اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
أ.د.ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺳﻄﻤﺒﻮﻟﻲ ،ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:

الدسات -واCعاهدات الدولية
يعد انتخاب من أقدم اقوق السياسية ،أقرته

 +
الدjقراطية ،واCسلك b
+
>
الÖ X
علÉا النظم 
ال ²تقوم 
والقوان ،Uمن الر dاساسية 
انتخات حرة + +
و ,ة.
ع-

للوصول إ¬ السلطة ،
واقليمية اCعنية قوق @انسان
الكث -من اتفاقيات واCواثيق الدولية @
أكدت 
 >
>
انتخات دjقراطية،
ال ²تضمن إجراء
از ا ع´ العديد من
علÉا 

ال ²صادقت 
اCعاي -

تتوافر فÉا ارية + +
العا cقوق @انسان وال د
وال-اهة والشفافية ،وع´ رأmا @اع~ن

+
التمي-
الدو¬ للحقوق اCدنية والسياسية ،واتفاقية الدولية للقضاء ع´ kيع أش®ل

>
فري Èقوق @انسان والشعوب ،فقد نصت اCادة  25من ال د
ضد اCرأة ،واCيثاق @ا 

الدو¬ للحقوق اCدنية والسياسية ع´ أن "يكون ل ôمواطن ،دون أي وجه من وجوه

>
+
دور  >
+
ق-اع العام وع´ قدم
التمي ...-أن ينتخب وينتخبo ،
انتخات , + +ة رى 

+
+
اCساواة  +
الناخب."U
ولتصويت الXي ،تضمن التع ب -ار عن إرادة
بU
الناخب U
العا cقوق @انسان لسنة  1948فنصت ع´ أن
أما اCادة  21من @اع~ن

ُ
ç
انتخات
تتج´ هذه @ارادة من خ~ل
وب أن
"إرادة الشعب  مناط سلطة ا  ،ù
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>
دور  >
+
ق-اع العام وع´ قدم اCساواة  +
ولتصويت ال ِّ
Xي أو
بU
الناخب U
, + +ة رى  
م® oمن حيث þ+ن ِّ
 @جراء  +
حر ية التصويت".
+
از اي ع´ حرية الشعب " oاختيار
من åته ،أكد اCؤسس الدستوري 
+
معت-ا ا) لس اCنتخب " @اطار
íثليه"+ ،1و اCواطن اق  oأن " َينتخب ُوينتخب" ،2
ّ
ّ
الشعب عن إرادته ،واقب Jل ّ
ّ
العمومية" ،3وع´ تكريس
السلطات
يع -فيه
الذي 
ّ > 4 ++
ا عن طريق
وال  ²تتحقق
الدستور "للتداول 

الدjقر 
انتخات دور ية ،حرة و ,ة"  ،
الXوط وع´ رأmا وجود رقابة >
إ بتوافر موعة من b
فعا¾.
انتخات Jوما ورقابة القضاء jختلف أنواعه خصوصا ،من أ
تعد الرقابة ع´


>
العوامل b
اCعاي -اCعتمدة للتقطيع
وشفافيÉا ،إضافة إ¬
انتخات
اCؤة ع´ + +اهة



>
+
القوان Uالناظمة 9ا وÕما
النتا tانتخابية" ،5لكن إقرارها ووضع
انتخا= ،وديد
¹

بلغت من الدقة> ،
6
تب Èمرهونة لتطبيق والتجسيد".

 -1ا678دة  12ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -2ا678دة  56ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -3ا678دة  16ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -4اBfk8ة  14ﻣ Dد ;N6~UدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -5أ^`67L Bر 6~LسY… ،ا6XLت ا lX<fV8ا_^ FW6\VوطBق … YUYwا •x6VQ8ا_^ ;Xa7L †aL ;XW6\Vا_^6fVل
اBf7UY8اط FG FاyZ8ا ،BxﻣYا ;azأ FG žXf8ا †fVa78اP8ط FQاP• F^6‹8ل "ا_^6W6\Vت  qXbkV8 ;X8Ÿuا6•78ر;u
ا FG ;XR6Xj8اY8ول ا6 78ر ;Xau ،";XWاPfw8ق واPab8م ا ?j@ ;XR6Xj8اPab8م اN ،;XR6Xj8ــ6ﻣbـ; •Wـ6رPU ،ﻣF
 22/21ا.2013 qUBW
 -6ﻣPfbU †RPب6`^ ،م اPb<8ن ا_^ ،;XW6\VﻣYا ;azﻣYfﻣ;  FGا ،†fVa78ا ;7`Q78ا¡8 ;XWBb8دارة ا_^،;XW6\V
67Lن ،ا ;‰a778اCرد^BkXG ،;Xي .2019
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2021 - 17

اﻟﺼﻔﺤﺔ 102

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ


تعب -عن إرادة الشعب مالك
نظرا ×ية
انتخات الوطنية ،وما تتيحه من 

>
السيادة ،ختيار íثليه  +
الدو¾ إن ع´ رأس السلطة التنفيذية
تسي -شؤون
الذ Iيتولون 
أو ع´ مستوى الC-انُ ،توÕ îمة الÆر ع´ >
Éا للقضاء الدستوريC ،ا يتوفر عليه

و ,ة ،أضفت b
انتخات حرة + +
الXعية
من حياد واستق~لية ،و·ا dنت هذه

واCصداقية ع´ ا9يئات اCنتخبة.
+
يلعب القضاء الدستوري دورا هاما  oالÆر ع´ + +اهة العملية انتخابية
وشفافيÉا من خ~ل الص~حيات اCمنوحة ¾ ،سواء قبل أو أثناء أو بعد >
>
انÉاء العمليات
انتخابية ،وذلك من خ~ل مراقبته b
للت Xيعات انتخابية سواء تلك اCتعلقة بتنظ w
الدوا انتخابية >وديد عدد اCقاعد +

ا)صصة
+تلف العمليات انتخابية ،أو بتقطيع


+
النتا+ tالÉائية
و > = ع´ رأس  îذلك الفصل  oالطعون انتخابية وإع~ن
9ا ،
¹
ل~نتخات 
الرسية b
انتخا= للقضاء
يعت -اختصاص
والت Xيعية واستفتاء ،لذلك 


أك -وظائف القضاء الدستوري ¤ما.
الدستوري من 
+
الفرن{ منذ
الدستوري
لس
ات
ر
ا
ر
ق
ص
Á
jكن م~حظة ذلك من خ~ل
ا)

+
انتخات أعضاء
 1958إ¬ اليوم ،حيث > gإحصاء  3812قر ًارا  oإطار منازعات

ً
امعية الوطنية وحدها ،مقابل  1448قر ًارا متعلقا لرقابة الدستورية.7


7

- cf., Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier, Quel(s) « juge(s) » pour les élections
: le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique. In:
Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, genre et
constitution - Populisme et démocratie p. 31.
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إذا dنت Õام القضاء الدستوري متعددة ،تتجاوز الÆر ع´ >
اح-ام الدستور

+
+
القانو=
النظام
وتوحيد
ساسية،
ا
القوان ،Uإ¬ kاية اقوق
لرقابة ع´ دستورية

>
والتحك+ o+ w
بدس-ة kيع فروع القانون من خ~ل +
ا~فات
حقÉا Cبادئ الدستورية،
 
+
+
>
ال ²قد >دث  +
>
الدو¾ ،والفصل  oتنازع اختصاص
ب Uالسلطات الدستورية العليا o

+
+
ب Uاكومة اCركزية واCقاطعات  oالدول الفدرالية ،حول الص~حيات واقوق

+ +
+
و oاCنازعات اCتعلقة jخالفة الدستور من خ~ل
والواجبات ااصة ب ôواحدة مÉا ،
+
ا,ام  
>
+
ط ²والفصل o
نا= ،فإن رقابته ع´ ة

ا 
انتخات ذات الطابع الو 
أك -هذه اCهام أ×ية.8
اCنازعات اCتعلقة ,ا ،يعد من 

از اي لسنة  2020لSح¼ة الدستور ية،
ع´ هذا النحو ،خول الدستور 
+
انتخات 
والت Xيعية واستفتاء ،إذ >jتد >
الرسية b
رقابÉا إ¬
ص~حيات واسعة  oال

+تلف أنواع b
+
والقوانU
انتخا= ،رقابة قبلية Cشاريع التعديل الدستوري
الت Xيع

> >
+

الدوا انتخابية واCقاعد
ال ²دد
نتخات
العضوية اCتعلقة 

والقوان Uالعادية 
+
تعت -قاضيا
ا)صصة 9ا ،ورقابة بعدية
للتنظ¯ت اCتضمنة استدعاء ا9يئة الناخبة ä ،


انتخابيا متياز ،ختصا^ا اµي للنظر  o+الطعون اCتعلقة  >ل Bb -
امهورية
لرسة 

> b
+
+
>وديدها 
ل ،U+  -Sوفصلها  oاCنازعات اCتعلقة بعمليات التصويت o
للقاjة +الÉائية

انتخات 
الرسية b
نتاها +الÉائية ،إضافة إ¬ تدخلها
والت Xيعية واستفتاء ،وإع~ن 

+
امهورية
 oات أخرى 9ا ارتباط Cؤسسات اCنتخبة ،خاصة عند شغور رسة 

 -8أ^` BUBf… Bھ67^ ،BNB~QUPVR ž7aذج  DLا6df8ء اPVRY8ري ،ا ;QZa8اCور OX~<V8 ;XWاBf7UY8اط;X
PWا ;<RاP^6f8نhhttp://www.venise.coe.int :
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+
الوط> ²وjديد ال دة الC-انية وإسقاط اصانة الC-انية عن
الشع²
وحل ا) لس


انتخات 
الرسية b
والت Xيعية.
أعضاء الC-ان> ،وjديد آجال

 o+هذا @اطار ،تستعرض هذه الورقة اختصاصات +
ا)تلفة لSح¼ة الدستورية

b
اCرتبطة jمارسة اCواطن قه  o+انتخاب >
وال ،B-سواء من خ~ل >
رقابÉا ع´

+
نتخات 
b
الرسية
الت Xيعات انتخابية)أو( أو بفصلها  oاCنازعات اCتعلقة 


b
نتاها +الÉائية) bنيا( أو تدخلها عند >jديد öدة الC-ان
والت Xيعية واستفتاء وإع~ن 
+
انتخات 
والC-انية ) bلثا(d ،شفة  oالوقت نفسه إ¬ أي مدى
وآجال
الرسية 

+
>
ال²
استطاع ا) لس الدستوري من خ~ل آراءه وقراراته ا)تلفة kاية اCبادئ الدستور ية 
b
b > +
من +
شا,ا >قيق شفافية + +
اU+  -C
انتخات ،خاصة حرية >ال B-واCساواة بU
واهة

> +
+
التمي+ -
بيÉم والفصل  +
اCتدخ o lالعملية انتخابية.
ب Uالسلطات الدستورية
وعدم
أوﻻ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

از اي لسنة  2020لSح¼ة الدستورية ص~حيات رقابية ع´
خول الدستور 
>
درجا,ا jا فÉا b
+تلف b
مXوع التعديل الدستوري) (1واCعاهدات
الت Xيعات وjختلف

+
والتنظ¯ت >
ال+  ²تص ,ا رئيس
وامر
ا
والقوان Uالعضوية والعادية) (2إضافة إ¬


>
+
القانو= وkاية اقوق
امهورية) ،(3ومن شأن هذه الرقابة أن افظ ع´ وحدة النظام


وارت ،سواء dنت هذه الرقابة إلزامية أو اختيارية قبلية وبعدية @صدار القانون.


.1رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري

+
ّ +
ب UاCؤسس الدستوري إجراءات التعديل الدستوري  oالباب السادس من

+
اح®م >
ال   ²وز أن Æjا أي تعديل ،أما لنسبة
الدستور ،9ددا  oنفس الوقت

 -9أ^` BاP78اد ﻣ 219 Dإ 223 †8ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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+
او¬ عرض b
+
طريقت Uللتعديل+ ،
مXوع التعديل الدستوري
تقت7
@ل~جراءات éناك

ّ
ع´ الشعب ل~ستفتاء عليه بعد أن ّ
الش ع+ ²
ولس
يصوت عليه  îمن ا) لس
الوط ²



ّb
نص bت Xي ،خ~ل +
ا ّمة بنفس ّ
تطبق ع´ ّ
الXوط نفÆا ّال >ّ ²
ا  +
مسU
حسب
يغة
الص


> >
+
الشع ²م ²ارت ا)¼ة
تستث ²الثانية عرضه ع´ استفتاء
يوما اCوالية @قراره+ ،بي¯


ّ >
مXوع التعديل  jس ّ
الدستورية ورت ر أ,ا  ن b
البتة اCبادئ العامة ال > ù ²
كيفية ّالت +
وحر ّ  >,ما ،و ّ jس   ّي ّ
از ا ّي ،10وحقوق @انسان واCواطن ّ
وازت
ا) تمع 

ّ
واCؤسسات ّ
ا ّ
ّ
ّ
ساسية ّ
ا ّ
مهورية أن
الد
للسلطات
ستورية ،وعللت ر أ,ا ،أمكن رئيس 
يتضمن ّالتعديل ّ
ّ
يصدر القانون ّالذي ّ
أرع ) (4/3أصوات
الد
ستوري> ،م ²أحرز ث~ثة 
أعضاء >
غرف ²الC-ان.11

تتيح رقابة ا)¼ة الدستورية XCbوع التعديل الدستوري ،التأكد من عدم مساسه

ع´ +
اصوص قوق @انسان واCواطن ّ
وحر ّ  >,ما ،خاصة وأن الدستور يكفل اCساواة
> +
ُ
َ
+
+
>
تتطلÉا + +اهة
بU
ال ²
اCواطن ،UوحÞم  oأن ينتخبوا وينتخبوا ،إضافة إ¬ تلك اقوق 
+
ع> -
+

o
انتخات dق
اب
ال-
رية

التنقل
والتعب-
الوط 12²وحرية الرأي





>
واج¯ع.13

Yُ• -10دت ا6~78دئ ا ?‰w… FV8ا l7VZ78اyZ8اBxي  FGا q}k8اCول ﻣ Dا6~8ب اCول ﻣ DاPVRY8ر MNP7W
اP78اد ﻣ 1 Dإ ،6 †8و… :FG q‹7VاyZ8ا BxدBf7Uاط ;X~bs ;Xو•Yة _ …yZVأ ،ا{R±م د DUاY8و ،;8ا ; a8ا;XWBb8
وا ; a8اCﻣ6ز6~VL6W ;X Uرھ DXV 8 67وط DXVXQور ،DXVX7Rﻣ ;QUYاyZ8ا ;7p6L BxاPr7Z8ر ،;Uا ?ab8اP8طFQ
وا YX•Q8اP8ط FQﻣ Dﻣ 1954 B~7GP^ MR6‰وھ.BXX Va8 DXaW6@ BX² 67
 -11ا678دة  221ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -12ا678دة  49ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -13ا678د…6ن  52 ،51ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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b
ل~نتخات 
الرسية وكيفية الفوز ,ا ومدة
ونظرا لتحديد الدستور bلXوط >الB-


ال دة 
تضمb U
+
مXوع التعديل الدستوري
الرسية ،14فع´ ا)¼ة التأكد من عدم
b
bلXوط من +
اCواطن> o + Uال ،Bb -وjبدأ اCساواة  +
+
ب UاU+  -> C
شأ,ا @اخ~ل رية
ل~نتخات 
+
التمي+ -
بيÉم.
الرسية وعدم


+
لقد أتيحت لSجلس الدستوري الفرصة  oث~ث مناسبات Cراقبة مشاريع
التعديل الدستوري سنوات  152002و 16 2008و  ،172016وقد  +
ب Uمن خ~ل آراءه
>
اCعل lاCتعلقة ,اm ،ره ع´ التأكد من عدم مساس هذه التعدي~ت Cبادئ العامة


ّ >
و ّلت +
ا ّ
از ا ّي ،وحقوق @انسان واCواطن ّ
ساسية
وازت
ال >  ù ²ا) تمع 
وحر ّ  >,ما ،
واCؤسسات ّ
+
ّ
للسلطات ّ
ّ
أحيا
ستورية ،عSا أن بعض التعدي~ت الدستورية تضمنت
الد

+
+
>قية بعض اقوق السياسية ،كتوسيع حظوظ >jثيل اCرأة  oا) الس اCنتخبة  oإطار
اا= اCرح´ ،تنفيذا > +
+
>
مصادقÉا بتحفظ ع´
از ا الدولية ،بعد
ل-امات 
التمي    -

+
اعت -ا) لس
اتفاقية القضاء ع´ kيع أش®ل
التمي -ضد اCرأة سنة  ،181996وقد 
+
ا اCذكور  oالفقرة  8من
الدستوري Cناسبة أن ذلك مستمد من "اCطلب 
الدjقر 

 -14ا678دة  87ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -15رأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  / 01ر .ت د  /م د  /اI78رخ  3 FGأ ،2002 ;QR qUBWاB•7W OabV78وع
… qUYbاPVRY8ر .2002 ;QR
 -16رأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  08/01ر .ت د /م د اI78رخ  ،2008 ;QR B~7GP^ 7 FGاB•7W OabV78وع
اP^6f8ن ا D7dV78ا qUYbV8اPVRY8ري .اYUBZ8ة ا ;X7RB8ر@?  63اI78ر.2008B~7GP^ 16 FG ;z
 -17رأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  01/16ر.ت د/م د اI78رخ  ،2016 ;QR BU6QU 28 FGاbV78ـB•7W Oaوع
اP^6f8ن ا D7dV78اbV8ـ qUYاPVRY8ري.
 ž}^ -18ا678دة  31ﻣB‰ر ﻣ DدPVRر  1996اYb78ل  †aL 2008 ;QRأ^ q7b… "iاY8و ;X@B… †aL ;8اPfw8ق
اB7a8 ;XR6Xj8أة P`• lXRPVWظ … FG 6raX‹7اZ78ا €8ا";~\VQ78
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+
يق  7ن ُت +ب ²اCؤسسات >
ديباجة الدستور الذي +
اCواطنU
ح¯ ع´ مشاركة kيع

>
+
>
العدا¾ >
اج¯عية واCساواة وحرية الفرد
تسي -الشؤون العمومية وقيق
واCواطنات  o
واماعة".19

أما jناسبة مراقبته b
اعت -أن
XCوع التعديل الدستوري لسنة  ،2016فقد 
دستور ،ويضمن
الس óوحر ية الصحافة يد حر ية الرأي اCكرسة
"حر ية التظاهر


ارت السياسية؛ ) ...مؤكدا أن( هذه التعدي~ت  >jس البتة اCبادئ
فعالية

ا 
وحر >,ما".20
انسان واCواطن
زاي و حقوق @
العامة لSجتمع 


 .2رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

از اي jوجب دستور  1996فئة جديدة من
استحدث اCؤسس الدستوري 
ً
+
+
+
+
القوان Uم¼~
القوان Uالعضوية ،21ونظرا عتبار هذا النوع من
القوانj> Uثلت o


وس -السلطات العمومية تطبيقا ح®م دستورية ،ما  علها
تنظ w
للدستور  ,+ا تتضمن 
القوان Uالعادية من حيث التدرج ،ونظرا  >
+
×يÉا ،فقد حدد اCؤسس
تسمو ع´
>
الدستوري  >
ا,ا ع´ سبيل ا ،µوأخض ا @جراءات خاصة +تلف عن تلك
+
+
علÉا ،أو من
اCتبعة o
القوان Uالعادية ،سواء من حيث النصاب اCطلوب للتصويت 

 -19ﻣ Dرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  ،08-01اB•7W OabV78وع ا qUYbV8اPVRY8ري .2008 ;Qj8
 -20ﻣ Dرأي ا €aZ78اPVRY8ري •Pل ﻣ•Bوع ا qUYbV8اPVRY8ري 2016 ;Qj8
 -21ا678دة  123ﻣ DدPVRر اyZ8ا ،1996 ;Qj8 BxاPRB78م ا FR6xB8ر@?  438-96ﻣIرخ  7FGد;QR B~7jU
Yp•W OabVU ،1996ار ^„ … qUYbاPVRY8ر ا6}78دق  FG iXaLا6VkVRء .1996 ;QR B~7GP^ 28
 FGاYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxاBf7UY8اط ;Xا ،;X~b•8ص .32-6
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خ~ل خضوöا لرقابة اCطابقة @الزامية للدستور من قبل ا)¼ة الدستورية قبل
امهورية.23
إصدارها ،22مع النص ع´ ê+ورة إخطارها
وجو من قبل رئيس 

> >
+
ال+ ²ضع لرقابة اCطابقة
انتخات Ø+ن فئة
إن إدراج نظام

القوان Uالعضوية 

اابيا ع´ العملية
التأث  -
@الزامية من قبل ا) لس الدستوري قبل إصدارها ،24من شأنه 

ارضية القانونية >
وس-ها ،إضافة
توف-
ال ²تسمح سن تنظيمها 
انتخابية من خ~ل " 

ا U+  b -Cووض م ع´ قدم اCساواة ،وهذه الرقابة الوقائية ستصبح b
إ¬ kاية حقوق >
أك-
+
+

القوان Uالعضوية"  ،25ع´
الدوا انتخابية Ø+ن فئة
تقسw
فاعلية  oحال إدراج قانون 
معاي -التقطيع انتخا= >وديد اCقاعد +
ا)صصة ل ô
داة انتخابية ¾ لغ
اعتبار أن 

b

ا ع´ + +اهة
الدوا انتخابية
انتخات ،26مع م~حظة أن القواعد اCتعلقة بتحديد

+
واCقاعد +
+
ا)صص 9ا ³ ،
القوان Uالعادية ،وقد جرى
يدرåا اCؤسس الدستوري  oال

 yX7V…"-22ر@ ;W6ا FG ;fW6<78أ^6s 6rﻣ6u †aL M}Q… ;aﻣ qا „Q8ﻣPµPع ا6<z±ر ﻣ Dا M^6Z8اYW Fa‰•8ا;U
ﻣ DﻣBا@~; ا6<z±ر وإYLاد ا „Q8وا6}78د@;  iXaLوBX²ھ 6ﻣ DاB•8وط ا ;Xa‰•8إ †8ا M^6Z8اFLPµP78
YWا ;Uﻣ DاBXs¶V8ات إ †8آ Bzﻣ6دة  ،"iXGﻣPW Y7wﻣ ،DUYآ6X8ت ر@ ;W6ا ;fW6<78ا67U FV8ر 6rRا €aZ78اPVRY8ري
ط~ ،2016 qUYbVa8 6fﻣ ;aZاPaba8 ;fXfw8م ا_ ;XL67VNوا ،;X^6j^±ا18 YaZ78اYb8د  ،2019 ،4ص .15
 -23ا678دة  190ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 -24أ^` BﻣPW Y7wﻣ ،DUYآ6X8ت ر@ ;W6ا ;fW6<78ا67U FV8ر 6rRا €aZ78اPVRY8ري ط~ ،2016 qUYbVa8 6fﻣ;aZ
اPaba8 ;fXfw8م ا_ ;XL67VNوا ،;X^6j^±ا18 YaZ78اYb8د .2019 ،4
PW -25ﻣ}~6ح  ،;aXRPuا †aL ;W6@B8دPVRر ;UاPf8ا^ DXواPf8ا^ DXا ;UPdb8ا6W6\V^_6W ;fabV78ت وأB¹ھ†aL 6
 ;wpا ;Xa7b8ا_^ FG ;XW6\VاyZ8ا ،Bxﻣ ;aZاP7b8م ا ;XR6Xj8واP^6f8نY}… ،ر  DLا yuB78اBf7UY8اط FاFWBb8
أ DX8BW-6X^678اYb8د B~G 70ا 2018 BUا 78 YaZ78ص .326
 -26أ^`67L Bر 6~LسY… ،ا6XLت ا lX<fV8ا_^ FW6\VوطBق … YUYwا •x6VQ8ا_^ ;Xa7L †aL ;XW6\Vا_^6fVل
اBf7UY8اط FG FاyZ8ا ،BxﻣYا ;azﻣYfﻣ; 6X86bG D7µت ا †fVa78اP8طP• FQل ا_^6W6\Vت 6•7a8 ;X8Ÿuر;u
ا FG ;XR6Xj8اY8ول ا6 78ر ;Xau ،;XWاPfw8ق واPab8م ا6N ،;XR6Xj8ﻣ6•W ;bرPU ،ﻣ 21 Fو 22أ،2013 qUBW
^•Bت  6QW6Vu FGدرا6Rت دPVRر FG ;Uإ6QRد ا ;<aj8وﻣ67ر 6rVRوا ،"6rXaL ;W6@B8دار ا B•Q8ا6Z8ﻣ Fbا،YUYZ8
…6j7aن ،اyZ8ا ،2017 ،Bxص .172-143
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+
بقوان Uعادية ،27وهو ما نص عليه امر اCتضمن القانون العضوي
العرف ع´ تنظيمها


الدوا انتخابية .28
انتخات ،وتضمنه امر اCتعلق بتحديد
اCتعلق بنظام

انتخات
إن رقابة ا)¼ة الدستورية Cطابقة القانون العضوي اCتعلق بنظام

وارت اCرتبطة jمارسة حق
للدستور من شأنه أن يتيح 9ا فرصة kاية اقوق

انتخاب ،وقد سبق لSجلس الدستوري التأكيد ع´ الدور الفعال الذي يلعبه +
القا½

+
وارت السياسية ،بعد صدور أول قانون عضوي
الدستوري k oاية اقوق


ل~نتخات سنة  ،1997وما ت~ه من تعدي~ت ،29آخرها امر اCتضمن القانون العضوي

انتخات لسنة .302021
اCتعلق بنظام

Yp -27رت  quاP}Q8ص اYw78دة Ya8وا Bxا_^ ;XW6\Vﻣ 1989 ºQإﻣP^6@ FG 6ن ،أو أﻣ ،Bأ^` BاP^6f8ن ر@?
 07-91اI78رخ  3 FGأ ،1991 qUBWاYw78د Ya8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب  YUYZV8 6ra sا€aZ78
ا F~b•8اP8طFQ؛ واP^6f8ن  18-91ﻣIرخ  15 FGأ ،1991 BWPVuاYb78ل P^6fa8ن  07-91اYUYwVW OabV78
اY8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب  FG 6ra sا €aZ78ا F~b•8اP8ط ،FQواCﻣ Bر@?  08-97اI78رخ FG
 6ﻣ6رس  ،1997اYw78د Ya8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب  FG 6ra sا^6W6\Vت ا678B~8ن؛ واCﻣ Bر@?
 01-12اI78رخ B~G 13 FGا 2012 BUاYw78د Ya8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب  FG 6ra sا^6W6\Vت
ا678B~8ن؛ اCﻣ Bر@?  02-21ﻣIرّخ  16 FGﻣ6رس  2021 ;QRاYw78د Ya8وا Bxا_^ ،;XW6\VوYLد اYL6f78
اPa<78ب  FG 6ra sا^6W6\Vت ا678B~8ن،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  19اI78ر16 FG ;z
ﻣ6رس .2021
 ž}^ -28ا678دة  124ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت  †aLأ^Yw…" iد اY8اBxة
ا_^P^6@ MNP7W ;XW6\Vن " ž}^ 67u ،ا678دة  191ﻣ †aL iQأ^Yw…" iد اY8اBxة ا_^ ;XW6\Vا ;XR6RCاY7Vb78ة
_^6\Vب أ6dLء ا €aZ78ا F~b•8اP8ط Mj• FQاYw8ود ا6W6\V^_ ;~jQ86W...;U_Pa8 ;X7Xa@±ت ﻣ Fa‹7ا;X86Z8
اP8ط FG ;XQا6\8رج …Ywد اY8وا Bxا_^ ;XW6\VاPaWY8ﻣ ;XR6أو ا ;Xa}Qf8وYLد ا YL6f78اPa<78ب  DL 6ra sطOUB
اP^6f8ن" ،أ^` ،½8ºu BاCﻣ Bر@?  02-21اº8ي YwUد اY8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب FG 6ra s
ا^6W6\Vت ا678B~8ن ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  19اI78ر 16FG ;zﻣ6رس  ،2021ص .7-6
 -29اCﻣ Bر@?  ،07-97ﻣIرخ  ،1997-03-06 FGا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت ،ج
ر ج ج ر@?  12ﻣIر 6 FG ;zﻣ6ر  ،1997ص 3؛ @P^6ن PdLي ر@?  01-04ﻣIرخ B~G 7 FGا2004 BU
YbUل و ?7VUاCﻣ Bر@?  07-97ا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6W6\V^_6W OabV78ت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر;U
اyZ8ا ;UBxر@?  9ﻣIرB~G 11 FG ;zا ،2004 BUص 21؛ @P^6ن PdLي ر@?  01-12ﻣIرخ BU6QU 12 FG
6`QW OabVU ،2012م ا_^6W6\Vت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  1ﻣIر2012 BU6QU 14 FG ;z
ص P^6@ ،9ن PdLي ر@?  10-16ﻣIرخ  25 FGأوت 6`QW OabVU 2016م ا_^6W6\Vت ،اYUBZ8ة ا;X7RB8
Pr7Za8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  50ﻣIر 28 FG ;zأوت  2016ص .9
 -30اCﻣ Bر@?  01-21ﻣIرخ  10 FGﻣ6رس  ،2021 ;QRا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م
ا_^6W6\Vت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  3اI78ر 10 FG ;zﻣ6رس  ،2021ص .43-8
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+
>
الb ²يXع فÉا الC-ان
عSا أن نظام

انتخات قبل d 1996ن Øن ا) ات 
+
+
>
+
دستوريÉا dنت اختيارية قبل أو بعد إصدارها ،ور
بقوان Uعادية ،31ور أن رقابة
+
الوط ،32²إ أن
الشع²
امهور ية ورئيس ا) لس
ح µسلطة @اخطار لدى رئيس 


الف-ة اCمتدة من  1989إ¬ d 1997ن من b
انتخات > o+
+
القوان Uخضوعا
أك-
قانون


امهورية ،وقد استطاع من خ~9ا >
انÉاز
وخطار من رئيس 
لرقابة ا) لس الدستوري@  ،
وارت Jوما ،وتلك اCرتبطة
كحا للحقوق
هذه الفرص اCتاحة ¾ للتأكيد ع´ دوره


> b
وال B-خصوصا.
jمارسة حق انتخاب
>
وحريÉم > o +ال Bb -والفصل  +
+
dن مبدأ اCساواة  +
ب Uالسلطات ،من
اCواطنU
بU

b
+
انتخات
لقوانU
از اي عند رقابته
أك -اCبادئ kاية من قبل ا) لس الدستوري 

b
+ +
+
التمي+ -
بيÉم
ل~نتخات وعدم
اCواطن> o UالB-
اCتعاقبة ،فقد أكد ع´ مبدأ مساواة


> b
معت-ا >
اش-اط b

ل~نتخات
اB-C
اXCع ع´
ع´ أساس أصو9م أو أصول

أزواåم ،

متمتع  Uنسية جز ا ية أصلية وع´ >
ا Bb -C
b
+
لرسة
الت Xيعية أن يكون هو وزوجه

>
اصلية فيه مساس jبدأ اCساواة  +
بU
از ا ية
امهورية إثبات jتع زوجه  نسية 

b
> b
> b
ل~نتخات 
الرسية
اU+  -C
ا ä ،U+  -Cأكد ع´ حرية >ال B-وع´ مساواة

> b
+
+ +
+ +
وo
غ-
اCنخرط o Uأحزاب سياسية
وا U+  -C


اCنخرط o Uأحزاب سياسية ،
b
اقوق والواجبات@  ،لزاÕم  مع التوقيعات اCطلوبة >لل.33B-

 -31ا678دة BfG 115ة  10دPVRر اyZ8ا.1989 ;Qj8 Bx
-32أ^` Bا678د… 155 DXو 156ﻣ DدPVRر اyZ8ا.1989 ;Qj8 Bx
 -33ا „^ B~VLا678دة  110ﻣP^6@ Dن ا_^6W6\Vت ا †aL „Q… FV8أن ا ;R6xB8 ˆsBV8اPr7Z8ر MZU ";Uأن …?V
اP78اBp iXaL ;fGا•; وأن …Yfﻣ ;Xb7N iأو YLة 6Xb7Nت ذات ط "FR6XR lW6ﻣ\PVRYa8 6k86ر 67u ،اB~VL
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+
القوان Uالعضوية
انتخات Ø+ن ال
أما سنة  ،1997وبعد إدراج نظام

> b
اعت -ا) لس الدستوري أن إلزام b
لB-S
اXCع
وخضوعه لرقابة اCطابقة @الزامية ،فقد 

+
+
ل~نتخات 
اCكوت اساسية للهوية الوطنية  oأبعادها
الرسية لت د بعدم استعمال



غ -مطابق للدستور،
الث~ثة@ ،اس~م والعروبة واماز يغية غراض حزبية وسياسية 34

امهورية حاميا للدستورÕ ،35مة تتطلب
خ -جعل من رئيس 
ع´ اعتبار أن هذا ا 


+
اCكوت اساسية للهوية الوطنية) @اس~م ،العروبة وامازيغية (
منه العمل ع´ >قية
وال ²تكون  o+حد >
>
سيا.36
ذا,ا ل استعمال ذي طابع



انتخات
 äأكد ا) لس الدستوري jناسبة رقابته للقانون العضوي اCتعلق بنظام

اعت+ > -ويل b
سنة  2012ع´ مبدأ الفصل ما  +
اXCع للجنة الوطنية
ب Uالسلطات ،عندما 

انتخات اضط~ع لÆر ع´ قانونية dفة العمليات اCرتبطة
@ل~ cbاف ع´


+
نتخات ...وإلزام kيع اطراف اCشاركة  oالعملية انتخابية بقرار >ا,ا ،فيه عدم


>+  j
انتخات  +
ي+  -
وب UاCراحل اCتتالية للعملية انتخابية ³ ä ،اع
ب Uطبيعة هذه


ا678دة  111ا Fkb… FV8ر €XxاPr7Z8ر ;Uا6W6\V^{8 ˆsBV78ت ا ;XR6xB8ﻣBs Dط "6bX@P… l7Nت PdL 600
ﻣ FG M\VQا €86Z78ا ";X~b•8ﻣ\PVRYa8 6k86ر ،ا^`B@ Bار ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  - 1ق.ق  -م د  -اI78رخ
 1989 ;QR ž•² 20 FGاP^6fW OabV78ن ا_^6W6\Vت ؛  67uأ Yuﻣ †aL YUYN Dﻣ~Yأ ﻣ6jواة اP78اطFG DXQ
ا6W6\V^{8 ˆsBV8ت وYLم PNاز ا †aL ?rQXW yXX7V8أ6Rس أ ،?r8Ppأ^` Bرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@ـ? / 03
ر .م  .د  11/اّ I78رخ  22 FGد 2011B~7jUا D7dV78ﻣBا@ـ~; ﻣ<fW6ـ; ا8ـ^6fـPن اb8ـPdي اbV78ـ`QW Oaـ6م
ا_^6W6\Vتa8 ،ـVRYـPر.
 -34ا 14 YQ~8ﻣ Dا678دة  157ﻣ Dﻣ•Bوع اCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت ;Qj8
،1997
 -35ا678دة  70اBfk8ة ا ;X^6‹8ﻣ DدPVRر اyZ8ا.1996 ;Qj8 Bx
 -36ﻣ Dرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  02ر.أ.ق dLـ  /م.د .اI78رخ  6 FGﻣ6رس  ،1997 ;QRاD7dV78
ﻣBا@~; ﻣ< ;fW6اCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت PVRYa8ر.
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+
وجعل
انتخا=،
الص~حيات اCمنوحة لSجلس الدستوري وا9يئات اخرى  oا) ال
ِ


قرار >ا,ا +فذة  o +
مواåة اCؤسسات وا9يئات اخرى jا فÉا ا) لس الدستوري وا9يئات
القضائية ،فيه مساس لدستور ومبدأ الفصل  +
ب Uالسلطات ،37وقد أعاد التأكيد ع´

انتخات+  ،صوص
ذلك سنة  2016عند رقابته Cطابقة القانون العضوي اCتعلق بنظام

>
نتخات مع ا) لس الدستوري
اCستقC lراقبة ا
تداخل اختصاصات ا9يئة العليا



وا9يئات اخرى.38

 .3رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸواﻣﺮ

+
>
ال ²جاء ,ا التعديل الدستوري لسنة  ،2020النص êاحة
من ب Uالتجديدات 

اوامر b
الت Xيعية لرقابة ا)¼ة الدستورية ،وقد ضبط اCؤسس الدستوري
ع´ إخضاع
>
>
امهور ية أن bيXع فÉا
الj ²كن لرئيس 
رسة هذه السلطة من خ~ل ديد اات 

وامر ع´ سبيل ا ،µوإتباع موعة من @اجراءات .39

+
لنسبة ات b
وامر
; ث~ثة:

الت Xيع 



>
عاج،l
أن يكون امر متعلقا jسائل
وامر؛

امهورية لتنظيمها
يستد Öتدخل رئيس 


 -37ﻣ Dرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@ـ?  / 03ر .م .د  11/اI78رّخ  22 FGد 2011B~7jUا D7dV78ﻣBا@ـ~;
ﻣ<fW6ـ; ا8ـ^6fـPن اb8ـPdي اbV78ـ`QW Oaـ6م ا_^6W6\Vتa8 ،ـVRYـPر.
 -38أ^` Bرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@ـ? /02ر .ق.ع/م .د 16 /ﻣIرخ  ،2016 ;QR ž•² 11 FGاabV78ـO
B7Wا@~ـ; ﻣ< ;fW6ا^6f8ــPن اdb8ــPي اabV78ــ`QW Oــ6م ا_^W6\Vـ6ت.
 -39ا678دة  142ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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الوط ،²ع´ اعتبار أنه ُم َع َر ٌض َ
الشع+ ²
امهور ية،
شغور ا) لسللح ِل من قبل رئيس 


>
+
+
b
>
ال ²
وإ,اء öدته قبل أوا,ا ي-تب عنه تعطيل الدور الت X
ي للC-ان ،الوضعية 
>
الj ²كن >jديدها+ ،و> o
>
>
انتخات bت Xيعية
تنظw

حا¾ 

دث عند انÉاء öدة الC-ان 
أ Iيواصل ا) لس الشع + ²
مسبقة+  ،
الوط ²رسة Õامه إ¬ غاية انتخاب لس جديد40؛


>
dمل ،Uع´ اعتبار أنه  تمع  o+دورة واحدة >
ر+  I
>
وال ²قد تدوم +  mb
مد,ا

عط lالC-ان ،> +
b 10أmر تبتدئ  =+ b o+يوم Jل من b
وتن)  oآخر يوم Jل من mbر يونيو،
،
سبتم-
ر
m

 


> +
غ -عادية41؛
مع إم®نية >jديدها  م معدودة أو
اج¯ع  oدورات 
+
+
ّ
ّ
>
وال+ ²
ّ
>
امهور ية
يعلÉا رئيس 
  oاا¾ استثنائية اCذكورة  oاCادة  98من الدستور ،سا,ا ّ
عندما تكون الب~د ّ
ّ
Õددة  +طر دا يوشك أن يصيب ّ
مؤس >
ستورية أو
الد


> >
اا¾ ّ +ول رئيس
استق~9ا أو س~مة > ا,ا Cدة أقصاها ستون) (60يوما ،ونظرا ن هذه

ّ >+
ّ >
تستوجÉا ا)افظة ع´ استق~ل امة
ال²


امهورية ااذ @اجراءات استثنائية 

ّ
امهوريةÔ+ ،ن الطبي أن يكون b
الت Xيع وامر من أ×ها ،نظرا لصعوبة
ومؤسسات 

اج¯ع الC-ان  o +هذه الظروف> ،
>
وح ²وان اجتمع فإن طول @اجراءات قد يعطل
>
الj> ²ر ,ا الب~د؛
مو اåة هذه الظروف استثنائية 
>
 +الدو¾ @بداء رأيه بشأنه؛
عر^ا ع´ لس

 -40أ^` Bا678د… 122 DXو 151ﻣ DدPVRر اyZ8ا ،2020 ;Qj8 Bxا^` BاPRB78م ا FR6xB8ر@? 77-21
اI78رخ B~G 21 FGا 2021 BUا q• D7dV78ا €aZ78ا F~b•8اP8ط FQﻣIرخ  1 FGﻣ6رس  ،2021اYUBZ8ة
ا ;X7RB8ر@?  14اI78رB~G 28 FG ;zا ،2021 BUص .4
 -41أ^` Bا678دة  138ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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+ +
علÉا؛
عر^ا  oلس الوزراء لSوافقة 

ّ 
ّ
+
اوامر ّال >+ ّ> ²
اذها ع´  îغرفة من الC-ان  oبداية الدورة
امهورية
يعرض رئيس 
ّ

علÉاَ ،
علÉا.
وتعد غية اوامر ال > >  ²ت wاCوافقة 
القادمة لتوافق 

إضافة إ¬ هذه b
الXوط فقد أصبحت اوامر jوجب دستور  2020خاضعة
للرقابة @الزامية السابقة لصدورها من قبل ا)¼ة الدستورية ،ع´ أن يكون إخطارها

وارت،
امهورية ،وهو وما سيعزز من + þ+ت kاية اقوق
وجو من قبل رئيس 



انتخات ،وهو ما حدث مؤخرا بعد
خاصة عندما تكون هذه اوامر تتعلق jجال

ٌ
+
الوط ،²حيث صدر  îمن القانون العضوي اCتعلق بنظام
الشع²
حل ا) لس


+

للدوا انتخابية وعدد اCقاعد اCطلوب شغلها o
انتخات والقانون ا)دد


سي ، 42Uبعد +
أمر Iر  +
انتخات الC-ان jوجب  +
عر^ما ع´ ا) لس الدستوري

>
لرقابÉما.43

لقد أتيحت الفرصة لSجلس الدستوري ,ذه اCناسبة ،للتحفظ ع´ بعض اCواد


b
>
>
صياغÉا أن تفتح ا) ال لتقييد حق >ال ،B-ع´ اعتبار أن اح®م
ال ²رأى ن من شأن

 -42اCﻣ Bر@?  01-21ﻣIرخ  10 FGﻣ6رس  D7dVU 2021اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت،
اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  18اI78ر 10 FG ;zﻣ6رس  ،2021ص  ،.43-8واCﻣ Bر@?
 02-21ﻣIرّخ  FGﻣ6رس  2021 ;QRاYw78د Ya8وا Bxا_^.;XW6\V
 -43أ^` BاBf8ار ر@?  /16ق.م د  21/اI78رخ  10 FGﻣ6رس  ،2021 ;QRاB7W OabV78ا@~; دPVRر ;UاCﻣB
ا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  3اI78ر;z
 10 FGﻣ6رس  ،2021ص  ،7-3واBf8ار ر@? 17 /ق .م د / 21ﻣIرّخ  13 FGﻣ6رس OabVU 2021 ;QR
B7Wا@~; دPVRر ;UاCﻣ Bاº8ي YwUد اY8وا Bxا_^ ;XW6\VوYLد ا YL6f78اPa<78ب  FG 6ra sا^6W6\Vت ا678B~8ن،
اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  16اI78ر 19 FG ;zﻣ6رس  ،2021ص .5-4
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>
وارت العامة +
و,> + þا ،ملزمة ميع
الص lقوق اساسية
الدستورية ذات


وارت +
وال+ -ت  jكن تقييدها
السلطات وا9يئات العمومية ،وإذا dنت اقوق



ّ
إ jوجب قانون ،وسباب مرتبطة فظ النظام العام وامن ،وkاية الثوابت الوطنية
+
وكذا تلك +
وحرت أخرى يكرmا الدستور ،فإنه î o
الµورية ماية حقوق


> >
وارت+ > ä ،
الدو¾ قيقا
تل-م
احوالj  ،كن أن >jس هذه القيود  وهر اقوق


+
القانو= ،عند وضع b
وارت+ ،
ب-ن الوصول إليه
الت Xيع اCتعلق قوق
ل~من


ووضوحه واستقراره.44
b
ل~نتخات ا)لية
حيث أكد ا) لس الدستوري  +صوص أحد cbوط >الB-

> b
+
+
b
ا B-CلSجالس
والت Xيعية الوارد  oاCواد  184و 201و 224واCتمثل  oأن  يكون

+
ولس امة"،معروفا لدى العامة
الشع²
الشعبية البلدية والوئية وا) لس
الوط ²



>
غb -
و ث-ه بطريقة b
مباcة ع´
بصلته مع أوساط اCال واJال اCشبوهة
مباcة أو 
+
>
+
اا¾ ،أن
معت-ا  oهذه
اختيار ار
س -العملية انتخابية" ،
للناخب Uوحسن 

اح®م b
الفع´
يكتسÉا الغموض ،سواء من حيث التطبيق
الت Xيعية موضوع الدراسة،



+
أو من حيث >
خ-ة من الدستور،
علÉا  oاCادة  34الفقرة ا 
اح-ام اCبادئ اCنصوص 
+
+
غ -وا aويصعب إثباته ،وقد >ي-تب عنه
معت-ا أن ا ùالوارد  oاCواد اCذكورة أع~ه ،



>
>
ل~ليات القانونية >
ال ²تثبت هذه افعال،
ديده

انÉاك ومساس قوق اCواطن لعدم

+ +
b
>
علÉا اCادة

ال ²تقرها وتنص 
معت-ا أنه إذا dن قصد اXCع  ,دف استبعاد ال-ت 
 -44ا678دة  34ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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+
>
تعت -دستورية cb ،يطة مراعاة هذا
ف Èهذه
اا¾ فإن هذه اCواد 
 34من الدستور ،

التحفظ.45

انتخات لسنة  1997صدر هو
التذك -أن القانون العضوي اCتعلق بنظام
 در





الت Xيع  وامر  o+تلك >
اخر jوجب أمر ،ولو أن b
الف-ة dن هو اصل ،ن الC-ان

+
بغرفتيه اCنصوص عليه  oدستور  ³ ،1996يكن قد تش ôبعد ،ف®ن ح +يÉا رئيس

انتقا¬ bيXعان وامر وفقا لSادة  179من نفس الدستور.46
امهورية وا) لس


.4رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ

+
غ+ -
ا)صصة
خول الدستور لرئيس 
امهورية رسة السلطة التنظيمية  oاCسائل 
+
امهورية
للقانون ä ،47أشارت اCادة o 91
نقطتÉا السادسة والسابعة ع´ أن رئيس 

اس w
الرسية".
يتو¬ "السلطة التنظيمية ويوقع اCر 
>
اCستق lللرقابة الدستورية من قبل ا)¼ة
التنظ¯ت
أخضع اCؤسس الدستوري

وت-ز أ×ية هذه الرقابة لنظر إ¬ ا9ا الواسع ،مقارنة jجال القانون
الدستورية ،48
B@ -45ار ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  /16ق.م د  21/ﻣIرخ  10 FGﻣ6رس B7W OabVU ،2021 ;QRا@~; دPVRر;U
اCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@? 3
اI78ر 10 FG ;zﻣ6رس  ،2021ص .7-3
 ž^6u -46ا678دة  179ﻣ DدPVRر  †aL „Q… 1996ا^ †8PV…" iا ;¾Xr8ا ;XbUB•V8ا YQL ;7x6f8إYpار ھºا
اPVRY8ر وإ ;U6² †8ا^6rVء ﻣ 6r…Yوºuا ر €XxاPr7Z8ر YbW ;Uا^6rVء ھºه ا ;7r78وإ ;U6² †8ا^6\Vب ا€aZ78
ا F~b•8اP8ط ،FQﻣ ;7rا¶W lUB•V8واﻣ FG 67W Bذ ½8ا qx6j78ا FV8أ FG qzY… žw~pاPf8ا^ DXا.";UPdb8
 -47ا67X`QV8ت ^6LPن67X`Q… ،ت ﻣ 6rW „V\U ;afVjر €XxاPr7Z8رY}… ;Uر  q‰s FGﻣBا ?XRر;XR6x
و…\ ;W6@Ba8 ldاPVRY8ر ،;Uو…67X`Qت …Y}… ;UºXkQر  q‰s FGﻣBا ;UºXkQ… ?XRو 6rW „V\UاP8ز BUاCول أو
ر €XxاP‰w8ﻣ; • Mjا ،;86w8و…\ ;W6@B8 ldا6df8ء ا±داري ،أ^` Bا678دة  141ﻣ DدPVRر اyZ8ا;Qj8 Bx
.2020
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2021 - 17

اﻟﺼﻔﺤﺔ 117

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

+
+
+
اCادت 139 Uو 140من دستور  2020أو  oمواضع
ا)دد ع´ سبيل ا µسواء o
أخرى منه.49
50
>
الدسات  -
ال ²يتخذها رئيس
أخضعت

ازا ية اCتعاقبة منذ  1989النصوص 
+
امهورية  oإطار رسته للسلطة التنظيمية للرقابة الدستورية اختيارية قبل أو بعد

+
غ+ -أ,ا  oدستور  2016أصبحت خاضعة فقط للرقابة القبلية اختيارية ع´
إصدارها ،
+
غرار
القوان Uالعادية واCعاهدات ،51قبل أن يوسع اCؤسس الدستوري من هذا التضييق

 o+دستور +  2020
وض ا للرقابة الدستورية ال~حقة خ~ل mbر من bنXها.52


+
+
امهورية  oالعملية انتخابية ستثناء
ع´ الر من عدم تدخل رئيس 
اس w
الرسية لرقابة ا)¼ة
اختصاصه ستدعاء ا9يئة الناخبة ،53إ أن إخضاع اCر 
+
امهورية  @جراءات b
والXوط >
ال²
رئيس
قييد
ت
o
الدستورية من شأنه أن يسا



+
انتخات  oمواعيدها ا)ددة ،54وع´ رأmا
وض ا اCؤسس الدستوري @جراء


+
استشارة ا)¼ة الدستورية > o+
انتخات  oالدستور.55
حا¾ >jديد اجل ا)دد لبعض


-48ا678دة  190ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 ž}^ -49ا678دة  139ﻣ DدPVRر  †aL 2020ا^B•U" iع ا678B~8ن  FGا6X78د DUا i8 6r}}\U FV8اPVRY8ر
و FG ½8ºuا_6Z78ت ا¿… ž}^ 67u ،":;Xا678دة  140ﻣ †aL iQا^ "iإ ;G6µإ †8ا_6Z78ت اPfa8 ;}ّ}\78ا^DX
ا MNP7W ;ّUPdb8اPVRYّ 8رB•U ،ع ا678B~8ن PfWا^ FG ;ّUPdL DXا_6Z78ت ا¿….«...;X
 -50ا678دة  155ﻣ DدPVRر  1989وا678دة  165ﻣ DدPVRر  1996وا678دة  186ﻣ DدPVRر .2016
 ž}^ -51ا678دة  186ﻣ DدPVRر  †aL 2016أ^ ;G6µ±6W» iإ †8ا_6p6}Vzت اBzCى ا 6rV8Pz FV8إ6Uه
} qا €8Z78اPVRYّ 8ر ّ
ي BWأي  FGدPVRر ;Uا6b78ھYات واPf8ا^DX
Bpا•; أ•6‰م أBzى  FGاPVRY8ر ِ kU
وا67X`QV8ت".
 ž}^ -52ا678دة  190ﻣ DدPVRر  FG 2020اBfk8ة ا ;‹86‹8ﻣ †aL 6rQأ^ D‰7U "iإ6<zر ا ;7‰w78اPVRY8ر;U
¶•Wن دPVRر ;Uا67X`QV8ت {zل  Brsﻣ6… DرB•^ TUھ".6
 -53ا678دة  10 ;<f^ 91ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
 „Q… -54ا678دة  123ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت  †aL 2021 ;Qj8أ^"i
ﻣ lﻣBا6Lة ا6‰•Cم اBzCى اP}Q78ص  FG 6rXaLھºا اP^6f8ن اPdb8ي †LYVj… ،ا ;¾Xr8اMNP7W ;~z6Q8
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للتنظ¯ت أ×ية مع توسيع سلطة إخطارها إ¬
> +داد رقابة ا)¼ة الدستور ية

رئيس اكومة وأعضاء الC-ان+ ،ف> È
حا¾ وجود رئيس حكومة من اCعارضة@  ،م®نه ع´


اس wاCتضمنة
غرار أعضاء الC-ان ،إخطار ا)¼ة الدستورية Cراقبة دستورية اCر 
استدعاء ا9يئة الناخبة > o+
دستور ،خاصة عند إجراء
حا¾ إخ~¾  bلXوط اCقررة


+
انتخات bت Xيعية
الوط ²أو الدعوة إ¬
الشع²
انتخ ات bت Xيعية بعد حل ا) لس



ّ
>
+ +
+
>
االت o Uأجل أقصاه ث~ثة )b (3أmر ،وإذا تعذر
وال  ²ب أن ري o

مسبقة 


تنظيمها  ّي سبب dنj ،كن >jديد هذا اجل Cدة أقصاها ث~ثة )b (3أmر بعد أخذ
رأي ا)¼ة الدستورية.56
اس w
الرسية Jوما وتلك اCتعلقة ستدعاء ا9يئة
إذا dن أمر إخضاع اCر 

+
+
از اي ،فإن امر +تلف  oفرنسا،
الناخبة خصوصا ،سوما  oالنظام الدستوري 
+
اس w
الرسية
فع´ الر من عدم اختصاص ا) لس الدستوري jراقبة دستورية اCر 

+
الفرن{ أع õلنفسه اق o
+ضوöا لرقابة القضاء @اداري ،إ أن ا) لس الدستوري


ل~نتخات وع´ رأmا اCرسوم اCتضمن استدعاء ا9يئة
التحض -ية
مراقبة اJال



ﻣPRBم رPd² FG FR6xن ا BrsCا ( 3) ;¹{‹8ا6… O~j… FV8ر TUا_^6W6\Vت ž}^ 67u ،".ا678دة  245ﻣiQ
 †aLا^BZ… " iى ا_^6W6\Vت ا FG ;XR6xB8ظBف اPU DX¹{‹8ﻣ 6ا6df^_ ;fW6j8ء YrLة ر €XxاPr7Z8ر ،;Uأﻣ6
ا678دة  246ﻣYu¶G iQت  †aLأ^ †LYVj… "iا ;¾Xr8ا MNP7W ;~z6Q8ﻣPRBم ر FG FR6xظBف …PU DXbjﻣq~@ 6
…6ر TUا_@BVاع ،ﻣ lﻣBا6Lة أ•6‰م ا678دة  94ﻣ DاPVRY8ر".
 -55أ6sر اPRB78م ا FR6xB8ا D7dV78ا6LYVRء ا ;¾Xr8ا6W6\V^_ ;~z6Q8ت أ6dLء ا €aZ78ا F~b•8اP8ط ،FQإ†8
أن ر €XxاPr7Z8ر ;Uا6•VRر ا €aZ78اPVRY8ري ،أ^` BاPRB78م ا FR6xB8ر@?  96-21ﻣIرخ  27 FGرMN
6Lم  1442اP78ا 11 OGﻣ6رس  D7dVU ،2021 ;QRا6LYVRء ا ;¾Xr8ا6\V^_ ;~z6Q8ب أ6dLء ا €aZ78اF~b•8
اP8ط ،FQاYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  18اI78ر 11 FG ;zﻣ6رس  ،2021ص .4
 -56ا678دة  151اBfk8ة ا ;X^6‹8ﻣ DدPVRر .2020
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انتخات  ،عل من واجبه
الناخبة ،مستمدا ذلك من اختصاصه لÆر ع´ ة


+
Áص دستوريته ن من شأنه أن يعيب مل العملية انتخابية.57
ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت


>
انتخات ذات الطابع +
لتداعيا,ا السياسية ،يو îللقضاء
الوط ²و
×ية

لنظر



انتخات 
الدستوري الÆر ع´ >
ويتبا¤ Iم تدخ+  l
+
والC-انية
بU
Éا،
الرسية 

+
+
+
ح µلنظر  oالفصل  oالطعون  oقرارات رفض
غ -أنه  +تص

واستفتاءات ،
b
> b
واع¯د 
ل~نتخات 
>ال> Bb -
الرسية) (1وإثبات مانع ب >الB-
لU+  -S
القاjة +الÉائية

+
>
امl
الطعون  oقرارات نة مراقبة >jويل
+
انتخات 
الرسية
بعمليات التصويت o


+
ل~نتخات 
الرسية) (2والفصل o

+
و oالطعون اCتعلقة
انتخابية) (3

b
نتاها +الÉائية).(4
والت Xيعية واستفتاء وإع~ن 

 .1اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارات رﻓﺾ اﻟﺘﺮﺷﺢ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

b
امهورية تودع لدى ا) لس
بعد أن dنت ملفات >ال B-نتخاب رئيس 

الXوط الدستورية b
اسÉا والتحقق من مدى توفرها ع´ b
الدستوري لدر >
والت Xيعية ذات
57

-« un décret ne peut être attaqué devant le juge constitutionnel. Toutefois, celuici a déclaré admissible un tel recours en 1981, mais uniquement parce qu'il
s'agissait d'un décret de convocation des électeurs après la dissolution de
l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ayant compétence pour veiller à
la régularité de l'élection des députés, il a estimé qu'il fallait examiner la
constitutionnalité d'un texte qui risquait de vicier l'ensemble des élections »,
Favoreu, L. (1985). La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de droit, 26
(2), p.314.
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بشأ,ا والفصل  o+ة >ال-شيحات >وديد 
>
تقار +
القاjة +الÉائية
الص ،lوإعداد


> b
>
ل~نتخات
اCستقl
ل> U+  -Sو تيÉم ،58إ أنه بعد استحداث السلطة الوطنية

+
ل~نتخات 
الرسية ،59وإرسال قرار >ا,ا
أصبحت +تصة لفصل  oة >ال-شيحات

b
> >
+
+
ال+ ²تص لفصل  oالطعون  oقرارات رفض >ال ،B-وتعتمد ع´
لSح¼ة الدستور ية 
> b
bإ ذلك 
ل> U+  -Sو تيÉم.60
القاjة +الÉائية
.2اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

+
انتخات 
الرسية  oالوقت ا)دد 9ا وما قد >ي-تب عليه
تفاد لتعطيل إجراء


امهورية ،والذي قد يتسبب فيه انسحاب >
من شغور 
>
ا+  U+  b -C
اعتمد,م
الذI
لرسة 

+

وجÉة ،فإن انسحاب من سباق
ا)¼ة الدستور ية  oالقاjة +الÉائية وسباب 
غ -
>
الرسيات  يعتد به إ > o+

خط+ -تص ا)¼ة الدستورية  @ثباته.
حا¾ حصول مانع 


+
>
اول  b
مواص lالعملية انتخابية
يؤ ع´
إذا dن انسحاب  oالدور

b
امر  +تلف لنسبة للدور +
>
الثا= الذي  يتواجد فيه
ف-اض وجود عدة >م ،U+  -فإن


> b
سوى >م+  U+  b -
ا B-Cأو سباب خارجة عنه،
اثن ،Uهذا انسحاب قد يكون إما  @رادة

+
احوال ،فإننا نكون أمام  +
حالت:U
غ -أنه î o


 -58اP78اد ﻣ 48 Dإ 51 †8ﻣ Dا6`Q8م اYw78د Pf8ا q7L YLا €aZ78اPVRY8ري اYb78ل وا.2019 ;QR ?7V78
 -59اP^6f8ن اPdb8ي ر@?  07-19ﻣIرخ  ،2019 B~7V~R 14 FGا ;<aj86W OabV78اP8ط ;XQا;afVj78
6W6\V^{8ت ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ;UBxر@?  55اI78ر ،2019 B~7V~R 15 FG ;zص .11-5
 -60ا678دة  252ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت  o86R 2021 ;Qj8ا.Buº8
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b
امهورية موافقة ا)¼ة الدستوريةj  ،كن
 بعد أن ينال >ال B-نتخاب رئيس ّ
قانو أو > o+
إ > o+
خط -تثبته ا)¼ة الدستورية +
حا¾ وفاة
به
حا¾ حصول مانع 


ا U+ b -Cمن الدور +
اCع ،²وإذا انسحب أحد >
>
ا+ Bb -C
الثا= ،تستمر العملية انتخابية



+
دون أخذ هذا انسحاب  oاسبان؛
+
تعرضه Cانع +
+
>
> + b
الثا= أو ّ
قانو= ،تعلن ا)¼ة الدستورية

  oحا¾ وفاة أحد ا U -Cللدور ُ +
>
تنظw
وجوب إجراء  îالعمليات انتخابية من جديد> ،وً jدد  oهذه
اا¾ آجال 
امهورية ورئيس
انتخات جديدة Cدة أقصاها ستون) (60يوما ،وتبلغ قرارها إ¬ رئيس 

+ 61
>
>
امهورية السارية
و oهذه
اCستقl
السلطة الوطنية
اا¾ يظل رئيس 

ل~نتخات  ،
>
امهورية  +
الدو¾ o + ،منصبه >
اليم.62U
öدته أو من يتو¬ وظيفة رئيس
ح ²أداء رئيس 
.3اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

>
ل~نتخات 
الرسية b
والت Xيعية تودع لدى
ام lانتخابية
حسات
dنت


ا) لس الدستوري Cر >
اقبÉا والفصل بقبو9ا أو +
رفÐا ،63أصبح هذا اختصاص لدى نة

> ُ
>
>
ل~نتخات ،قصد
اCستقl
ال ²تنشأ لدى السلطة الوطنية

مراقبة ام lانتخابية 
+
ّ +
>
ام lانتخابية ،وتصدر  oهذا
اCقيدة  oحساب
مراجعة ة ومصداقية العمليات
 „Q… -61ا678دة  55ﻣ Dا6`Q8م اYw78د Pf8ا q7L YLا €aZ78اPVRY8ري  †aLأ^ Âَa~ُU" iاf8ــBار اOabV78
_6wWت إ6~¹ت ا l^678ا Y•C FLB•8اYa8 DXwsBV78ور ا F^6‹8أو و ،i…6Gوºuا @ـــBار وPNب ا6Xf8م  q‰Wا6Xa7b8ت
ا_^ ;XW6\Vﻣ ،...YUYN Dإ †8ر €XxاPr7Z8ر ;UواP8ز BUاY86W oa‰78ا ;Xazوا6L67Z8ت ا ،";Xaw78و^`Bا Cن
ا ;<aj8اP8ط ;XQا6W6\V^{8 ;afVj78ت أ žw~pھ Fا ?X`Q… †aL ;GB•78ا_^6W6\Vت •Gن @Bارات ا;7‰w78
اPVRY8ر €XxB8 Âa~… ;Uا ;<aj8اP8ط ;XQوP8 €X8ز BUاY8ا.;Xaz
 -62ا678دة  95ﻣ DدPVRر .2020
 -63ا678دة  196ﻣ DاP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت .2016 ;Qj8
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+
الشأن  oأجل ستة )b ( 6أmر قرارا وجاهيا تصادق jوجبه ع´ اساب أو تعد¾ أو

غ -أن ا)¼ة الدستورية
ونقضاء هذا اجل ،يعد اساب مصادقا عليه ، 64
>فضه ،
+
+
أصبحت +تصة لنظر  oالطعون اCنصبة ع´ قرارات هذه اللجنة o ،أجل mbر من
 +
> b
>  +
ل~نتخات
لU+  -S
توف+ þ+ -ت
ر tتبلي  +ا

لSعني Uمر ،ومن شأن ذلك ،


>

الرسية b
ام lانتخابية قد تصل إ¬
والت Xيعية للحصول ع´ تعويضات عن نفقات

ل~و¬ و % 20لنسبة للثانية> o+ ،
حا¾ حصو9م ع´ عدد دد من
 %30لنسبة


اCع+ -
عÉا.65
اصوات 

.4اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ


>
النتا tاCؤقتة
ل~نتخات +تصة  @ع~ن
اCستقl
إذا dنت السلطة الوطنية

¹
>
67
66

b
تلÈ
ل~ستفتاء

وانتخات الرسية والت Xيعية  ،فإنه يعود لSح¼ة الدستورية 

نتاها +
الÉائية)ب(.
الطعون اCتعلقة بعمليات التصويت )أ( وإع~ن 
أ.اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

+
 +تص القضاء الدستوري لفصل  oجزء هام من اCنازعات انتخابية ،ولو أنه 


+
اح®م b
الت Xيعية والتنظيمية.
يطبق فÉا اح®م الدستور ية إ قلي~ o ،مقابل

 -64أ^` BاP78اد  122 – 115ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت .2021 ;Qj8
 -65اP78اد  95-93ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت .2021 ;Qj8
 -66اP78اد  259و ، 263ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت .2021 ;Qj8
 -67ا678د…6ن  ،209و 238ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت .2021 ;Qj8
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ح-ام مصداقية >
ب-نه >
+
اق-اع وبتحققه من cbوط وصول ا®م إ¬ السلطة،
+
يÆر +
تعب -الشعب السيد ،وإن dن  oالظاهر 
القا½ الدستوري بذلك ع´ ة 

يتدخل للتأكد من ة >ال ä ،Bb -سبق ذكره ،بل يقت µدوره الÆر ع´ ة >
اق-اع.68
إن >+  j
+
الوط> ²وك
انتخات ذات الطابع
ك Uا)¼ة الدستورية من رقابة


از ا ع´ غرار فرنسا تشô
انتخ ات ا)لية من اختصاص القضاء العادي  ،عل 
>
ال ²
توåت إ¬ توحيد اCنازعات انتخابية jنحها إما
استثناء مقارنة 
بكث -من الدول 
+
للقا½ العادي أو +
+
للقا½ الدستوري ،ومن  gbيبدو هذا التوزيع  oاختصاص غريبا،


+
خاصة وأن اجج اCقدمة لت   -منح +
القا½ الدستوري اختصاص الفصل  oمنازعات

+
انتخات سياسية ،تسا o
ل~نتخات ا)لية ،عتبار É 0ما
انتخات الوطنية تصلح



+
تعب -الشعب عن سيادته الوطنية> ä ،
الفرن{  oقرار ¾
اع-ف بذلك ا) لس الدستوري


سنة .691982
تنت إ¬ اCنازعات @ادارية ،فـإن تنظيمهـا  +تلـف
إذا dنت اCنازعة انتخابية 
> 
+
اـز اي نظامـا للطعـون انتخابيـة  +
يتمـ-
و oهذا @اطار كرس اCشـرع 
من دو¾ خرى ،
68

- « En assurant le respect de la sincérité du suffrage et en vérifiant les conditions
d’accession au pouvoir des gouvernants, le juge constitutionnel veillerait à
l’authenticité des manifestations de volonté du peuple Cette remarque invite à
s’interroger sur la spécificité du contentieux électoral. Il est, pour l’essentiel, un
contentieux de l’exacte application des dispositions relatives à l’élection qui ne
sont, effectivement, que très partiellement des normes constitutionnelles », VidalNaquet Ariane, Magnon Xavier. op. cit, p.32-33.
69
- CC, décis. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 Quotas par sexe I ; VidalNaquet Ariane, Magnon Xavier. Op. cit, p.29.
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+
اهات +
>
بعمليـ ²الشـطب والتسـجيل o
ا)تصة لفصل فÉا ،70فـالطعون اCتعلقـة
بتعدد 

+
القـ 
ـوا gانتخابيــة  +ــتص ,ــا القضــاء العــادي ،71والطعــون  oقـرارات الســلطة الوطنيــة
b
>
+
بتعيــ Uأعضـــاء م®تــب التصــويت ،72ورفــض الـ >ــB-
ل~نتخــات اCتعلقــة
اCســتقl



+
ل~نتخــات ا)ليــة b
ل~نتخــات ا)ليــة ،74تــدخل o
والنتــا tاCؤقتــة
والت Xــيعية،73


¹
+
حµـ لفصـل  oالطعـون
اختصاص القضاء @اداري ،أما القضاء الدستوري فيختص

> b
+
+
>

وo
الـB-
ل~نتخات فـض
اCستقl
 oقرارات السلطة الوطنية


ل~نتخـات الرسـية ،
+
+
>
>
و oة Jليات التصـويت o
انتخـات

قرارات نة مراقبة jويل ام lانتخابية ،

الرسية b
والت Xيعية واستفتاء.75
إذا dن الولـوج إ¬ القضـاء الدسـتوري لوقــت طويــلً ،
ً
حµيـــا للســلطات
íنوحـا

+
+
واCتقاض Uإ مؤخرا ،76فإن اCنازعات
السياسة العليا  oالب~د ،و ³يوسع عضاء الC-ان
 + b > +
+
ـ Uواحـزاب السياسـية اCشـاركة o
انتخابية dنت تتيح قبـل ذلـك
للنـاخب Uوا -C



+
ل~نتخات 
الرسية b
النتا tاCؤقتة
والت Xيعية واستفتاء.
انتخات الطعن o


¹

 -70ﻣPfbU †RPب6`^ ،م اPb<8ن ا_^ ،;XW6\VﻣYا ;azﻣYfﻣ;  FGا ،†fVa78ا ;7`Q78اY a8 ;XWBb8ارة ا_^،;XW6\V
67Lن ،ا ;‰a778اCرد^BkXG ،;Xي .2019
 -71ا678دة  69ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت .2021 ;Qj8
 -72ا678دة  129ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت .2021 ;Qj8
 -73اP78اد  183و 206و ،226ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت .2021 ;Qj8
 -74ا678دة  186ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت .2021 ;Qj8
 „Q… -75ا678دة  191ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxا^ B`Q…" iا ;7‰w78اPVRY8ر FG ;UاPb<8ن اFV8
…6faVھP• 6ل ا •x6VQ8ا6W6\V^{8 ;V@I78ت ا ;XR6xB8وا_^6W6\Vت ا ;XbUB•V8وا_6VkVRء ،و… Dabا •x6VQ8اq‰8 ;Xx6rQ8
ھºه ا6Xa7b8ت".
 lXRP… ?… -76إ6<zر ا €aZ78اPVRY8ري 6dLCء ا678B~8ن و… DX‰7ا DXµ6fV78ﻣ O• DاYbW lGY8م دPVRر;U
ا6‰•Cم ا ;XbUB•V8ا ½rVQ… FV8اPfw8ق وا6UBw8ت  MNP7Wا qUYbV8اPVRY8ري  ،2016 ;Qj8ا^` Bا678د…187 DX
و 188ﻣ DدPVRر اyZ8ا.2016 ;Qj8 Bx
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الوط ،²ق ل> ôم Bb -ول ô
+
+
قاjة
الشع²
انتخات أعضاء ا) لس
فÈ





b
+
+
النتا tاCؤقتة 
بتقد gطلب
انتخات ،الطعن o
>م ،U+  -ول ôحزب مشارك  oهذه

¹
b
+
نتخات لس
 oش ôعريضة يودöا لدى ا)¼ة الدستورية ä ،ق ل> ôمB-



نتا> t
امة أن >
اق-اع 
بتقد gطعن لدى كتابة ضبط ا)¼ة الدستوريةä ،
يع-ض ع´ ¹

> b
+
+ +
انتخات 
الرسية ول+ ôخب  oاستفتاء أن
القانو= o
íثl
أو
B
ق ل ôم-


+
يطعن  o +ة Jليات التصويت  @دراج احتجاجه + o +
 µالفرز اCوجود  oمكتب
التصويت .ع´ أن تودع  îهذه الطعون لدى أمانة ضبط ا)¼ة الدستور ية.77

+
النتا> t
+
ا-Cتبة ع´ فصل ا)¼ة الدستورية  oالطعون اCنصبة ع´ Jليات
تتباI
¹

>
ال ²تشمل" @ îاجراءات ا) سدة لعملية التصويت منذ انط~قه إ¬ غاية
التصويت 

+
وإحصا,ا >و  +

>
النتاt
انÉائه jا  oذلك Jليات الفرز وkع
ك-ها" ،78سب طبيعة
¹
>
ارت أن الطعن مؤسس ،و" bأه  +
ب Uوحا«  +
وشا ،79"Iفإنه
الفصل قبو أو رفضا ،فإذا

كÉا jوجب قرار معللّ ،إما إلغاء انتخاب >
اCع-ض عليهّ ،
+ j
وإما تعديل +
النتاt
µ
¹
ا)رر ،وتعلن ,+ائيا >
ا Bb -CاCنتخب +
قانو.80

 -77اP78اد  ،259 ،258 ،240 ،209ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت ;Qj8
 o86R 2021ا.Buº8
 -78ﻣPfbU †RPب ،اPb<8ن ا_^ ،;XW6\Vﻣ O~R lNBذBuه.
 -79ﻣPfbU †RPب ،اPb<8ن ا_^ ،;XW6\Vﻣ O~R lNBذBuه.
6W6\V^{8 ;~jQ86W -80ت ا ;XR6xB8وا_6VkVRء وو67a8 6fGدة  260ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي اOabV78
6W6\V^_6Wت "إذا …~ ;7‰w7a8) DXاPVRY8ر (;Uأن اPb<8ن ﻣBfW YXb… ،;jRIار ﻣ ;²6Xp qabﻣ Bµ6wا•x6VQ8
اYb78ة ،".أﻣ6W6\V^{8 ;~jQ86W 6ت ا ;XbUB•V8و67a8 6fGد… DXو 210و 241ﻣ €k^ DاP^6f8ن ،إذا …~;7‰w7a8 DX
اPVRY8ر ;Uأن ا Db<8ﻣ" 6rQ‰7U ،€RIأن …}Yر @Bارا ﻣ {abإﻣ6 8•W 6ء ا_^6\Vب ا6QV78زع  iXGأو 6L•Wدة
 ;²6Xpﻣ Bdwا •x6VQ8ا ،Yb78وإ{Lن ا ˆsBV78ا،"6^P^6@ M\VQ78
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+
إذا dنت ا)¼ة الدستور ية +تصة لفصل  oاCنازعات اCتعلقة بعمليات
رقابÉا إ¬ " îمراحل >
التصويت ،فإن ذلك  jن ا من توسيع >
اق-اع واط~ع ع´

> b

+
+
+
وا êالتصويت
اCسجل UفÉا
والقوا gانتخابية
اCعني Uلطعن
اU+  -C
ملفات

والفرز والتأكد من b
الXوط واجال القانونية للطعن."81

تكشف +
انتخات ،أن أغلب الطعون
بنتاt

إع~ت ا) لس الدستوري اCتعلقة ¹

وجÉة ،كعدم >
إح-ام
انتخابية اCتعلقة بعمليات التصويت >فض ش ,وسباب 

 +
اوهرية اCطلوبة فÉا +
قانو+ ،
ومÉا ع´ سبيل اCثال الÆو
الطاعن Uل~ش®ل @اجرائية 


عن إدراج احتجاج ع´ ة Jليات التصويت + j
ح µالفرز jكتب التصويت ،وعدم

>
إح-ام اجال القانونية.82
+
اCتقاض Uلدفع بعدم الدستورية يطرح التساؤل عن إم®نية
مع إدراج حق
> >
ال+ ²تص ا)¼ة الدستورية لفصل فÉا
استفادة منه jناسبة اCنازعات انتخابية 
ابتدائيا +و,ائيا ،وكيف jكن 9ا التµف > o+
حا¾ bإرة هذا الدفع أماÕا ،خاصة وأن نظام

التصفية اCقرر  o+هذا الشأن> ،
اهات القضائية التابعة لSح¼ة العليا
يش-ط bإرته أمام 

>
الدو¾83؟
ولس

{G -81ق  ،B7Lا €aZ78اPVRY8ري @ Fµ6ا^6W6\Vت ،ﻣBuºة ﻣYfﻣ; 6rs qXQ8دة ا FG BXVjN678إط6ر ﻣYر;R
اPVuY8راهBG ،ع اY8و ;8وا6jRI78ت اP7b8ﻣ6N ،;Xﻣ ;bاyZ8اYz DW oRPU 1 Bxة ،2016/2015 ،ص -99
.100
 -82ﻣPfbU †RPب ،ﻣ O~R lNBذBuه.
 „Q… -83ا678دة  195ﻣ DدPVRر  †aL 2020أ^ D‰7U" iإ6<zر ا €aZ78اPVRY8ري YbW lGY86Wم اPVRY8ر;U
6QWء  †aLإ• ;86ﻣ Dا ;7‰w78ا 6Xab8أو ﻣ €aZاY8و ،”;8أ^` ½8ºu BاP^6f8ن اPdb8ي ر@?  16-18اI78رخ 2 FG
 2018 B~7V~RاYw78د B•8وط و6XkXuت …<~ OXاYbW lGY8م اPVRY8ر .;UاYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا;UBx
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ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ1اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ:اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ا درج عليه ا) لس الدستوريj كن استئناسj @ل~جابة ع´ هذا التساؤل
+ +
+
كقاض
فµ ده فض أن يتIأ
 ،نازعات انتخابيةC اo l عند فص،{الفرن
ِ

>
~ ف،مسأ¾ الدفع بعدم الدستورية
 عندما تثار أمامه،عاد
ِ قاض
ِ ¬دستوري ويتحول إ
>
+ + o+  ويصدر قرار واحدا،ط بذلك نظام التصفية-يش
اJ  ويكون بذلك قد خرج،اع-ال

+   دستور يةo +   نه  ينظر7يق
+  الذي،lJ استقر عليه
 صادرة إ استثناء إذاUقوان

>
>
.84l¼وم
¾معد
نتd
 إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.ب

>
+
>
تص ا)¼ة+ ،ليات التصويتJ  تتلقاها بشأن²ال
  الطعونo بعد فصلها

 ل~نتخات
b الرسية
+ tالنتا
 وهذا، يعية واستفتاءاتXوالت
ائيةÉال
الدستورية  @ع~ن

¹
 أطراف العمليةî ا من قبل9انتخات ويؤدي إ¬ قبو
ذه9 ما يوفر مصداقية


+  ¬امر الذي يؤدي إ
،انتخابية
.85نتخبةCيئات ا9عية اcb تعز
;QR ?7V78ل واYb78ري اPVRY8 ا€aZ78 اq7L YLاPf8 دYw78م ا6`Q8 ا،2018 B~7V~R 5 FG ;zرI78 ا54 ?@ر
.2019 انPN 30 FG ;zرI78 ا42 ?@; رUBxاyZ8; اUرPr7Za8 ;X7RB8ة اYUBZ8 ا،2019
84
-Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier.op. cit, p.30-31.
85
-« Le contentieux électoral présente, précisément, une dimension politique
imposant l’application de normes constitutionnelles et il est donc possible qu’il
entre dans les compétences d’une cour constitutionnelle. La compétence électorale
s’ajoute, le cas échéant, aux autres compétences de la Cour. L’on peut supposer,
qu’au regard de la solennité de l’organe, la compétence de la Cour soit réservée
pour certaines élections seulement, les plus importantes. L’opportunité de ce choix
renvoie à des problématiques plus générales liées à la justice constitutionnelle
(composition de la juridiction, légitimité, compétences accordées…). », VidalNaquet Ariane, Magnon Xavier, op. ct, p. 25.
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ل~نتخات 
اول ّ  +
وتع،U
نتا tالدور
لنسبة

الرسية ،تعلن ا)¼ة الدستورية ¹
اCدعو IلSشاركة  o+الدور +
الثا= ،الذي دد >  +
اَ b -C
عند اقتضاء> ،
 +
+
ره
)(2
U


ّ


ليوم +
اامس b
لنتا tالدور اول ،ع´ أ
ع ( 15) Xبعد إع~ن ا)¼ة الدستورية ¹

 +

+
والثا=  +
تتعدى اCدة القصوى  +
النتاt
ث~ث (30) Uيوما ä ،86تعلن
الدور Iاول
بU
¹


عXة ) (10أم ابتداء من >  +
+

الثا=  o+أجل b
رt
+الÉائية

ل~نتخات الرسية بعد الدور  


>
+
نتاt
لSحا êمن رئيس السلطة
است~Õا
اCستق ،lنفس امر ينطبق ع´ إع~ن ¹
استفتاء.87


>
نتخات أعضاء ا) لس
النتا+ tالÉائية
+ äتص ا)¼ة الدستور ية بضبط

¹

عXة ) (10أم من >  +
+
وإع~,ا  o+أجل أقصاه b
+
للنتاt
ر tاست~Õا
الوط،²
الشع²
¹




>
+
وأربعU
اCستق ،lمع إم®نية ،عند ااجةj> ،ديد هذا اجل إ¬ jbان
اCؤقتة من السلطة

نتخات لس
) (48ساعة بقرار من رئيس ا)¼ة الدستورية ،88نفس امر لنسبة


>
+
امة+ ،و> o
ارت إلغاء انتخاب ،ينظم >
اق-اع جديد  oأجل jbانية ) (8أم،
حا¾ ما

ابتداء من >  +
>
ر tتبليغ قرار ا)¼ة الدستورية إ¬ رئيس السلطة
اCستق.89l

 -86اّ 678دة 256و  Dab… :257ا ;7‰w78اPVRY8ر •x6V^ ;UاY8ور اCول و… YQL ،DّXbا_@6dVء ،ا(2) DXwsBV78
ا6•7a8 DUPLY78ر FG ;uاY8ور اYwU ،F^6‹8د …6ر TUاY8ور اBV@{8 F^6‹8اع PX86Wم ا6\8ﻣ YbW (15) B•L €إ{Lن
ا ;7‰w78اPVRY8ر •x6V^ ;UاY8ور اCول †aL ،أ_ّ …YbVى اY78ة اP}f8ى  DXWاY8ور DUاCول وا(30) DX¹{¹ F^6‹8
PUﻣ .6اّ 678د…256 DXو  257ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت.
 -87ا678دة  263ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت.
 -88اّ 678دة  211ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت.
 -89ا678دة  241ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت.
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>
تتعرض اCؤسسات اCنتخبة إ¬ 
انتخات
مواåة ظروف قد ول دون إجراء


 o +موعدها ا)دد ،ونظرا لSخاطر 
الناkة عن شغور هذه اCؤسسات ،فقد حدد اCؤسس
>
واجراءات الواجب
الj ²كن أن تؤجل فÉا هذه
انتخات @

الدستوري اات 

>
انتخات ،ت رقابة القضاء الدستوري ،سواء تعلق امر بتمديد
لتنظ wهذه

إتباöا 
>
انتخات 
b
والت Xيعية) (2أو شغور
الرسية
تنظw
و

öدة الC-ان) (1أ 
ستحا¾ 
اCؤسسات الدستورية).(3

.1ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

+
الوط،²
الشع²
حدد الدستور öدة الC-ان  +مس سنوات لنسبة لSجلس



>
وست سنوات لنسبة ) لس امة مع ديد نصف أعضاءه  îث~ث سنوات ،إ أن
ً

ً
انتخات عادية ،امر الذي يتطلب
خط-ة يستحيل م ا إجراء

الب~د قد تواجه ظروفا 
>
>
اا¾ وإن dن الC-ان اCنعقد
تفاد لتعطل الC-ان ،ف  È +هذه
jديد ال دة الC-انية 
تمعت Uمعا هو +
ثبا,ا بقرار ،بناء ع´ >
ا)تص  @ >
بغرفتيه ا)  +
امهور ّية ،إ
اق-اح رئيس 
ّ  +

الدستورية  oامر.90
خ -استشارة ا)¼ة
أن ذلك يتطلب من هذا ا 
إذا dن >
امهورية لتمديد öدة الC-ان ،يعود > +
ل-اماته الدستور ية
اق-اح رئيس 

لÆر ع´ استمرارية اCؤسسات الدستورية وعدم تعطلها ،91فإن استشارته لSح¼ة
+
الدستورية من +
شأ,ا أن >+ j
كÉا من إبداء ر أ,ا  oهذا التمديد ،بعد التأكد من وجود
 -90ا678دة  122ﻣ DدPVRر .2020
 „^ D7dVU -91ا DX7X8اº8ي IUد iUر €XxاPr7Z8ر q~@ ;Uا{VRﻣ6r78 iﻣ iا_yV8ام " †aL Brj86WاB7VRار;U
اY8و ;8و)ا BXGP… †aL (q7b8اB•8وط ا{8زﻣ;  BXja8ا6b8دي 6jRI7a8ت وا6`Q8م اPVRY8ري" ،ا678دة  90ﻣD
دPVRر اyZ8ا.2020 ;Qj8 Bx
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>
انتخات b
الت Xيعية  o +موعدها ا)دد> ،
وح  ²يكون
خط-ة ول دون إجراء

ظروف 
هذا التمديد عثا @ >
طا¾ öدة الC-ان.
إن هذه استشارة لSح¼ة الدستور ية > +
 Bمبدأ التداول ع´ السلطة ودورية

>
>
>
>
علÉا انظمة
وال ²

ال ²تقوم 
تعت -من اCبادئ 
انتخات وديد ال د بف-ة معينة ،
+
للقانونU
الدjقراطية ،وقد سبق لSجلس الدستوري التأكيد ع´ ذلكj ،ناسبة رقابته


 +
تون ع´
اCتضمن> Uجيل
اعت,+  -ما   
انتخات ا)لية لسنة  ،1990عندما 


>
ال > gّ > ²جيلها  ....وأن...الطابع @الزا Cدة >
>
>
الف-ة النيابية ا)ددة

jديد الف-ة النيابية 
+
+
والقوان Uالسار ية اCفعول  تنص ع´ >jديد
يتنا oمع j> îديد ...وما دام الدستور
+
الف-ات النيابية ستثناء >
>
اا¾ اCبينة  oاCادة  96من الدستور"،92
 .2ﺗﻤﺪﻳﺪ آﺟﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

الرسية > o+
انتخات 
حا¾ شغور رسة
لتنظw

حدد اCؤسس الدستوري آجا 

>
امهورية ي سبب dن o+ ،مدة أقصاها تسعون يوما )+ ،(90و> o
استحا¾ إجر ا,ا،
حا¾




+
تسع (90) Uيوما ،بعد أخذ رأي ا)¼ة
jكن >jديد هذا اجل Cدة  تتجاوز

ل~نتخات b
الت Xيعية >
امهورية
لنسبة

مر
ا
الدستورية ،نفس
ال ²ت ´ قرار رئيس 



b
> 93 +
+
وال²
الوط ²أو إجراء
الشع²
اCتضمن حل ا) لس

انتخات ت Xيعية قبل أوا,ا  ،


ّ
+
+ +
+
االت o ،Uأجل أقصاه ث~ثة )b (3أmر ،وإذا تعذر تنظيمها o
 ب أن تنظم 0 oتا


 -92أ^` Bرأي ا €aZ78اPVRY8ري ر@?  - 2ر  .ق  .م د  1989-اPVRYW OabV78رUــ; ا^6f8ـPن اº8ي 6pدق iXaL
ا €aZ78ا F~b•8اP8ط 5 FG FQد 1989 B~7jUوا qXN¶… D7dV78ا^6W6\Vت … YUYZا €86Z78ا ;X~b•8ا،;Xx_P8
واB8أي ر@? - 3ر .ق -م د  1989-اPVRYW OabV78رUــ; ا^6f8ـPن اº8ي 6pدق  iXaLا €aZ78ا F~b•8اP8طFG FQ
 5د 1989 B~7jUوا qXN¶… D7dV78ا^6W6\Vت … YUYZا €86Z78ا ;X~b•8ا.;UYa~8
 D‰7U -93ر €XxاPr7Z8ر ;ّUأن ّBfUر • ّ qا €aZ78ا F~b•ّ 8اP8ط ،FQأو إBNاء ا^6W6\Vت …• q~@ ;ّXbUBأوا^،6r
 YbWا6•VRرة ر €Xxﻣ €aZاّ Cﻣ; ،ور €Xxا €aZ78ا F~b•ّ 8اP8ط ،FQور €Xxا ;7‰w78اPVRY8ر ،;UواP8زBU
اCول أو ر €XxاP‰w8ﻣ; Mj• ،ا.;86w8
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هذا اجل  ّي سبب dنj ،كن >jديد هذا اجل Cدة أقصاها ث~ثة )b (3أmر بعد أخذ
رأي ا)¼ة الدستورية.94
تقد توفر الظروف +
ا  >
تستدÖ
ال²
من شأن ذلك أن يتيح لSح¼ة الدستور ية 

ط-ة 
 +
+
اCتضمن> Uجيل
القانونU
هذا التأجيل ،وقد سبق لSجلس الدستوري أن راقب

>
+
+
مطابق Uللدستور
القانون" U
اعت-
انتخات ديد ا) الس ا)لية سنة  ،1989عندما 

> >
انتخات ا)لية >
وال²
جيل

تسي -الشؤون البلدية والوئية خ~ل ف-ة

ل µ+ورة 


+
>
+
+
القانونU
علÉا o
كيفيا,ا ،ونظرا ن Õمة
 +تص القانون بتحديد
ا9يئت UاCنصوص 
موضوع @اخطار تستجيب 9ذا الغرض“،

انتخات 
الرسية b
والت Xيعية
لعل إدراج رقابة ا)¼ة الدستورية لقرار >جيل


+
Cدة ث~ثة )b (3أmر >
يسÉدف > كدها من وجود سبب وجيه ول دون إجراءها o
وح  ²يكون ذلك مطية @ >
طا¾ اCؤسسات اCؤقتة ،والعودة إ¬ b
موعدها ا)دد> ،
الXعية

+
انتخابية  oأق µاجال.

.3ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ

>
+
ب-ن >
لتûيÞا من قبل اCؤسس الدستوري +
س-
سيدا
اح-ام الدستور ،وضبط 
+
اCؤسسات ونشاط السلطات العموميةj> ،تد ص~حيات ا)¼ة الدستورية  oا) ال
+
معاة شغور اCؤسسات الدستورية اCنتخبة ،حيث دها
انتخا= إ¬ الÆر ع´



وجو > o+
Cعاة هذا
امهورية ي سبب dن،
تتدخل

حا¾ شغور منصب رئيس 
 
 -94اP78اد  151 ،122 ،94ﻣ DدPVRر .2020
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الدو¾> o+ ،
>
حا¾ > +امن شغور
تو¬ رئيÆا رسة

الوضع ،وقد يصل امر إ¬ إم®نية 
ً

امهورية ورئيس لس امة حفاظا ع´ استمرارية اCؤسسات
منص ²رئيس 

> b
الدستورية ،95لذلك >
اش-ط اCؤسس الدستوري ê+ورة توافر b
B-S
الXوط اCطلوبة ل

+

امهورية  oرئيس ا)¼ة الدستور ية.96
لرسة 


+
الوط ²بسبب ال أو
الشع²
نفس امر لنسبة @م®نية +إ,اء öدة ا) لس


انتخات bت Xيعية قبل +
أوا,ا+  ،
امهورية قبل
إجراء
أ Iألزم اCؤسس الدستوري رئيس 


+
>+
9ذ Iالقر  +
ااذه  +
ار Iاستشارة اCؤسسات الدستورية العليا  oالب~د وع´ رأmا رئيس
ا)¼ة الدستورية.97
الشع+ ²
الوط ²أو
 äتتدخل ا)¼ة الدستورية @ع~ن شغور مقعد +ئب ) لس



+
ا ،Bb -Cبعد أن >
وتعي Uمستخلف >
+
تتل È
ت tµالغرفة
عضو منتخب  oلس امة
+
+ +
علÉا o
اCعنية بشغور اCقعد بسبب الوفاة ،أو
التعي o Uوظيفة من الوظائف اCنصوص 


+
>
استقا¾ ،أو @اقصاء،
التنا oمع ال دة الC-انية ،98أو
القانون العضوي ا)دد ات

أو التجريد من öدته انتخابية ،أو أي مانع  Ö cbآخر.99

-95ا678دة  94ﻣ DدPVRر اyZ8ا2020 ;Qj8 Bx
 „Q… -96ا678دة  188ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxأ^ DّXbU« iر €XxاPr7Z8ر ;ّUر €Xxا;7‰w78
اPVRY8رYrb8 ;Uة وا•Yة ﻣ ّPQR (6)žR 6r…Yات †aL ،أن … iXG BGPVاB•8وط اP}Q78ص  FG 6rXaLا678دة  87ﻣD
اPVRY8ر 6Q‹VR6Wء Bsط ا.Dj8
 „Q… -97ا678دة  151ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxأ^ D‰7U "iر €XxاPr7Z8ر ;ّUأن ّBfUر • ّq
ا €aZ78ا F~b•ّ 8اP8ط ،FQأو إBNاء ا^6W6\Vت …• q~@ ;ّXbUBأوا^ YbW ،6rا6•VRرة ر €Xxﻣ €aZاّ Cﻣ; ،ور€Xx
ا €aZ78ا F~b•ّ 8اP8ط ،FQور €Xxا ;7‰w78اPVRY8ر ،;UواP8ز BUاCول أو ر €XxاP‰w8ﻣ; Mj• ،ا.";86w8
 -98أ^` BاP^6f8ن اPdb8ي ر@?  02-12اI78رخ  ،2012 Fk^6N 12 FGاYw78د _6w8ت ا FG6QV8ﻣ lاYrb8ة
ا ،;X^678B~8اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ،;UBxر@?  1اI78ر ،2012 Fk^6N 14 FG ;zص 41؛ 67Lر
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+
إن هذا التدخل لSح¼ة الدستورية ك ôأو من خ~ل رئيÆا o ،حات

ل~عضاء ا+  C
نتخب> U
بغرف ²الC-ان،
شغور أ اCؤسسات الدستورية اCنتخبة أو مقاعد

>
توف -القضاء الدستوري +ل+ -ت ماية اCؤسسات اCنتخبة من قبل الشعب،
يسÉدف 

وأ يكون ذلك سباب واهية من +
+
للناخب،U
ا
شأ,ا اCساس ختيار ار 
والدjقر 
وتعطيل اCؤسسات الدستور ية اCنتخبة.

.4رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

> 

غ -مرتبطة لعمل
نظرا ن أعضاء الC-ان قد يستعملون
حصانÉم غراض 

 +
>
ارت®,م فعال رمة ،خاصة عند
متابعÉم قضائيا عند
Cا= ،امر الذي ول دون

ال -
>jسgم ,ا وعدم قبو9م التنازل +
معاة 9ذه
عÉا ،فقد أدرج اCؤسس الدستوري  -
ا) >
اهات +
الوضعية+  j> -
و¾ إخطار ا)¼ة الدستورية ستصدار قرار بشأن رفع هذه
ك U

اصانة من عدÕا.100
إذا dن سقوط ال دة الC-انية عضاء الC-ان > o+

استيفا,م bلXوط
حا¾ عدم

ُ ّ
>
+
> > +
+
اق-اéم لفعل  +ل bبéXا يتطلب
وريد +مÉا  oحا¾
قابلية انتخاب أو فقد +ا,ا ،

6~Lس_6• lXRP… ،ت ا FG6QV8ﻣ lاYrb8ة ا ;X^678B~8ﻣ6wو OXfwV8 ;8ا q}k8اPdb8ي  DXWا6<aj8ت" ،ﻣ;aZ
ا €aZ78اPVRY8ري اyZ8اBxيYL ،د  ، 2015;Qj8 5ص. 31-45
 -99أ^` BاP78اد  ،244 ،243 ،242 ،216 ،215ﻣ DاCﻣ Bا D7dV78اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م
ا_^6W6\Vت.
 „Q… -100ا678دة  130ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxأ^ D‰7U "iأن P‰Uن  PdLا678B~8ن ﻣ qwﻣ;bW6V
@ DL ;Xx6dا67LCل  BX²ا6r7W ;<~…B78ﻣ iا6Q… YbW ;X^678B~8زل  ˆUBpﻣ Dا .iV^6}• DL FQb78و6• FGل
YLم ا6QV8زل  DLا6rN D‰7U ;^6}w8ت ا6<z±ر إ6<zر ا ;7‰w78اPVRY8رY}VR_ ;Uار @Bار ¶•Wن رlG
ا ;^6}w8ﻣYL Dﻣ."6r
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2021 - 17

اﻟﺼﻔﺤﺔ 134

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ


>
اا¾ ،101فإن >+  j
ك Uا)¼ة
علÉا من قبل أعضاء  îغرفة غلبية حسب
التصويت 
لتقد رفع اصانة الC-انية من عدÕا ،عن أعضاء الC-ان من
الدستورية من التدخل 

>
ستق~ليÉم ،ومن شأن هذه اماية
شأنه أن يوفر + þ+ت حقيقية لعدم اCساس 

>
رسÉم
الدستورية أن تتيح 9م البقاء أوفياء لثقة الشعب وتطلعاته ،من خ~ل
>
b
>
ال+  ²و9ا 9م الدستور ب ôفعالية.102
ختصاصا,م الرقابية والت Xيعية 
ﺧﺎﺗﻤﺔ :

+
>
ال ²خو9ا اCؤسس الدستوري لSح¼ة
بعد استعراض اختصاصات ا)تلفة 
+
نتخات 
الرسية b
>
والت Xيعية
وال ²تتجاوز فصلها  oاCنازعات اCتعلقة 

الدستورية 
> >
+
واستفتاء+  ،
ال ²تلها هذه اCؤسسة الدستورية o
يتب Uلنا ب ôوضوح ا®Cنة اCرموقة 
ب-ن >
از اي ،عتبارها مûفة أساسا +
اح-ام الدستور من خ~ل
النظام الدستوري 

وارت اساسية ،ويندرج  îهذا
ضبط نشاط السلطات العمومية وkاية اقوق

+
+
+
 oإطار التطور الذي يعرفه القضاء الدستوري  î oأاء العا ،³عتباره مظهرا من
>
ال ²يعلو فÉا الدستور بصفته عقدا >
>
اج¯عيا سياسيا ،ع´
مظاهر الدو¾ الدستور ية 
+
تعب -عن إرادة العامة ،إ أنه   ب أن يتعدى @اطار
حساب القانون والذي ر أنه 
الذي يضعه اCؤسس الدستوري.
 „Q… -101ا678دة  126ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxأن " Mx6^ quأو  PdLﻣ qZس اّ Cﻣ; _
Bs FGPVjUوط @ ;ّXaW6ا^ iW6\Vأو YfkUھBّ bVU ،6ض Pfj8ط  i…YrLاّBfU .;ّX^678B~8ر ا €aZ78ا F~b•ّ 8اP8ط FQأو
ﻣ €aZاّ Cﻣ; Mj• ،ا ،;86w8ھºا اPfّj8ط  ;ّX~a²¶Wأ „Q… 67u ،"ix6dLا678دة  127ﻣ €k^ DاPVRY8ر  †aLأن"
ا Mx6ّQ8أو  PdLﻣ €aZاّ Cﻣ; ﻣIjول أﻣ6م زﻣ{ ixاYUBZ… ?rQ‰7U DUºّ8ه ﻣ i…YrL Dإن ا@BVف qّ \ُU {bG
."6rGB•W
 „Q… -102ا678دة  117ﻣ DدPVRر اyZ8ا †aL 2020 ;Qj8 Bxا^ †f~U" iا678B~8ن  FGإط6ر اi…6p6}Vz
اPVRY8ر ،;Uو ;f‹8 6ّXGا Mb•8و…<."i…6ba
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+
إن تدخل ا)¼ة الدستورية للفصل  oالطعون اCتعلقة بقرارات رفض
>
>
اCستقl
ال ²تصدرها السلطة الوطنية
>ال-شيحات
نتخات رئيس 

امهورية 
+
+
>
ام lانتخابية زدة ع´ اختصا^ا لنظر o
ل~نتخات و  oقرارات نة >jويل

+
انتخات 
الرسية b
والت Xيعية وإع~ن
الطعون اCنصبة ع´ Jليات التصويت o


نتاها +الÉائية ،من شأنه أن ي +
ض Èع´ اCؤسسات اCنتخبة مصداقية وقبو.


 يتوقف دور ا)¼ة الدستورية عند هذا اد ،بل يتعداه إ¬ التدخل عند

امهورية
شغور اCؤسسات الدستورية اCنتخبة ،سواء من خ~ل
معاة شغور رسة 


>
الشع+ ²
الوط ،²أو اختصا^ا ستخ~ف
لس
حل
قبل
ا
استشار,
أو
dن،
سبب
ي

ا)



عÉم ،زدة ع´ إبداء ر أ,ا > o+
أعضاء الC-ان أو رفع اصانة الC-انية +
حا¾ >jديد öدة


انتخات 
الرسية b
والت Xيعية.
الC-ان أو >جيل

تدخ~,ا +
>
ا)تلفة وما تصدره من قرارات ,+ائية ملزمة ميع السلطات
من خ~ل
علÉا من إخطارات وإحات
العمومية والسلطات @ادار ية والقضائية ،ف¯ يعرض 

+
>
بتفس -اح®م
اجÉاد اCرتبط
ومنازعات ،تسا ا)¼ة الدستورية  oتوحيد


+
+
الدستورية b
والت Xيعية خاصة  oال
انتخات ،امر الذي يسا b oإاء قواعد

ً
مصدرا ً
Õما من مصادر
انتخا= ،عتبار القضاء Jوما والدستوري خصوصا
القانون

القانون.
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ﻣﻠﺨﺺ :

+
انتخات ،سواء
تستعرض هذه الورقة اختصاصات ا)¼ة الدستورية  oال

رقابÉا ع´ b
من خ~ل >
الت Xيعات انتخابية وتدخلها عند شغور اCؤسسات اCنتخبة أو
+
انتخات 
الرسية b
والت Xيعية وفصلها  oاCنازعات انتخابية وإع~ن
>jديد آجال


+
النتا+ tالÉائيةd ،شفة  oالوقت نفسه إ¬ أي مدى استطاع ا) لس الدستوري من خ~ل
¹
+
>
ال ²من شأ ,+ا >قيق شفافية + +
واهة
آراءه وقراراته ا)تلفةk ،اية اCبادئ الدستورية 
b
b > +
+
التمي+ -
بيÉم والفصل  +
انتخات ،خاصة حرية >ال B-واCساواة بU
بU
ا U+  -Cوعدم

> +
اCتدخ o lالعملية انتخابية.
السلطات الدستور ية

از ا ية ،ا) لس الدستوري
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :القضاء الدستوري ،ا)¼ة الدستور ية 
انتخات.
از اي ،الرقابة الدستورية ،رقابة اCطابقة ،اCنازعات انتخابية،


ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:

.1دﺳﺎﺗﻴﺮ:

از ا لسنوات.2020 ،2016 ،1996 ،1989 :
دسات -

.2ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 >
+
امر ر  ،07-97مؤرخ  ،1997-03-06 oاCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام>
+
الدjقراطية الشعبية ر  12مؤرخة o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
انتخات ،

 6مارس  ،1997ص3؛
 >
>
+
القانون العضوي ر  01-04مؤرخ  7 oف -ا  2004يعدل ويتمم امر ر  07-97اCتضمنالدjقراطية
القانون العضوي اCتعلق 
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
نتخات ،

>
+
الشعبية ر  9مؤرخة  11 oف -ا  ،2004ص 21؛
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>
+
ار يدة
ينا  ،2012يتعلق بنظام
انتخات ،

 القانون العضوي ر  01-12مؤرخ  12 o>
+
ينا  2012ص 9؛
از ا ية 
الر÷ية للجمهورية 
الدjقراطية الشعبية ر  1مؤرخة  14 o

>
+
اريدة
القانون العضوي ر  10-16مؤرخ  25 oأوت  2016يتعلق بنظامانتخات ،

>
+
الدjقراطية الشعبية ر  50مؤرخة  28 oأوت  2016ص 9؛
از ا ية 
الر÷ية للجمهورية 

>
+
>
اCستقC lراقبة
القانون العضوي ر  11-16اCؤرخ  25 oأوت  2016اCتعلق 9يئة العليا>
+
الدjقراطية الشعبية ر  50اCؤرخة o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
انتخات ،

28أوت  2016ص.41
>
+
>
اCستقl
سبتم ،2019 -اCتعلق لسلطة الوطنية
القانون العضوي ر  07-19مؤرخ 14 o
>
+
الدjقراطية الشعبية ر  55اCؤرخة o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
ل~نتخات ،

سبتم ،2019 -ص .11-5
15

 >
+
 امر ر  01-21مؤرخ  10 oمارس سنة  ،2021اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام>
+
الدjقراطية الشعبية ر  17اCؤرخة o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
انتخات ،


 10مارس  ،2021ص .43-8
 >
ّ +

للدوا انتخابية وعدد اCقاعد
مؤرخ  16 oمارس سنة  ، 2021ا)دد
امر ر 02-21+
الدjقراطية
اCطلوب شغلها o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
انتخات الC-ان ،

>
+
الشعبية ر  19اCؤرخة  16oمارس  ،2021ص .7-6
.3ﻣﺮاﺳﻴﻢ:

>
+

الشع²
لس
حل
اCتضمن
2021
ا
ف-
21
o
اCؤرخ
77
21
ر

ا)



اCرسوم الر 
>
+
+
الدjقراطية الشعبية ر  14اCؤرخة 28 o
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 
الوط ،²

ف -ا  ،2021ص .4
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2021 - 17

اﻟﺼﻔﺤﺔ 138

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

>
+

 ر  96-21مؤرخ  27 oرجب عام  1442اCوافق  11مارس سنة ،2021
-اCرسوم الر 

+
ار يدة
الشع²
يتضمن استدعاء ا9يئة الناخبة نتخاب أعضاء ا) لس
الوط ،²


>
+
الدjقراطية الشعبية ر  18اCؤرخة  11 oمارس ،2021
از ا ية 
الر÷ية للجمهورية 
ص. 4
 .4اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري

ار يدة
النظام ا)دد لقواعد Jل ا) لس الدستوري اCعدل واCتمم لسنة  ،2019>
+
الدjقراطية الشعبية ر  42اCؤرخة  30 oجوان .2019
از ا ية 
الر÷ية للجمهورية 
 .5ﻗﺮارات وآراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي:

>
+
قرار ر  01ق.ق .مد ،اCؤرخ  20 oغشت سنة  1989الصادر عن ا) لس الدستوري>
+
+
بتار 20 tغشت سنة  1989واCتعلق لنظر  oمدى دستورية بعض أح®م القانون ر
+
انتخات،
89 -13اCؤرخ  7 oغشت سنة ، 1989واCتضمن قانون

>
رأي ا) لس الدستوري ر - 2ر .ق .م د  1989-اCتعلق بدستوريــة القانـون الذي صادق
>
+ +
انتخات ديد
ديسم 1989 -واCتضمن >جيل
الوط5 o ²
الشع²
عليه ا) لس




ا) الس الشعبية الوئية،

>
رأي ا) لس الدستوري ر - 3ر .ق -م د  1989-اCتعلق بدستوريــة القانـون الذي صادق
>
+ +
انتخات ديد
ديسم 1989 -واCتضمن >جيل
الوط5 o ²
الشع²
عليه ا) لس





ا) الس الشعبية البلدية.
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+
>
+
رأي ا) لس الدستوري ر  08/01ر .ت د /م د مؤرخ  7 oنو - Ôسنة  ،2008اCتعلق>
+
اريدة الر÷ية ر  63اCؤرخة 16 o
Xb jوع القانون اCتضمن التعديل الدستوري ،
+
نو.2008- Ô
ّ +
ديسم 2011-اCتضمن
اCؤرخ 22 o
رأي ا) لس الدستوري رقـم  / 03ر .م .د 11/

انتخات ،للـدستـور.
مراقـبة مطابقـة الـقانـون العـضوي اCتعـلق بنظـام

>
+
ينا  ،2016اCتعـلق Xb jوع
رأي ا) لس الدستوري ر  01/16ر.ت د/م د اCؤرخ  28 oالقانون اCتضمن التعـديل الدستوري.

>
+
قرار ر  /16ق.م د  21/اCؤرخ  10 oمارس سنة  ،2021اCتعلق jراقبة دستورية امراريدة الر÷ية للجمهورية
اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام
انتخات ،

>
+
الدjقراطية الشعبية ر  17اCؤرخة  10 oمارس  ،2021ص .7-3
از ا ية 


>
ّ +
مؤرخ  13 oمارس سنة  2021يتعلق jراقبة دستورية امر
قرار ر 17 /ق .م د / 21+

انتخات الC-ان،
الدوا انتخابية وعدد اCقاعد اCطلوب شغلها o
الذي دد

>
+
الدjقراطية الشعبية ر  19اCؤرخة  16 oمارس
از ا ية 
اريدة الر÷ية للجمهورية 

 ،2021ص .5-4
 .6ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت:

> >
>
Jار عباس ،تطور الرقابة الدستورية   o +فعاليÉاl>  ،
ال ²ول دون
ازا والعوائق 

اقيقة ،جامعة أدرار ،عدد  04لسنة  ،2004ص .163-153
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اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ1ﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

+
از اي،
از اي" l>  ،ا) لس الدستوري 
Jار عباس ،طات رزة  oتطور الدستور عدد  02لسنة ، 2013ص 42-15؛
+
>
او¾ لتحقيق الفصل العضوي
التنا oمع ال دة الC-انية
Jار عباس ،توسيع حات
+
از اي ،عدد  5لسنة ، 2015ص 31-45؛
ب Uالسلطات l>  ،ا) لس الدستوري 


+
>
Cا= ،منشورات لس امة،
J-ار عباس ،مبادرة @اص~حات السياسية l ،الفكر ال -

عدد  27لسنة، 2011
انتخات 
الرسية ع´ ضوء >
اجÉادات ا) لس الدستوري l>  ،ا) لس
Jار عباس،
از اي ،عدد 15سنة  ،2020ص .70-25
الدستوري 
+
از اي þ+ oن مبدأ ÷و الدستور l>  ،ا) لس
J-ار عباس ،دور ا) لس الدستوري 

از اي ،عدد  01لسنة ، 2013ص 74-59؛
الدستوري 

+
+
+
القانو= من
اCتقاض Uودوره  oتنقية النظام
Jار عباس ،انفتاح القضاء الدستوري ع´
+
+
از ا تونس واCغرب +أjوذجا؛
وارت o
القوان UاCاسة قوق
الدسات -اCغاربية ،


 > lا) لس الدستوري عدد  7لسنة  ،2017ص .50-9
+
+
اCاجستo -
انتخات ،مذكرة مقدمة لنيل mbادة
قا½


ف~ق Jر ،ا) لس الدستوري >
از ا  I+  1يوسف
إطار مدرسة الدكتوراه ،فرع
الدو¾ واCؤسسات العمومية ،جامعة 
  I+خدة.2016/2015 ،
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>
+
،2016 ا ا) لس الدستوري طبقا لتعديلmارj ²ال
R طابقةC آليات رقابة ا،Iبومد
>  اقيقة للعلومl> 
.2019 ،4 العدد18  ا) لد،وانسانية
@ اج¯عية
>
+
>
قلي
 ر @اjؤCن فعاليات اØ  مقدمةl مداخ، نظام الطعون انتخابية،مو يعقوب+
نظمة العربية @ل~داراتC ا،" الدول العربيةo حول "تسوية الش®وى والطعون انتخابية

.2019  ا- ف، اردن،انJ ،انتخابية
-Favoreu, L. (1985). La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de
droit, 26 (2), 299–337.
Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier. Quel(s) « juge(s) » pour les élections
: le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en oeuvre pratique. In:
Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité,
genre et constitution - Populisme et démocratie. pp. 23-34.
-Jean-Pierre Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral,collection
Droit Public, édition SIREY, Dalloz, 1996.

:ﺗﻘﺎرﻳﺮ.7


 اللجنة اوربية لتطبيق،اذج عن القضاء الدستوريj+ ،جر-ستوين
تSتقر ه


.قراطية بواسطة القانونjالد

-hhttp://www.venise.coe.int
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