصوص حيزا
واسعا من اىتمام ادلفكرين و السياسيُت  ,و علماء القانون منذ القدم  ,ذلك أن الكثَت من احلقوق السياسية
وجدت مصدرىا يف النظم احلقوقية للكثَت من البلدان حىت قبل ظهور حركة الدساتَت  ,فموضوعات مثل حرية ,
و الرأي و االعتقاد و النشر ,و غَتىا كانت يف الصميم من تعاليم فالسفة اليونان  ,و اإلغريق ,و مفكري عصر
النهضة يف أوروبا و حركة اإلصالح يف العامل اإلسالمي بل وحىت يف الكتب ادلقدسة لألديان السماوية..
غَت أن ادلعاجلة الدستورية للحقوق السياسية  ,و آليات شلارستها ,و ضمانات الدفاع عنها من تعسف
السلطات حصل هبا تطور ىائل بعد احلرب العادلية الثانية إذ قلما صلد دستورا من دساتَت اجليل الثاين خاليا من
الفصول اخلاصة باحلقوق و احلريات األساسية  ,و خصوصا السياسية منها ,فمواضيع عديدة مثل األحزاب
السياسية و التشريعات االنتخابية  ,و ىي األىم يف حزمة احلقوق االنتخابية  ,أصبحت من ادلواضيع األساسية
اليت حضيت باىتمام ادلشرعُت و خصوصا يف الدول الدؽلقراطية .
و هبذا اخلصوص البد من اإلشارة إىل إن احلق يف االنتخاب ؽلثل أساس طائفة احلقوق السياسية
األخرى ,ذلك أن من خاللو ؽلكن أن نقف على مدى التفتح على شلارسة بعض احلقوق احلريات السياسية و
خصوصا حرية التجمع و حرية التعبَت.
و حق االنتخاب يعترب آلية بديلة توصلت إليها اجملتمعات عد إخفاق تطبيق الدؽلقراطية ادلباشرة ,حبيث
أصبح ؽلثل يف العصر احلديث الوسيلة األساسية إلسناد السلطة بواسطة اإلرادة الشعبية.
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و دلا كان احلق يف االنتخاب على النحو الذي تقدم احلديث عنو ؽلثل أىم احلقوق السياسية للفرد ,إال
أنو مل يكن مكرسا فعال دلعٌت ادلشاركة يف توجيو دفة احلياة السياسية  ,نظرا ألنو كان يقتصر يف البداية على
طائفة معينة من األفراد تبعا دلعايَت سلتلفة كالنصاب ادلايل ,والطبقة االجتماعية  ,و غَتىا أو كما يعرف حبق
االقًتاع ادلقيد .
لكن مع انتصار ادلبدأ الدؽلقراطي اجتهت أغلبية األنظمة القانونية ضلو إشراك كل مواطن يف إدارة الشؤون
العامة للدولة اليت ينتمي إليها ,فربز نتيجة لذلك مبدأ مهم  ,أال وىو مبدأ عمومية االقًتاع ,و بذلك أصبح
االقًتاع العام الذي مت تكريسو على مستوى الدساتَت ادلعاصرة إحدى الضمانات األساسية حلق االنتخاب  ,و
تدعم ىذا الضمان األساسي من خالل اإلقرار التدرغلي بضرورة محايتو بواسطة رقابة اإلدارة و القضاء من كل
ما من شأنو أن ؽلس بنزاىتو و سالمتو ,فأصبح لزاما عل ادلشرع أن يتدخل حلماية العملية االنتخابية بدأ من أوىل
مراحلها إىل آخرىا بضمانات حتد من االضلرافات اليت قد تشوهبا من تزوير  ,و قلب للحقائق  ,و ال ريب أن ما
يطرح فكرة الرقابة على العملية االنتخابية  ,ىذه األخَتة اليت ترتكز على تتبع رلريات و مراحل إجراء االنتخاب
سواء تعلق األمر بانتخاب شلثلي الشعب يف اجمللس النيايب  ,أو النتخاب رئيس الدولة  ,و مطابقة ىذه ادلراحل
لإلجراءات و النصوص القانونية ادلعمول هبا.
و عليو ؽلكن القول أن إحاطة العملية االنتخابية مبفهومها الواسع بضمانات قانونية  ,يصب يف معٌت
نضام اإلشراف و الرقابة اليت تسعى سلتلف التشريعات االنتخابية إىل جتسيدىا ميدانيا مع العلم أن شلارسة ىذه
الرقابة يتوزع بُت آلية اإلدارة و القضاء  ,و قد ينص ادلشرع على آليات قانونية أخرى إلضفاء أكرب قدر من
اجلدية و النزاىة على االنتخاب.
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و ىنا جتدر اإلشارة أن ادلشرع اجلزائري  ,و على غرار التشريعات ادلقارنة سعى إىل حتديد دور اإلدارة و
القضاء بل و مؤسسات أخرى  ,انطالقا من ضبط حدود تدخل كل منها و الوسائل اليت حتوزىا  ,مبا ؽلكنها من
بسط رقابتها على العملية االنتخابية يف رلموعها ,سواء تعلق األمر بادلراحل التحضَتية لالنتخاب أم ادلراحل
ادلصاحبة لعملية التصويت و الالحقة عليو ,و ىذا إن دل على شيء  ,أظلا يدل على أن ادلشرع ؼلاطب العملية
االنتخابية بوصفها عملية مركبة.
 شلا تقدم تظهر لنا أعلية ىذا ادلوضوع يف اجلزائر  ,خصوصا بعد تبٍت ادلشرع اجلزائري للتعددية احلزبية  ,و مارافقها من ضرورة تغيَت على مستوى النظام االنتخايب.
و نضرا القًتان فكرة وضع العمليات االنتخابية بفكرة نزاىة االنتخابات اليت بدأ التشكيك هبا منذ ظهور
التعددية احلزبية  ,كان لزاما استحداث ىيئة زلايدة يف اجلزائر.
 فانبثقت عن ىذه التعددية بتنصيب اللجنة الوطنية ادلستقلة دلراقبة االنتخابات و اليت جاءت لرد الثقة بُتادلواطن و احلكومة من خالل احملا فظة على نزاىة االنتخابات ,و اختاذ كل التدابَت من خالل الصالحيات
ادلخولة ذلا اليت تعرقل العملية االنتخابية.
و قد وقع اختيارنا ذلذا ادلوضوع بسبب حداثة ظهور اللجان الوطنية دلراقبة االنتخابات ,و عدم وجود دراسات
متخصصة فيها ,وكذالك زلاولة ربط ىذه اللجان مببدأ احلياد.
و بصدد إعدادنا ذلذا ادلوضوع  ,فقد واجهتنا صعوبات دتثلت يف قلة ادلراجع اليت تتكلم عن اللجنة الوطنية دلراقبة
االنتخابات .
شلا اضطرنا األمر االستعانة بالنصوص القانونية بكثرة شلا يفرض علينا استخدام ادلنهج التحليلي الذي يتناسب و
حتليل النصوص القانونية و اآلراء الفقهية .
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و عن إشكالية الدراسة فيمكن القول أن فكرة الرقابة على العملية االنتخابية تطرح إشكالية زلورية تتمثل يف:
 كيف تتم الرقابة السياسية بالنسبة لالنتخابات يف اجلزائر من خالل اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات ؟و تتفرع عن ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت الفرعية و ادلهمة و ىي:
 ىل استطاعت ىذه اللجنة حتقيق اذلدف الذي وجدت من أجلو ؟ و ما عالقتها بالفاعلُت بالعملية االنتخابية ؟و لإلجابة على ىذه التساؤالت  ,نقوم بتقسيم دراستنا إىل فصلُت  ,طلصص يف الفصل األول  ,النظام القانوين
للجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات  ,حيث نعرج يف ادلبحث األول منو على تشكيلة اللجنة الوطنية و صالحياهتا ,
و ادلبحث الثاين ندرس اللجان الوالئية و البلدية.
أما ادلبحث الثالث  ,عالقة اللجنة الوطنية بالفاعلُت بالعملية االنتخابية
أما الفصل الثاين  ,فنتطرق فيو إىل  :النظام الداخلي للجنة الوطنية و عملها خالل مراحل العملية االنتخابية
ندرس يف ادلبحث األول النظام الداخلي للجنة الوطنية
و ادلبحث الثاين  :ندرس عمل اللجنة الوطنية خالل مراحل العملية االنتخايب
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قصد حتقيق انتخابات نزيهة و شفافة  ,فقد عمد ادلشرع االنتخايب اجلزائري إىل استحداث جهاز رقايب و يتمثل
يف اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات  ,وظيفتها مراقبة العمليات االنتخابية  ,و مدى مطابقتها ألحكام القانون و
حياد األعوان ادلكلفُت بالعملية االنتخابية  ,و للتعرف أكثر على دور ىذه اللجنة  ,البد من معرفة تشكيلتها ,
و صالحياهتا و فروعها احمللية و كذا عالقتها بالفاعلُت يف العملية االنتخابية و سنربز ذلك خالل ادلباحث
التالية:
 ادلبحث األول :تشكيلة اللجنة الوطنية و صالحياهتا ادلبحث الثاين :الفروع احمللية للجنة الوطنية. -ادلبحث الثالث  :عالقة اللجنة الوطنية بالفاعلُت باحلملة االنتخابية
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المبحث األول :

تشكيمة المجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات وصالحياتها

يفًتض أن تتمتع اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات بصالحيات واسعة  ,دتكنها من القيام مبهمتها  ,و حتقيق
مبدأ احلياد ,و ذلك عن طريق النظام االنتخايب و نظامها الداخلي الذي تعده و تصادق عليو بكل حرية
لكن ما صلده يف الواقع عكس ذلك  ,حيث مت تقييد صالحياهتا و التدخل يف استقالليتها من خالل التشكيلة
ادلختلطة و التأخر يف تنصيبها و إعفائها من الوسائل القانونية عند إخطارىا بالتجاوزات و استقباذلا للطعون.
و لدراسة ىذا ادلبحث نقوم بتقسيمو إىل ادلطلبُت التاليُت:
ادلطلب األول  :تشكيلة اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات
ادلطلب الثاين صالحياهتا
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المطمب األول :

تشكيمة المجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات

تتشكل اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات من :
 أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية و تعُت عن طريق التنظيم شلثلو األحزاب السياسية ادلشاركة يف االنتخابات شلثلو ادلًتشحُت األحرار ؼلتارون عن طريق القرعة من قبل ادلًتشحُت اآلخرين -يتم وضع اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات مبناسبة كل اقًتاع  ,و ىي تنتخب رئيسها

1

بالنسبة للتشكيلة ميدانيا نالحظ  ,التأخر يف تنصيبها و يرجع السبب إىل التأخر يف اعتماد األحزاب من طرف
السلطة الوطنية  ,ما يؤثر حتما يف مباشرة اللجنة دلهامها.
و تلك التشكيلة ادلختلطة ذلذه األخَتة نتج عنو الصراع بُت أعضائها شلا يؤدي إىل عدم استقرار اللجنة داخليا.

الوادة  172هي القاًوى العضوي رقن  01/12الوتعلق بٌضام االًتخابات الجريذة الرسوية رقن  01الوؤرخة في  2012/01/04ص31

7

1

الفصـل األول

المطمب الثاني:
صالحيات المجنة الوطنية.

دتارس اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات بالنسبة للقانون العضوي  .01/12رلموعة من االختصاصات تنصب
أساسا على ضمان حسن سَت العملية االنتخابية ( ،)1فهي تعترب ىيئة إعالمية تقوم بإخطار كل ادلؤسسات الرمسية
ادلكلفة بتسيَت االنتخابات بكل مالحظة أو عجزا وتقصَت ،كما نعت على ذلك صراحة ادلادة  177من القانون
العضوي 01/12،ادلتعلق بنظام االنتخابات  ،كما نعت ادلواد  175 /174من نفس القانون على إمكانية
اللجنة القيام بالزيارات ادليدانية وذلك لغرض التأكد باخلصوص من:
 -1مراجعة القوائم االنتخابات سواء تعلق األمر بفًتات اإلقصاء و احلق الطعن واالحتجاج،وتنفيذ القرارات
اإلدارية يف حالة قبول الطعون ادلرفوعة.
 -2كل الًتتيبات من اجل تسليم القوائم االنتخابية على مستوى الواليات.
 -3اإلطالع على القوائم األساسية واالحتياطية ألعضاء قوائم الًتشيح .
 ترتيب القوائم االنتخابية وكل ما يتعلق بالعملية االنتخابية. معاينة ومتابعة أماكن احلملة االنتخابية و وادلًتشحُت وتوزيعها بالتساوي. وضع مجيع الًتتيبات حلضور عملية التصويت-التأكد من عملية الفرز العلٍت والتحقق من القوائم الفائزة.
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 تسليم القوائم الفائزة. تسلم االحتجاجات يف مجيع مراحل العملية االنتخابية وصوال إىل عملية الفرز.وكل ىذه ادلهام تدخل ضمن إطار سلطة التحري ( )1اليت ختتص هبا اللجنة لغرض التأكد من مدى مطابقة
العملية االنتخابية لألحكام القانون.
()2
-كما أهنا تعترب ىيئة رقابية تقوم مبعاينة الًتتيبات التنظيمية وكذا إعداد ونشر تقارير مرحلية ،وتقريراً عاماً

تقييماً يتعلق بنظم االنتخابات وسَتىا.
– أن مراجعة القوائم االنتخابية جترى طبقا لألحكام القانونية السيما يف ما يتعلق باحًتام فًتات اإللصاق و احلق
يف االحتجاج و الطعن و تنفيذ القرارات القضائية .
– أن الًتتيبات قد اختذت من أجل تسليم نسخة من القائمة االنتخابية لكل شلثل من شلثلي األحزاب السياسية
و ادلًتشحُت األحرار ادلشاركُت يف االنتخابات كانت يف اآلجال احملددة.
– أن اذلياكل ادلعينة من قبل اإلدارة الحتضان جتمعات احلملة االنتخابية و كذا األماكن ادلخصصة لإلشهار
ادلًتشحُت قد مت توزيعها طبقا للقرارات احملددة من قبل اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات .
– أن كل الًتتيبات قد اختذت قد اختذت من قبل األطراف ادلعنية ( اإلدارة احمللية ,األحزاب السياسية و شلثلي
ادلًتشحُت)لتمكُت األحزاب السياسية و ادلًتشحُت من تعيُت شلثليهم على مستوى مراكز و مكاتب التصويت.
و كذلك خالل مسايرة العملية االنتخابية  ,فاللجنة البلدية تتأكد من:

-1ريم سكفالي ,دورالليجان الوطنية لمراقبة االنتخابات انطالقا من 1997م ومبدأ حياد اإلدارة ،مذكرة مقدمة لنيل الشهادة الماجستير في
الحقوق الجامعة الجزائر بن عكنون، 2005/2004ص71

( -)2المادة  181من القانون العضوي رقم  01/12المؤرخ في  2012/01/12المتعلق بنظام االنتخابات
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– أن أوراق التصويت قد وضعت طبقا للًتتيب ادلتفق عليو بُت شلثلي قوائم ادلًتشحُت .
– أن قائمة األعضاء األساسيُت و اإلضافيُت دلكتب التصويت قد علقت مبقر الوالية و البلديات .
– أن الفرز علٍت و مت إجراؤه وفقا للقانون.
– أن التسليم لنسخة من زلضر الفرز و زلضر اإلحصاء البلدي لألصوات و زلضر جتميع النتائج قد مت لكل
شلثل مؤىل قانونيا
– أن كل الًتتيبات اختذت قصد دتكُت شلثلي ادلًتشحُت من حضور عمليات تصويت ادلكاتب ادلتنقلة و ادلساعلة
يف حراسة الصندوق و الوثائق االنتخابية إىل غاية االنتهاء من عملية الفرز.
كما أضاف النظام الداخلي للجنة صالحيات أخرى حبيث:
 تعد اللجنة الوطنية برنامج الزيارات ادليدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية االنتخابية مع أحكامالقانون العضوي و تعد يف ىذا الشأن فوج عمل مشكل من عضوين على األقل حبيث يطلع فوج العمل فور
انتهاء زيارتو ادليدانية اجلنة الوطنية بنتائج أشغالو و مساعيو و يقدم ذلا تقريرا مفصال يف ىذا الشأن .
 كما ػلق للجنة أن تطلب االطالع على كل الوثائق اليت من شأهنا أن تسهل رقابة العملية االنتخابية أوالالزمة لتقييم تسيَتىا و ذلا سلطة االستماع إىل أي شخص تراه مفيدا
 و منحت ادلواد (  ) 39 35سلطة التحري لألعضاء اللجنة من خالل زيارة األماكن اليت ذلا صلة بالعمليةاالنتخابية أو طلب معلومات أو الوثائق الضرورية ألداء مهامها و جتري التحقيق و التحري يف كل مسألة تدخل
يف رلال اختصاصها .
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 كما تعمل اللجنة الوطنية على تبادل ادلعلومات ادلتعلقة باالنتخابات و سَتىا مع اللجنة الوطنية لألشرافعلى االنتخابات ادلنصوص عليها يف ادلادة  168من القانون العضوي ادلتعلق بنظام االنتخابات و ذلك دون
التدخل يف صالحياهتا.1
 و رغم ىذه الصالحيات اليت تتمتع هبا اللجنة إال أهنا غَت رلسدة يف الواقع و ذلك لعدة اعتبارات أعلها: عدم تفاعل اإلدارة مع أعضاء اللجنة الوطنية و أعضاء اللجان الوالئية و البلدية يف تسهيل مهمتهم و عدمإلزام القانون اإلدارة بذلك ال بالطبيعة و ال بالكيفية ذلك .
كما اشتكى أفواج العمل ادلكلف بالزيارات ادليدانية  2من ادلضايقات و التعسف يف استعمال السلطة من طرف
اجلهات الوصية و عدم التنسيق بُت اللجنة الوطنية و اللجان اإلدارية من جهة و اللجنة الوطنية و اللجان
الوالئية و البلدية من جهة أخرى من حيث تبادل ادلعلومات  ,و التكليف بادلهام .
و يف هناية مهام اللجنة الوطنية تقوم بإعداد تقرير تقييمي عام حول مراحل العملية االنتخابية و سَتىا و تقدم
ىذا التقرير إىل رئيس اجلمهورية ,3و مبجرد تسليم التقرير تنتهي ىذه اللجنة و تفقد أثرىا ,و لكن غياب اللجنة
الوطنية للنظر يف الطعون احملتملة بعد إعالن النتائج النهائية لالقًتاع ,ؽلثل حتايال من ادلشرع اجتاه ىذه األخَتة و
ذلذا السبب نشكك يف طبيعة ىذا التقرير و بالتايل عدم فعالية اللجنة.

 -1المادة  41من النظام الداخلي السابق

 - 2التقرير النهائي للجنة السياسية لمراقبة االنتخابات التشريعية سنة 1997

 - 3حيث يمثل التقرير النهائي للجنة الوطنية العمل الختامي لها
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المبحث الثاني
المجان الوالئية و البمدية
عرفنا فيما سبق دور اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات و ذلك على ادلستوى ادلركزي و لتمكُت ىذه اللجنة من
أداء مهامها على ادلستوى الوطٍت  ,فلقد دعمها ادلشرع بلجان زللية  ,تتمثل يف اللجان الوالئية و البلدية و
ادلكلفة مبمارسة صالحيات اللجنة الوطنية عرب إقليم الوالية و البلدية حيث جاءت ضمن تنظيم ( )1اللجنة
الوطنية دلراقبة االنتخابات و تدعى يف صلب النص ب :
الفرووع احمللية على مستوى الواليات و البلديات .
و منو ستقوم بدراسة ىذا ادلبحث على مطلبُت حيث سنخصص يف:
 ادلطلب األول :تشكيلة اللجان الوالئية و البلدية و صالحياهتا -ادلطلب الثاين وسائل سَت اللجنة
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المطمب األول
تشكيمة المجان الوالئية و البمدية و صالحياتها
الفرع األول
تشكيمة المجان الوالئية و البمدية
أوال :تشكيمة المجنة الوالئية  :و تتشكل من شلثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك يف االنتخابات و
قدم قائمة مًتشحُت بالوالية و من شلثل مؤىل قانونا عن كل قائمة مًتشحُت أحرار و ينتخب رئيس ىذه اللجنة
من قبل أعضائها.1
ثانيا :تشكيمة المجنة البمدية  :و تتشكل من شلثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك يف االنتخابات و
قدم قائمة مًتشحُت أحرار و ينتخب رئيس ىذه اللجنة من قبل أعضائها .2
و يتم تنصيب اللجان الوالئية و البلدية من طرف أعضاء اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات  ,حبضور شلثلي
االحزاب السياسية ادلشاركة يف االنتخابات  ,و شلثلي ادلًتشحُت االحرار على مستوى الواليات و البلديات ,و
ينتخب أعضاء اللجان الوالئية و البلدية ادلنسق الوالئي و البلدي و نواهبم كما يتم تعيُت مقرر اللجنة الوالئية و
البلدية على التوايل ,
و تشكل اللجنة أفواج العمل ادلكلفُت بالزيارات ادليدانية حبيث يتكون كل فوج من عضوين على األقل

 -1المادة  184من القانون العضوي السابق

 -2المادة  185من نفس القانون العضوي السابق
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وبعد تنصيب اللجان الوالئية و البلدية 1تشرع مباشرة يف مهامها الرقابية حسب النصوص القانونية و التنظيمية
ادلتعلقة بسَتىا .
بالنسبة لتشكيل اللجان الوالئية و البلدية فهو مرتبط باللجنة الوطنية و بالتايل تنصيب ىذه اللجان يشهد تأخرا

2

شلا يؤثر على سَت عملها خاصة اإلجراءات التمهيدية للعملية االنتخابية ,ما يوحي بعدم احًتام اإلجراءات
القانونية ادلعمول هبا خالل ىذه ادلرحلة من طرف السلطات الوصية .

 - 1حيث يتم تنصيب ىذه اللجان من طرف أعصاء اللجنة الوطنية كما يتم تعيين رؤساء اللجان الوالئية و البلدية من طرف أعظائها و

تباشر ىذه اللجان عملها بمجرد تنصيبها .

 -2جريدة الخبر العدد الصادر بتاريخ  30ماي  ، 2012حيث صدر في مقال خاص باللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات تأخر في تنصيبها
.
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الفرع الثاني
صالحيات المجان الوالئية و البمدية
تكلف اللجان الوالئية و البلدية ادلتفرعة عن اللجنة الوطنية:
مبمارسة 1صالحيات اللجنة الوطنية على مستوى الواليات و البلديات حبيث أهنا تقدم تقارير دورية اىل اللجنة
الوطنية تتضمنها حصيلة نشاطاهتا و ادلالحظات و ادلعاينات اليت قامت هبا و النتائج اليت توصلت إليها و كذا
اقًتاحاهتا.
تسلم اللجان الوالئية و البلدية زلاضر نتائج االقًتاع وفقا ألحكام القانون العضوي ادلتعلق باالنتخابات و ىذا
بعد الزيارات ادليدانية اليت تقوم هبا.
و لكن يف الواقع صلد أن ىذه الزيارات تواجو صعوبات من حيث التجاوزات من قبل اإلدارة و عليو فأن التقارير
اليت تعدىا ىذه اللجان تكون غَت فعالة.
كما أن ىذه الصالحيات بقدر كثرهتا فهي تفتقد اىل كثَت من الضمانات السيما الوسائل القانونية وادلادية .
بالنسبة للوسائل القانونية فاجلان الوالئية و البلدية غَت قادرة على اختاذ أي إجراء اجتاه التجاوزات اليت تقف
عليها و سبب ذلك ىو جتريد ادلشرع ذلذه االخَتة من أسلوب الردع  ,ىذا من جهة و من جهة أخرى عدم

 - 1المادة  28من النظام الداخلي السابق و لكن بالنسبة للجان السابقة خاصة  2002و  2004نالحظ أن اللجان الوالئية و البلدية
تمارس مهام خاصة .
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توفر الضمانات األمنية 1لألعضاء ىذه اللجان و ىو ما ثبت ميدانيا  ,فقد تعرض بعض األعضاء إىل
مضايقات
من طرف اجلهات الوصية  .أما بالنسبة للوسائل ادلادية فتكمن يف عدم التزام اإلدارة بتوفَت الشروط لقيام ىذه
اللجان مبهمة ادلراقبة يف أحسن الظروف.
و ىو ما مل ػلدده ادلشرع اجلزائري يف ىذا النظام االنتخايب من خالل عدم إلزامو لإلدارة بتوفَت ىذه الوسائل
ادلادية لعمل اللجنة.و ىو ما يطرح التساؤل عن كيفية عمل اللجنة من دون توفر ىذه الوسائل لظمان السَت
احلسن للعملية االنتخابية.

 - 1و ىو ما ورد في التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية لسنة  2002و  2007و كذلك االنتخابات الرئاسية لسنة
 2004و حتى في التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية لسنة . 2012
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المطلب الثاني:
وسائل سير اللجنة الوطنية

 تستفيد اللجنة الوطنية لالنتخابات من التسهيالت الالزمة اليت دتكنها من شلارسة مهامها كاملة يف رلالمراقبة العمليات ادلسجلة يف إطار اجلهاز التنظيمي للمسار االنتخايب  ,أثناء كل مرحلة من مراحل حتضَت ىذه
العمليات
و تسيَتىا.

1

كما يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية و البلدية بالضمانات القانونية للحماية من كل تأثَت أو
ضغط أو تدخل من شأنو ادلساس حبريتهم .2
و تستفيد اللجنة من الدعم ادلادي و ادلايل من طرف الوزارة الوصية و ذلك من أجل تسهيل العمل ادليداين ذلا .
إال أنو ميدانيا تلقت اللجنة الوطنية صعوبات شلا أجربىا يف بعض األحيان التوقف عن عملها أليام معدودة .و
يرجع السبب األساسي إىل تصادمها مع اإلدارة خصوصا عدم توفر الوسائل اللوجيستية للعمل ادليداين شلا يؤثر
سلبا على عملية الرقابة االنتخابية و سَتىا خالل مراحل العملية االنتخابية و ىذا ما يؤثر
كذلك على ادلالحظات و ادلعاينات و التقارير اليت تقدمها اللجان الوالئية و البلدية إىل اللجنة الوطنية و صعوبة
تنقل أفواج العمل ادلكلفة من طرف اللجنة الوطنية اىل آخر نقطة تتم فيها عملية االقًتاع.

1

 -المادة  173من القانون العضوي  01/12السابق

 - 2المادة  47من القانون الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية ليوم  10ماي 2012
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كذلك عدم استفادة شلثلو األحزاب و ادلًتشحون من تعويضات من طرف السلطات العمومية يعد عائقا أمام
اللجنة دلباشرة مهامها .
أما بالنسبة للموارد ادلالية للجنة فإهنا تزود كميزانية تسيَت من السلطات العمومية حتدد كيفية تسيَتىا عن طريق
التنظيم. 1

المبحث الثالث
عالقة اللجنة بالفاعلين بالعملية االنتخابية.
إن تشكيلة ومهام يفرض حتمية العالقة بينها و بُت األطراف األخرى ادلشاركة يف العملية االنتخابية السيما
اإلدارة ادلمثلة للسلطة التنفيذية وجلنة اإلشراف األحزاب السياسية ادلشاركة يف االنتخابات.
ولتحديد طبعة ىذه العالقة سوف نقوم بدراسة ىذا البحث من خالل ثالثة مطالب:
ادلطلب األول  :اللجنة الوطنية لألحزاب السياسية
ادلطلب الثاين  :عالقة اللجنة الوطنية بالسلطة ادلركزية
ادلطلب الثالث  :عالقة اللجنة باللجنة الوطنية لإلشراف

 -1المادة  181من النظام الداخلي السابق و ىو ما ورد في جميع اللجان السابقة أن الغالف المالي يحدد من طرف السلطة المركزية عن
طريق التنظيم.
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المطمب األول:

عالقة المجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات باألحزاب السياسية.
تلعب األحزاب السياسية دور ىاما ،من حيث ادلساعلة يف تكوين الرأي العام وترقية احليات السياسية وهتذيب
شلارستها.
فبعد إقرار دستور  89للتعددية احلزبية،وكذا دستور  96والذي تبُت فيو بنية ادلشرع ،أكثر عزما فيما ؼلص
االعًتاف باألحزاب السياسية وذلك عن طريق آليات قانونية تنظم سَت ودور ىذه التشكيالت،ومن مث أصبحت
األحزاب السياسية شريكا يف احلياة السياسية للبالء السيما االنتخابات فالنسبة لعالقة ىذه األخَتة باللجنة
الوطنية دلراقبة االنتخابات.
ومن خالل ادلادة  180يف القانون العضوي السالف الذكر الفقر .02تستنتج أن ىناك عالقة تعاون بُت اللجنة
واألحزاب السياسية.حيث ورد النص صرػلا يف ذلك "ويف ىذا اإلطار،نشهر اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات
على مساعلة األحزاب و ادلرشحُت يف حسن سَت احلملة االنتخابات "..وبالتايل فاألحزاب السياسية تعترب
شريك( )3البد منو يف تشكيلة اللجنة و ىو ما ؽليز طابع الرقابة ذلذه األخَتة.بالرقابة السياسية.
األحزاب السياسية دتثل جوىر الرقابة السياسية يف تشكيلة اللجنة عن طريق ،شلثليها.

 -1مولود ديدان نظام االنتخابات الجزائرية ص .24 ،22

 -2على عدود نظام أألحزاب السياسية في الجزائر.ص.111.

 -3المادة  11من القانون العضوي رقم  01/12المتعلق باألحزاب السياسية.
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 على حسب الفقرة  02من ادلادة 175من القانون العضوي  01/12و مهام( )1اللجنة الوطنية التأكد من:أن القوائم االنتخابات البلدية قد سلمت لكل شلثل من شلثل األحزاب السياسية يف اآلجال احملددة ،ويف
الفقرة 02من نفس القانون العضوي تعمل اللجنة على تسهيل مجيع
اإلجراءات والًتتيبات لتكن األحزاب السياسية من تعُت شلثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت.
كذلك يف ادلادة  177من نفس القانون تعمل اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات لوسيط بُت األحزاب السياسية
ادلشاركة يف االنتخابات وادلًتشحُت يف تبادل العرائض وكذا نسخ الطعون ( )2احملتملة أتناء كل الفقرة اليت تسبق
احلملة االنتخابية وخالذلا وأثناء سَت عملية االقًتاع.

 -1المادة  177من القانون العضوي السابق.

 -2الفقرة  -01من المادة  178من القانون العضوي السابق.
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المطمب الثاني
عالقة المجنة الوطنية بالسمطة المركزية
تقوم اللجنة الوطنية بعد استحداثها من طرف السلطة ادلركزية مبراقبة االنتخابات و تكلف بالسهر على وضع
حيز التنفيذ اجلهاز القانوين و التنظيمي ادلعمول بو الذي ػلكم االنتخابات  ،وبالتايل فاللجنة مرتبطة بالسلطة
ادلركزية السيما  ،من حيث إنشائها و دعمها ادلادي و اللوجيسيت و التقارير اليت تعدىا.
الفرع األول

عالقة المجنة برئيس الجمهورية:

حتدث اللجنة من طرف رئيس اجلمهورية مبناسبة العملية االنتخابية  ،و دتارس صالحياهتا ضمن أحكام القانون
العضوي ادلتعلق بنظام االنتخابات وقد حددت ادلادة  45من النظام الداخلي للجنة الوطنية  ،الدور األساسي
تقيما يتعلق باالنتخابات يف كل مراحل
هبا و ىو تعدو اللجنة الوطنية و تنشر على إثر االقًتاع تقريرا عاما ً
حتضرىا و تسَتىا ،مث ترسل ىذا التقرير إىل السيد رئيس اجلمهورية .2
وؽلكن القول ىنا أن ىذا العمل يتعارض ومبدأ النزاىة يف العملية االنتخابية  ،كون أن
التقرير زلدود الفاعلية بتقدؽلو إىل رئس اجلمهورية الذي يوجد على رأس السلطة التنفيذية و بالتايل ال ؽلكن للجنة
أن حتقق مبدأ احلياد.

 - 1ريم سكفالي :نفس المرجع السابق ص 67

 - 2المادة  115من المرسوم الرئاسي  129/02المؤرخ في  2002/04/15يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية ليوم
2002/05/30
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الفرع الثاني
عالقة المجنة بالوزير األول:
حيث يقوم الوزير األول بإصدار مراسيم تنظيمية تتعلق بوسائل سَت اللجنة  ،كالدعم ادلادي  1و ادلايل  ،و
اللوجيسيت  ،و توفَت الوسائل القانونية  ،وقد بينت ادلادة  173من القانون العضوي  09 / 12ادلتعلق بنظام
االنتخابات ذلك نصها " تستفيد اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات من التسهيالت الالزمة اليت دتكنها من شلارسة
مهامها كاملة يف رلال مراقبة كل العمليات ادلسجلة يف إطار اجلهاز التنظيم ادلسار االنتخايب أثناء كل مرحلة من
مراحل حلضر ىذه العمليات و سَتىا"
إال أن ىذه ادلراسيم تفتقد إىل آلة التنفيذ و يعود ذلك إىل حرمان اللجنة الوطنية من عدة ضمانات ال سيما:
اللوجيستية و ادلادية  :منها حرمان شلثلُت األحزاب من الدعم ادلادي وكذا أعضاء اللجنة شلا صعب من مهمة
التغطية الشاملة للعملة االنتخابية و خاصة ادلناطق البعيدة عن مقر اللجنة و ادلكاتب التصويت ادلنتقلة .2

 -1جريدة الشروق المقال الصادر يوم  2012/11/02يتحدث عن كيفية استفادة اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات من دعم الحكومة

لمباشرة العملية

 -2و ثبت ميدانيا من خالل تقارير اللجان السابقة نقص الدعم المقدم من طرف الحكومة السيما الدعم المالي و ىو ما عرقل عمل اللجنة

و توقفها في بعض األحيان حيث واجهت مشاكل السيما في اإلجراءات المتعلقة بالمكاتب المتنقلة و ىو ما ال يضمن مبدأ الحياد
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الفرع الثالث
عالقة المجنة بوزير الداخمية
فوزير الداخلية ىو ادلسئول ادلباشر يف تنفيذ قرارات احلكومة اخلاصة باالنتخابات  :فهو شلثل احلكومة يف األمانة
الدائمة و اليت تعترب جهاز تابع اللجنة الوطنية فهو يسهر على توفَت الوسائل القانونية و ادلالية لعمل اللجنة و
بالتايل فالدعم ادلايل ؽلكن أن يؤثر على عمل اللجنة الوطنية و ىو ما وقع ميدانيا  ،فأصبحت التقارير اليت تعدىا
اللجنة دتثل تزكية لعمل السلطة التنفيذية اجتاه العملية االنتخابية ال منتقدا ذلا.

المطمب الثالث:
عالقة المجنة الوطنية بالمجنة الوطنية لإلشراف عمى االنتخابا ت

أنشأت اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات بناء على ادلادة  168فقرة  01من القانون العضوي 01/12
ادلتعلق باالنتخابات حيث تنص ادلادة <<:حتدث جلنة وطنية لإلشراف على االنتخابات تتشكل حصريا من
قضاة  ,يعينهم رئيس اجلمهورية و يتم وضعها مبناسبة كل اقًتاع >> .
مع ادلالحظة أن الفقرة  02من نفس ادلادة مسحت بتبادل ادلعلومات ادلتعلقة بتنظيم االنتخابات و سَتىا مع
اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات.
و كذا نفس األمر ورد يف ادلادة  41من القانون الداخلي للجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات  << :تعمل اللجنة
الوطنية على تبادل ادلعلومات ادلتعلقة بتنظيم االنتخابات و سَتىا مع اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات

22

الفصـل األول
ادلنصوص عليها يف ادلادة  168من القانون العضوي ادلتعلق بنظام االنتخابات و ذلك دون التدخل يف
صالحياهتا >> .
من ىذه النصوص نستنتج رلموعة من ادلالحظات :
 – 1ىذه اللجنة تعمل وتنصب بالتوازي مع اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات ,أي يتم وضعها مبناسبة كل
اقًتاع.
 – 2ىذه اللجنة غَت مستقلة تعُت من طرف رئيس اجلمهورية كان من األجدر أن تعُت من اجمللس األعلى
للقضاء .
 – 3لقد حصر ادلشرع االنتخايب عالقة اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات باللجنة الوطنية دلراقبة العملية
االنتخابية يف مضمون الفقرة  02يف ادلادة  168من القانون العضوي ادلذكور أعاله و كذا يف نص ادلادة 41
من النظام الداخلي للجنة ادلراقبة و ادلتمثل يف تبادل ادلعلومات بُت اللجنتُت  1و لكن مل يبُت نوعية ىذه
ادلعلومات  ,فالنص جاء غامضا .2

 -1حيث لم نفهم غرض المشرع في ىذه العالقة بين اللجنتين و تركها دون تحديد كل طرف و كذلك دون تحديد المعلومات المتبادلة في

شأنها

 -2و ىو ما ورد في القانون العضوي  01/12حيث أن نصوصو كلها وردت بصفة العموم
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خاتمة الفصل األول

حاولنا يف ىذا الفصل حتديد تشكيلة و صالحيات اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات و كذا تشكيلة و
صالحيات فروعها احمللية ووسائل سَت اللجنة الوطنية أين انتهينا إىل التأخر يف تنصيب تشكيلة اللجنة يؤثر سلبا
على دورىا يف عملية الرقابة على العملية االنتخابية  ,و بالنسبة لصالحيات اللجنة فهي مقيدة و ال تستطيع أن
تبث يف الطعون ادلرفوعة إليها بل حتوذلا إىل اجلهات الرمسية اليت مل ػلددىا ادلشرع االنتخايب .
و بالتايل فاللجنة دتثل واسطة بُت ادلنتخبُت و اجلهات الرمسية .
إذا فاللجنة رلرد ىيئة شكلية ال غَت.أما بالنسبة للدعم ادلادي و اللوجيسيت فهو غَت كايف لعمل اللجنة  ,السيما
الزيارات ادليدانية  ,و نظرا لذلك البد من ادلشرع من توفَت الدعم الكايف لقيام اللجنة بعملية الرقابة على نطاق
أوسع.
كما أن اللجنة تفقد أثرىا مبجرد تقدؽلها للتقرير النهائي لرئيس اجلمهورية.
أما بالنسبة لنشاطات اللجان الوالئية و البلدية و ادلالحظات و ادلعاينات اليت تقوم هبا و النتائج اليت تتوصل إليها
و االقًتاحات ادلمكنة و اليت تقدمها إىل اللجنة الوطنية  ,و بالتايل فتقرير اللجنة الوطنية يقوم على أساس التقارير
البلدية و الوالئية اليت عاشت عن قرب رلريات العملية االنتخابية.
و لكن ىل ؽلكن أن تكون ىذه التقارير مطابقة للواقع نضرا لعدم التنسيق بُت اللجان الفرعية و اللجان اإلدارية
االنتخابية من خالل ادلعلومات ادلقدمة .
و ىو ما دفع ببعض شلثلي األحزاب بعدم ادلصادقة على التقرير النهائي ,بل و حىت ادلقاطعة.
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لكي دتارس اللجنة الوطنية صالحياهتا البد من أتباع منهج عمل ادلتمثل يف نظامها الداخلي الذي تعده بنفسها و
تصادق عليو بكل حرية حبيث يشمل ىذا النظام تنظيم اللجنة الوطنية و وسائل سَت عملها و العالقة بُت
أعضائها و كيفية مداولة اللجنة الوطنية حيث ؽلكنها ىذا النظام من اإلحاطة الشاملة للعملية االنتخابية بكافة
مراحلها و اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيث و لكي نعرف مدى أعلية ىذا النظام  ،و االلتزام بو منت طرف
أعضاء اللجنة و مطابقة زلتواه لألحكام القانون العضوي  ،سنوضح ذلك من خالل مبحثُت علا :
ادلبحث األول  :النظام الداخلي للجنة الوطنية
ادلبحث الثاين  :عمل اللجنة خالل مراحل العملية االنتخابية
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المبحث األول:
النظام الداخلي للجنة
حيث ؽلثل ىذا النظام طريقة عمل اللجنة و يشمل نشاط اللجنة بصفة عامة ،
و ىو عبارة عن نصوص تنظيمية تصادق عليها اللجنة من قبل أعضائها  ,حيث يلتزمون بو منذ تنصيب اللجنة
إىل غاية إعداد التقرير التقييمي العام ( )1للعملية االنتخابية ,
يتضمن ىذا النظام:
المطمب األول:
تنظيم المجنة الوطنية:
ورد يف ادلواد من ( 07إىل  )12من النظام الداخلي للجنة األجهزة اليت تتوفر عليها ىذه األخَتة و ىو كذلك
نفس األمر يف ادلادة  182من القانون العضوي السابق و ىي:
 الرئيس ,الذي تنتخبو اجلمعية العامة اجلمعية العامة مكتب اللجنة ,يتكون من مخسة (  )05نواب و رئيس تنتخبهم اجلمعية العامة مقرر ,الذي ؼلتاره الرئيس من بُت أعضاء اجلمعية العامة -و أمانة دائمة تساعد مكتب اللجنة يف تنظيم وسَت أعماذلا.

– 1المادة  11من القانون الداخلي للجنة السابق
 – 2المادة  12من النظام الداخلي السابق
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 و جلان فرعية أو أفواج عمل حتدثهم اللجنة لإلشراف على عمليات زلددة,و منها اليت تشرف على مراقبة وسائل اإلعالم العمومية و الوسائل
بينما ذكرت ادلواد من ( 13إىل  )20مهام كل جهاز ,حيث فصلت ادلادة  14أىم مهام رئيس اللجنة الوطنية
و منها على اخلصوص:
 السهر على جتسيد زلتوى القانون العضوي ادلشار إليو سابقا السيما ادلواد من  171إىل  187منو . الناطق الرمسي للجنة الوطنية السهر على احًتام النظام الداخلي للجنة الوطنية . إدارة أعمال اللجنة الوطنية و رئاسة اجتماعاهتا . استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية لالجتماع . السهر على حسن سَت اللجنة و حرمتها. السهر على تنسيق أعمال اللجنة و اللجان الوالئية و البلدية . السهر على ضمان توفَت الشروط ادلعنوية و ادلادية و األمنية لألعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية والبلدية لتمكينهم من أداء مهامهم يف أحسن الظروف .
 تنظيم عالقات اللجنة الوطنية مع ادلؤسسات الرمسية و اجلهات اليت ذلا صلةبصالحيات اللجنة .
 تكليف أحد نوابو الستخالفو يف حالة غيابو مؤقتا اطالع اللجنة عن كل نشاطاتو و نشاطات مكتب اللجنة -السهر على تأكيد حياد اللجنة  ,فيما ؼلص جتسيد عملية ادلراقبة
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 بينما حددت مهام مكتب اللجنة الوطنية على اخلصوص كاأليت (: )1 إعداد جدول أعمال اللجنة الوطنية توفَت كل ادلعلومات و الوثائق الكفيلة بتسهيل أشغال اللجنة الوطنية. إعالم الرأي العام مبا تراه اللجنة الوطنية ضروريا. تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوطنية  ,و تنشيط متابعة اللجان الوالئية و البلدية . توفَت الشروط ادلادية و البشرية و اإلدارية للجنة الوطنية . عالوة على ما ىو منصوص عليو يف ادلادة  18أعاله يطلع مكتب اللجنة الوطنية عن نشاطاتو مبناسبة كلاجتماع (. )2

 – 1المادة  19من النظام الداخلي للجنة الوطنية السابق
 – 2المادة  20من نفس النظام الداخلي السابق
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مث بينت ادلواد  15و  16من النظام الداخلي للجنة مهام كل من نواب الرئيس و ادلقرر على التوايل  :فالنواب
يكلفون مبساعدة الرئيس يف إدارة و متابعة أعمال اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية و البلدية  ,كما يكلفون
بالسهر على حسن حتضَت أشغال اللجنة الوطنية و دتثيل الرئيس عند الضرورة .
بينما ادلقرر يكلف مبتابعة اجتماعات اللجنة( )1و إعداد زلاضرىا و توزيعها على األعضاء موقعو من قبل رئيس
اللجنة و ادلقرر و يساعده يف ذالك مساعد من بُت إطارات األمانة الدائمة للجنة الوطنية.
حيث يعُت ذلذا الغرض ،مسك سجل تدون فيو زلاضر واجتماعات اللجنة الوطنية وآخر تدون فيو مداوالهتا .
يكون السجالن مرقمُت ومؤشرا عليهما من قبل رئيس اللجنة الوطنية .
ؽلكن كل أعضاء اللجنة الوطنية من اإلطالع عليهما . 2

 – 1المادة  22من نفس النظام الداخلي السابق و لم ترد ىذه المهام في النظام الداخلي للجان السابقة
 -2و ىو إجراء خاص يدخل ضمن الصالحيات لألعضاء
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المطمب الثاني:
اجتماعات المجنة و كيفية المداولة.
و تبدأ ىذه العملية بتحضَت جدول األعمال ( )1من قبل ادلكتب و يبلغ بو مجيع أعضاء اللجنة قبل بداية كل
اجتماع و يعرض للمصادقة ,قبل مناقشة مضمونو (.)2
و تكون اجتماعات اللجنة الوطنية منتظمة و يف جلسات مغلقة ,غَت أنو ػلق ذلا أن تستدعي و تستمع إىل أي
شخص ترى حضوره ضروريا أو مفيدا ألشغاذلا.
و بينت ادلادة  24نصاب اجتماعات اللجنة و ىو حضور األغلبية البسيطة ,و يف حالة تعذر ذلك  ,جتتمع
اللجنة مهما كان نصاهبا و تكون ادلداوالت اليت تتخذىا صحيحة .
كما أوردت ادلادة  25من نفس النظام الداخلي ,طريقة التصويت الذي يكون شخصي و علٍت و ؽلكن أن
يكون بوكالة مكتوبة  ,و تتخذ مداوالت اللجنة الوطنية بأغلبية األصوات ادلعرب عنها و يف حالة تساوي
األصوات  ,يرجح صوت الرئيس  ,حيث جتتمع اللجنة الوطنية يف مقرىا باجلزائر العاصمة و الذي أوردتو ادلادة
 26من ىذا النظام الداخلي.
كما تبث اللجنة الوطنية مبداولة يف ادلسائل اليت تتعلق بتسيَتىا و تنظيم أعماذلا  ,و كذا ادلسائل ادلتعلقة
بالعالقات بُت أعضائها  ,حيث تعترب ىذه ادلداوالت إلزامية لكامل أعضاء اللجنة.

 – 1المادة  21من نفس القانون الداخلي السابق
 – 2المادة  23من نفس القانون الداخلي السابق
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أما ادلسائل اليت ختص العملية االنتخابية فقد وردت يف ادلواد  :من  43إىل . 45
فقد وردت يف ادلادة  43أن اللجنة الوطنية :
 تبث يف االحتجاجات ادلقدمة مبوجب مداولة تقدم يف شكل الئحة إىل اذليئات الرمسية ادلعنية و أطرافاالحتجاج .
و ذكرت ادلادة  45كيفية إعداد اللجنة للتقرير العام التقييمي يتعلق باالنتخابات يف كاف مراحلها .
حيث تتم ادلصادقة على ىذا التقرير باألغلبية ثلثُت (  )3/2أعضاء اللجنة الوطنية يف جلسة أوىل  ,و يف حالة
تعذر ذلك  ,و يف غضون أسبوع على األكثر ,تتم ادلصادقة باألغلبية البسيطة .
ػلفظ التقرير ضمن الوثائق الرمسية.
 ترسل اللجنة الوطنية التقرير التقييمي العام إىل السيد رئيس اجلمهورية  ,يستلم كل عضو يف اللجنة الوطنيةنسخة من ىذا التقرير
و يتم نشر القرير النهائي ادلصادق عليو يف وسائل اإلعالم.
نالحظ فيما ؼلص إجتماعات ومداوالت اللجنة الوطنية أن ىذه األخَتة تبت يف االحتجاجات ادلقدمة مبوجب
مداولة تقدم يف شكل الئحة إىل اذليئات الرمسية حبيث ال ؽلكنها الفصل يف ىذه االحتجاجات . 1
 ادلداوالت 2تتم ادلصادقة عليها حىت ولو باألغلبية البسيطة ! وىذا يبُت عدم اعتماد ادلصادقة باألغلبيةكي تكون ادلداوالت ذات نزاىة وشفافية .

- 1و ىو ما ورد كذلك في القانون العضوي حيث أنو لم يعطي للجنة صالحية الفصل في االحتجاجات المرفوعة إليها
 - 2بالرغم من اإلجراءات التي تتم بها المداوالت إال أن السلطة المركزية ال تأخذ بها.
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الفصـل الثاني :

المطمب الثالث:
حقوق و واجبات أعضاء المجنة:
تتمثل في :
الفرع األول:
الحقوق

احلقوق حيث وردت يف ادلواد من  46إىل  49من النظام الداخلي  ,حبيث مكنت كل أعضاء اللجان الوالئية و
البلدية من احلق يف ادلشاركة يف أشغال اللجنة و االطالع على نتائج أعماذلا و على كل وثيقة أو معلومة ذلا صلة
مبهمة اللجنة .
 كذلك لكل أعضاء اللجنة الوطنية و أعضاء اللجان الوالئية و البلدية  ,احلق يف احلماية القانونية من كلضغط أو تدخل من شأنو ادلساس حبريتو.
 كما ذكرت ادلادة  48و  49على التوايل حق أعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية و البلدية يف توفَتالشروط ادلادية و ادلعنوية و األمنية من طرف اللجنة الوطنية قصد تسهيل مهامهم .
و كذلك حق كل عضو من التعبَت بكل حرية عن آرائو يف إطار شلارسة وضيفتو أو نشاطو يف اللجنة.

و لم تعطي الحقوق المذكورة في ىذا النظام الداخلي صالحيات واسعة ألعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية و البلدية لكي
نضمن عمل ىذه اللجان بكل شفافية
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الفصـل الثاني :

الفرع الثاني
الواجبات:

و لقد تضمنتها ادلواد من  50إىل  57من النظام الداخلي للجنة الوطنية  ,أشارت إىل ضرورة التزام أعضاء
اللجنة الوطنية و اللجان الوالئية و البلدية باحًتام مؤسسات الدولة  ,و خصوصا أحكام ادلواد من  171إىل
 187من القانون العضوي ادلتعلق بنظام االنتخابات و أحكام النظام الداخلي للجنة.
وجاءت أحكام ادلواد  51و  52لتبُت على التوايل حالة التنايف بُت عضوية و بُت شلارسة أي نشاط موازي  ,و
ىذا إىل غاية انتهاء مهمة اللجنة  ,و عدم إمكانية استخالف أي عضو معُت بصفة رمسية يف اللجنة الوطنية أو
اللجان الوالئية و البلدية
بضرورة احلفاظ على سرية ادلداوالت( )1و أن ىذه ادلداوالت تعترب ملزمة إىل كافة أعضاء اجلنة الوطنية و كذا
اللجان احمللية  ,مبا يف ذلك التقارير و اللوائح ادلصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية و أن أحقية التصريح فهي
حصرية على رئيس اللجنة( )2الوطنية و ىذا بعد مداولة اجلمعية العامة للجنة.

- 1حيث تعتبر المداوالت سرية و ال يمكن آلي عضو من اللجنة اإلدالء بها ألي جهة كانت .
- 2و التصريح بالمداوالت يقتصر فقط على رئيس اللجنة الوطنيةو ىو ما ذكرتو المادة  40من النظام الداخلي للجنة الوطنية لالنتخابات
 10ماي 2012
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الفصـل الثاني :
المطمب الرابع :
أحكام خاصة بالمجنة الوطنية
و ؽلكن أن نقسم ىذه األحكام اىل ما يلي:
أوال  :أحكاما انضباطية  :فقد ذكرت ادلادة  58عقوبة إبعاد العضو عن شلارسة مهامو يف عضوية اللجنة
الوطنية أو الفروع احمللية  ,فإن اللجنة جتتمع و تستمع إليو مع إمكانية تقدؽلو كل تربير أو مذكرة دفاعية تنفي
صحة إخاللو بواجباتو أو عدم استجابتو للشروط.
فإن اللجنة تفصل يف ىذا األمر مبوجب مداولة بأغلبية ثلثي (  )3/2أعضائها مع إخطار العضو ادلعٍت بذلك و
تطلب من احلزب تعويضو.
و نفس الشيء بالنسبة للمادة  59ػلق للرئيس أن يوجو تذكَتا بالنظام إىل أي عضو ؼلل بالتزاماتو.
ثانيا :مسائل تنظيمية :حيث وردت بُت ادلواد من  60إىل  , 63منها حفظ وثائق اللجنة الوطنية و
اللجان الوالئية و البلدية يف أرشيف ماحل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية و النصاب الواجب توفره لتنفيذ أحكام
النظام الداخلي بعد ادلصادقة عليو و ىو ثلثي (  )3/2أعضاء اللجنة الوطنية .
و كذلك مشلت ىذه األحكام التنظيمية مدة عمل اللجنة الوطنية و اللجان الفرعية  ,حيث تبدأ من تاريخ
تنصيب ىذه اللجان إىل غاية إعداد التقرير التقييمي العام ادلذكور يف ادلادة  43من ىذا النظام الداخلي مث
ادلصادقة بإمجاع احلاضرين على النظام ادلذكور سابقا و توقيع رئيس اللجنة الوطنية.
عند عرض مضمون النظام الداخلي نستخلص رلموعة من ادلالحظات:
 )-1أن جل الصالحيات يف يد رئيس اللجنة الوطنية دون غَته من األعضاء و ما دتثل باقي األجهزة يسوى
أجهزة مساعدة لو يف القيم مبهامو.
 )- 2صحة مداوالت اللجنة دون اكتمال النصاب القانوين ذلاما ؽلثل تناقضا .
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الفصـل الثاني :

 )- 3مل يبُت ادلشرع االنتخايب يف ادلواد ( 40و  )43من النظام الداخلي للجنة الوطنية اذليئات الرمسية اليت
ختطرىا اللجنة الوطنية بكل مالحظة أو تقصَت أو جتاوز مت معاينتو ما ؽلثل غموضا حيال ىذه األخَتة .
 )- 4اللجنة ليست ذلا صالحية الفصل يف الطعون ادلرفوعة إليها و ىو نوع من التضييق من طرف ادلشرع إزائها
.
 )- 5التقرير النهائي يرفع إىل رئيس اجلمهورية و ىو ؽلثل السلطة التنفيذية ما يبُت عدم حياد اإلدارة.
 )- 6التضييق على مهام أعضاء اللجان الوطنية و احمللية و يظهر ذلك يف حصر ادلشرع للحقوق و توسع يف
الواجبات

 – 1المادة  53من نفس النظام الداخلي للجنة
 - 2المادة  54من نفس النظام الداخلي للجنة
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الفصـل الثاني :

المبحث الثاني:
عمل المجنة الوطنية خالل مراحل العممية االنتخابية.

و يتمثل ىذا العمل يف ادلهام الذي تقوم بو اللجنة منذ بدأ تنصيبها إىل غاية إعدادىا للتقرير النهائي
المطمب األول:
المرحمة التحضيرية لالقتراع:
يف ىذه ادلرحلة تتأكد اللجنة الوطنية بواسطة أعضائها من أن عملية مراجعة القوائم االنتخابية جترى طبقا
لألحكام القانونية ,السيما فيما يتعلق باحًتام فًتات اإللصاق و احلق يف االحتجاج و الطعن و تنفيذ القرارات
القضائية (.)1
 التأكد نسخ القوائم البلدية لكل شلثل من شلثلي األحزاب السياسية و وادلًتشحُت األحرار ادلشاركُت يفاالنتخابات يف اآلجال احملددة .
 التأكد من تعليق قوائم أعضاء مكاتب التصويت األساسيُت و اإلضافيُت دلقرات الواليات و البلديات  ,ومكاتب التصويت و قد سلمت نسخا منها إىل شلثلي األحزاب السياسية و وادلًتشحُت األحرار ادلشاركُت يف
االنتخابات و التكفل بالطعون
احملتملة (. )2

 – 1فقرة  01من المادة  175من القانون العضوي السابق
 – 2الفقرة  02من الماد السابقة من نفس القانون.
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الفصـل الثاني :

و ؽلكن من خالل ادلعاينة لألعضاء اللجنة الوطنية التأكد كذلك من أن أوراق التصويت قد وضعت مبكاتب
التصويت طبقا لنضام الًتتيب ادلتفق عليو بُت شلثلي قوائم ادلًتشحُت  ,و تزويد مكاتب التصويت بالعتاد و
()1

الوثائق االنتخابية الضرورية

إال أن يف ىذه ادلرحلة نالحظ التأخَت يف تنصيب  2اللجنة الوطنية ما ال ؽلكنها من مراقبة إجراءات ىذه العملية
أو ادلرحلة .

 – 1المادة  1من المرسوم التنفيذي  84/02المؤرخ في  2002/03/05يحدد كيفية تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مكاتب
و مراكز التصويت و يضبط كيفية ممارسة رقابة عملية التصويت الجريدة الرسمية ،عدد 16بتاريخ  ، 2002/03/05ص42
 -2جريدة الجزائر نيوز و ىو مقال خاص يتحدث عن سلبيات تنصيب اللجان الوطنية أولها التأخير في التنصيب ،ما ينعكس على القيام
بعملها بصفة عادية .

38

الفصـل الثاني :

المطمب الثاني:
مرحمة الحممة االنتخابية
فاللجنة الوطنية  ,يف رلال اإلعالم  ,تستعمل وسائل اإلعالم العمومية ( )1دلمارسة مهامها و تقوم بتوزيع احلصص
اإلذاعية لألحزاب وفق القرعة و تكون بالتساوي حيث تتداول اللجنة الوطنية يف ىذا الشأن و ختطر وسائل
اإلعالم بذلك بواسطة رئيسها(.)2
أما بالنسبة للملصقات االشهارية  ,و توزيع ادلناشَت  ,فاللجنة الوطنية تقوم مبعاينة اذلياكل ادلعينة من قبل اإلدارة
ادلخصصة لإلشهار ادلًتشحُت قد مت توزيعها طبقا للقرارات احملددة من قبل اللجنة الوطنية (.)3
أما أماكن جتمعات احلملة االنتخابية  ,فتقوم اللجنة يف ىذا الشأن من التأكد من اذلياكل اليت عينتها اإلدارة
الحتضان ىذه التجمعات و تكون موزعة وفقا دلبدأ احلياد  4و التساوي بُت ادلًتشحُت.

 – 1محمد بوطرفاص  :الحمالت االنتخابية أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية جامعة قسنطينة ص 248
 – 2المادة  179من القانون العضوي السابق
 – 3المادة  180من نفس القانون العضوي
 – 4بوعالم بن حمودة  :الممارسة الديموقراطية للسلطة بين النظري و الواقع صفحة 62
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الفصـل الثاني :

و لكن يف الواقع صلد أن بعض األحزاب ا وادلًتشحُت األحرار  ,غلدون صعوبة يف احلصول على ترخيص من
طرف اإلدارة ما يفوت عليهم فرصة عرض أو التعريف بربارلهم و كذلك ما ؽلثل قرب دلبدأ احلياد من طرف
اإلدارة .
كذلك ثبث عمليا عدم التوزيع العدل للحصص اإلذاعية وىيمنة األحزاب النافذة على أغلبها
وكذلك أثبتت تقارير اللجان اإلنتخابية السابقة وقوع التجاوزات لبعض األحزاب تتمثل يف تعليق ادللصقات
واإلشهار يف أماكن غَت مرخصة لذلك .
ختلي بعض شلثلي األحزاب عن ادلهنية يف اإلشهار لربارلهم من خالل  :إهتامات إجتاه ادلنافسُت ،وىذا يعد ضربا
للقانون وادلنافسة النزيهة.
المطمب الثالث:

مرحمة التصويت واعالن النتائج:
خالل مرحلة التصويت ,فاللجنة تتأكد من أن:
 كل الًتتيبات قد إختذت قصد دتكُت شلثلي ادلًتشحُت من حضور عمليات التصويت اليت جترى بادلكاتبادلتنقلة إىل غاية هناية العملية(.)1
 التأكد من تعيُت أعضاء مكاتب التصويت و تعليق القائمة اليت تضمهم يف ادلكتب الذي يزاولون فيومهامهم.
 -التأكد من توفر الشروط األمنية و القانونية و ادلادية يف مكاتب التصويت.
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الفصـل الثاني :
أما بالنسبة لعملية الفرز فتتأكد اللجنة من أن:
 الفرز علٍت و مت إجراؤه من قبل فارزين معينُت من طبقا للقانون. و كذلك التأكد من صحة أوراق التصويت. و اإلحصاء السليم( )2ألوراق الناخبُت و األوراق ادللغاة قانونا. أن التسليم لكل شلثل مؤىل قانونا لنسخة مطابقة لألصل من زلضر الفرزو زلضر اإلحصاء البلدي لألصوات و كذا زلضر جتميع النتائج ,و أن ىذا التسليم
يتم تلقائيا مبجرد حترير احملاضر ادلذكورة و إمضائها.
أن الًتتيبات الالزمة قد إختذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد دتكُت كل منتخب من تسجيل
احتجاجاتو مبحضر الفرز (.)3
و لكن واقعيا ثبت قيام بعض أعضاء الفرز مبناورات قصد االضلياز جلهة معينة من ادلًتشحُت أو األحزاب و ىو
ما خلق بعض التصادم بُت شلثلي ادلًتشحُت و اإلدارة.
وكذلك زلاولة بعض زلاولة شلثلي األحزاب شراء أصوات الناخبُت عن طريق ادلال أو التشهَت ،بادلنافس كما ثبت
عمليا يف ادلناسبات االنتخابية السابقة زلاولة دتويو الناخبُت من خالل عدم ترتيب صور ادلًتشحُت ادلتفق عليها
وتقدمي صور شلثليهم عن طريق بعض شلثلي األحزاب السياسية وىو عمل يدخل يف خانة التزوير.

 – 1الفقرة  09من المادة  175من القانون العضوي  1/12السلف الذكر
 – 2شوقي إيعيش تمام آليات الرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في
الحقوق تخصص قانون دستوري جامعة محمد خيضر بسكرة ص72.
 – 3الفقرة  13من المادة المذكورة سابقا من نفس القانون العضو
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الفصـل الثاني :

خاتمة الفصل الثاني

من خالل ما سبق  ,صلد أن النظام الداخلي للجنة الوطنية مقيد من طرف ادلشرع االنتخايب و يظهر ذلك من
خالل التضييق من صالحيات اللجنة و جتريدىا من الوسائل الردعية ضد التجاوزات اليت تعًتض العملية
االنتخابية و كذلك عدم دتكينها من البث يف الطعون ادلرفوعة إليها .و نالحظ جتاوزات كثَتة و وقعت خالل
الزيارات ادليدانية اليت قامت هبا أفواج العمل ادلكلفة من طرف اللجنة الوطنية إال أهنا ال تستطيع اختاذ اإلجراءات
الالزمة
و دورىا فقط يبقى رلرد ادلالحظة.

أما ادلصادقة على التقرير النهائي فغالبا ما يتم دون اكتمال النصاب

القانوين لو و سبب ذلك ىو حتفظ بعض األحزاب عليو  ,شلا ولد صراعا داخليا بُت أعضاء اللجنة و شلثلي
األحزاب السياسية  ,و دفع هبم يف بعض األحيان حىت مقاطعة مداوالت اللجنة الوطنية.

42

الخاتمة :

يف ختام حبثنا  ,صلد أن اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات ,حاولت جتسيد مبدأ احلياد يف العملية
االنتخابية  ,إال أن ىناك صعوبات حالت دون إمكانية تكريس ىذا ادلبدأ  ,منها التشكيلة ادلختلطة
و ادلعقدة ذلذه اللجنة من جهة  ,و من جهة أخرى تصادمها مع اإلدارة خصوصا مع عدم توفَت
الوسائل اللوجيستية للعمل ادليداين .
وؽلكننا الًتكيز على مجلة من ادلالحظات اجلوىرية نلخصها كما يلي:
إن معاجلة ادلشرع االنتخايب دلختلف جوانب ومراحل العلمية االنتخابية دتيز يف كثَت من األحيان
أن مل نقل مجيعها باإلحالة على التنظيم  ،عن طريق إصدار مراسيم تنفيذية تنظم سلتلف ادلواضيع
ادلتصلة بالعملية االنتخابية  ،يف الوقت الذي نعلم فيو أن ىناك مسائل يف غاية األعلية تستوجب
عناية الربدلان هبا وإصدار قوانُت مبوجبها  ،خصوصا عندما يتعلق األمر باختصاصات اللجان اإلدارية
ودورىا يف عملية القيد يف القوائم االنتخابية .
ىيمنة السلطات اإلدارية على معظم إجراءات العملية االنتخابية  ،خصوصا ما تعلق منهاباإلجراءات التمهيدية  ،وتظهر ىيمنة اإلدارة ىنا من خالل تشكيلة جلان القيد و تشكيلة اللجان
ادلكلفة بفحص ملفات الًتشح كما يزداد تدخل اإلدارة كذلك أثناء مرحلة التصويت من خالل
تشكيلة أعضاء مكتب التصويت ،ويف مقابل ىدا ؽلكن استخالصو من جتارب العديد من الدول
وطلص بالذكر منها مصر
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الخاتمة :
تقلص دور القضاء بالنظر إىل اإلدارات حيث يقتصر دوره على تلقي و فحص الشكاويوادلنازعات السابقة على التصويت واليت ختص الطعون ادلتصلة مبرحلة القيد يف القوائم االنتخابية
والًتشح ،أو ما تعلق بالطعون اليت تلي عملية التصويت ،واليت توجو ضد نتائج التصويت ،يف كل
األحوال ؽلكن مالحظة تعدد اجلهات ادلختصة يف ادلنازعات االنتخابية ،حيث يتوزع ىذا الدور بُت
كل من القضاء اإلداري واجمللس الدستوري يطرح اختصاص اللجان االنتخابية الوالئية مسألة مدى
حيادىا واستقالليتها بالنظر إىل أن تشكيلة ىذه اللجان ىي تشكيلة إدارية وبالنظر كذلك إىل أن
ادلشرع مكنها من اختصاص إداري يتعلق جبمع وإحصاء األصوات .
حرص ادلشرع على إحاطة العملية االنتخابية مبجموعة من الضمانات اجلنائية ،من خالل جترمي
رلموعة األفعال ادلاسة بنزاىتها غَت أنو أعلل يف ادلقابل جترمي بعض األفعال رغم خطورهتا و تأثَتىا
على العملية االنتخابية ،وىنا ؽلكن القول أن دائرة احلماية اجلنائية للعملية االنتخابية يف اجلزائر تعترب
ضيقة إذا ما قورنت بتشريعات أخرى .
رغم اعًتاف ادلشرع بفكرة إنشاء جلنة وطنية مستقلة تتكفل باإلشراف على رلريات العملية
االنتخابية يف سلتلف أطورىا وخصوصا مرحلة احلملة االنتخابية مبا يضمن عدم انتهاك ادلبادئ اليت
حتكم شرعية ونزاىة ىذه ادلرحلة ،إال أن الواقع العملي يكشف أن ىذا الدور يبقى زلتشم ،وال
يتعدى يف كثَت من األحيان تزكية األعمال اليت دتت من خالل ىذه ادلرحلة ومن دون أن يكون ذلا
أي دور يف البث يف الطعون .
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الخاتمة :
ىيمنة السلطات اإلدارية على معظم إجراءات العملية االنتخابية خصوصا ما تعلق منها باإلجراءات
التمهيدية وكذا تشكيلة أعضاء مكتب التصويت
 عدم وجود التنسيق بينها و بُت اللجان االنتخابية اإلدارية و اللجنة الوطنية لإلشراف ,حيثحصر ادلشرع عالقة اللجنة الوطنية هبذه األخَتة يف تبادل ادلعلومات ,ومل ػلدد طبيعة ىذه
ادلعلومات.
 و كذلك الدعم ادلادي و اللوجيسيت الذي تتلقاه اللجنة من السلطة ادلركزية ؽلثل عائقا ذلا يفشلارسة مهامها ال زلفزا ذلا.
 كذالك عدم التكافؤ بينها وبُت اللجنة احلكومية يف االستفادة من الوسائل ادلالية و ادلادية ,شلاأجربىا للتوقف يف بعض األحيان.
 كذلك صلد أن أىم عملية يف االنتخابات ىي الفرز و اليت يقوم هبا فارزون  ,حتت حراسة أعضاءمكتب التصويت و رئيسو ادلعينُت من قبل الوايل  ,و تقوم اللجنة االنتخابية البلدي بعد األصوات و
مجع النتائج ادلسجلة يف كل مكتب و لكن وجود رئيس ادلكتب ادلعُت من طرف الوايل  ,ال يضمن
حياد اإلدارة.
 و نفس الشيء بالنسبة للجنة االنتخابية الوالئية ادلكلفة جبمع النتائج اليت حتصلت عليها اللجاناالنتخابية البلدية و ادلتشكلة من قضاة و لكن اجلهة ادلعينة ادلتمثلة يف وزارة العدل التابعة للسلطة
التنفيذية و ىذا كذلك ما ال يضمن حياد اإلدارة  ,و خاصة أن النتائج النهائية ترسل إىل اجمللس
الدستوري دون تدخل اللجنة الوطنية يف ذلك.
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الخاتمة :
أما بالنسبة لصالحيات اللجنة فقد دتثلت يف التوجيو من طرف ادلشرع االنتخايب و الذي مل ؽلنح ذلا
صالحية البث الطعون ادلرفوعة إليها  ,بل التداول يف شأهنا ورفعها يف شكل تقارير إىل اجلهات
الرمسية للفصل فيها  ,ما يبُت بأن دور اللجنة ىنا  ,يعترب كوسيط بُت ادلنتخبُت و اجلهات الرمسية
اليت مل حتدد يف ىذا القانون.
إن الوصول لتحقيق رقابة فعالة على العملية االنتخابية يبدأ بتطبيق سلسلة من احللول نوردىا يف
شكل اقًتاحات كما يلي:
 إسناد مهمة الرقابة على العملية االنتخابية منذ بدايتها إىل هنايتها إىل اجلهاز القضائي كلية وتعيُت التشكيلة من طرف احملكمة العليا أو رللس الدولة ظمانا دلبدأ الفصل بُت السلطات.
 إعادة النظر يف صالحيات اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات السيما يف التشكيلة حبيث تسندرئاستها إىل قاض يعُت من طرف اجلهات القضائية ادلختصة باإلضافة إىل عضوية شلثلي ادلًتشحُت و
األحزاب السياسية و ذلك دلنح ىذه اللجان نوع من ادلصداقية .
 أما من حيث اختصاصاهتا فنوصي بتدخلها ادلباشر يف اإلشراف على العملية االنتخابية باختاذالقرارات ادلناسبة دون اللجوء إىل اجلهات اإلدارية ادلشرفة على االنتخابات.
 إحالة كل سلالفة تراىا مؤثرة على العملية االنتخابية مباشرة إىل القضاء لتطبيق أحكام القانون . -حتسُت أحكام القانون االنتخايب للواقع دون االكتفاء بالشكليات فقط.
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الخاتمة :
 توسيع نطاق احلماية اجلنائية  ,خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل احلملة االنتخابية  ,و ذلكبتجرمي كل فعل ؼلالف أحكام القانون بالنسبة للملصقات و توزيع ادلناشَت  ,و كذا من خالل جترمي
األفعال ادلخالفة لقواعد استطالع و سَت اآلراء .
 ضرورة إصدار نص قانوين لإليداع لنسخة من زلاضر الفرز  ,و زلاضر اإلحصاء لدى احملاكماإلدارية ادلختصة .
 إشراك القضاء من خالل تواجده يف تشكيلة جلان الفرز. إقرار أحكاما قانونية العتماد شلثلي األحزاب و ادلًتشحُت على أساس توزيعهم يف الدوائراالنتخابية  ,و ذلك قصد السماح مبراقبة و تغطية أكرب للعمليات االنتخابية.
 توسيع دائرات الفئات اليت غلوز ذلا الطعن أمام اجمللس الدستوري إىل الناخبُت  ,ذلك أن وجودىذه األخَتة يصب يف معٌت جتسيد الرقاب الشعبية على العملية االنتخابية.
و ىكذا نصل للقول أنو بالرغم من حتديد ادلشرع االنتخايب اجلزائري آلليات الرقابة االنتخابية  ,إال
أن تدخلو مل يصل إىل احلد الذي يضمن جدية و نزاىة العملية االنتخابية بشكل فعال و السبب
كون أن النصوص اليت تنضم أحكام الرقابة على العملية االنتخابية قاصرة على استيعاب كل مراحل
العملية االنتخابية و اليت تطرح نفسها يف كل عملية انتخابية.
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