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ملخص2

تعتبخ مدألة نداىة وشفافية االنتخابات مغ أىع الخكائد الدميسة التي تعدز لقياـ ديسقخاشية حقيقية ،يحتخـ فييا صػت

الذعب وحخية اختيار مسثميو في الحكع ،وتختمف اآلليات القانػنية في الخقابة عمى السدار االنتخابي مغ دولة إلى أخخى ،
حدب الطخوؼ الدياسية واالجتساعية واالقترادية لتمظ الجوؿ ،ومػقفيا مغ السسارسة الدياسية مغ أجل تحقيق الجيسقخاشية،

ومغ ىحه الجوؿ ،الجدائخ ،التي غيخت نيجيا الدياسي والقانػني في تشطيع االنتخابات ،في تذكيل سمصة مدتقمة لالنتخابات

بسػجب القانػف العزػي  ،07/19تحت ضغػط شعبية متراعجة ونجاءات سياسية متكخرة لمقػى السعارضة .ومشو ركدنا في
ىح السقاؿ العمسي عمى محاولة اإلجابة عغ الدؤاؿ التالي :إلى أي مجى تع استيعاب آليات الخقابة والذفافية عمى العسمية

االنتخابية في الجدائخ ،انصالقا مغ تذكيل الدمصة السدتقمة لالنتخابات؟ ؛ ومشو نفتخض أف تحػالت األوضاع الدياسية
واالجتساعية واالقترادية في الجدائخ كفيمة بتحػؿ تجريجي غيخ مكتسل نحػ استيعاب آليات ججيجة لمخقابة والذفافية عمى

السدار االنتخابي .

الكلسات السفتاحية :االنتخابات ،الجدائخ ،القانػف العزػي  ،07/19الدمصة السدتقمة لالنتخابات ،الخقابة  ،الذفافية،

استيعاب.

Abstract:
Election Transparency is one of the most important pillars in any attempt to build a true
democracy, in which the people's voice and their freedom to choose their government’s representatives
is heard and respected. The legal mechanisms of supervising elections differ from one country to
another, depending on its social and economic conditions, as well as its views and practices regarding
policy and democracy, For instance, Algeria has changed its political and legal approach about
election organization, forming the Independent National Authority of Elections, which has come to
being after series of tremendous popular pressure and continuous political appeals from the opposition
forces. That being said, we try in this scientific article to answer the following question: To what
extent have the mechanisms of supervision and transparency over the electoral process in Algeria been
applied, following the formation of the Independent National Authority of Elections under the Organic
Law 07/19?; From this, we assume that the changes in the political, social and economic conditions in
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Algeria can give birth to a gradual, but incomplete, shift towards accommodating new mechanisms of
electoral process’ supervision and transparency.
Key words: Elections, Algeria, Independent Electoral Authority, Organic Law 07/19, censorship,
transparency, Censorship, Transparency, The Application.
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مقدمة2

لقج شكمت قزية نداىة وشفافية السدار االنتخابي ركيدة أساسية لتأسيذ لجيسقخاشية حقيقية ،تعبخ عغ
تصمعات الذعػب في تحقيق مصالب الحخيات والحقػؽ ،ومغ ىحه الذعػب الذعب الجدائخي ،الحي عخؼ
شيمة السدار التأسيدي لمجولة الجدائخية ،عجيج التحػالت الدياسية واالجتساعية ،واالقترادية ،والثقافية،
في السشاداة إلى تحخيخ العسل الدياسي واستقاللية العسمية االنتخابية ،بعيجا عغ تجخل الجساعة الحاكسة
والدمصة التشفيحية في العسمية االنتخابية.
انصالقا مغ التحػالت التي عخفيا السجتسع الجدائخي ،تبمػرت قػة شعبية ضاغصة مغ خالؿ الحخاؾ
الذعبي الحي عخفتو الجدائخ يػـ  22فيفخي  ،2019فخضت عمى القػى الستشفحة في حكع الجدائخ ،عمى
الحىاب لفتخة انتقالية دستػرية ،أساسيا تذكيل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات ،تقػد إلى تشطيع
انتخابات رئاسية حخة ونديية ،مغ مشصمق ما تع مشحو ليحه الدمصة مغ صالحيات واسعة بسػجب القانػف
 ،07/19السؤسذ ليا
مغ خالؿ ما تقجـ يسكغ شخح اإلشكالية التالية:
إلى أي مجى تع استيعاب آليات الخقابة والذفافية عمى العسمية االنتخابية في الجدائخ ،انصالقا مغ تذكيل
الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بسػجب القانػف العزػي  07/19؟
الفخضيات:
 إف تحػالت األوضاع الدياسية واالجتساعية واالقترادية في الجدائخ كفيمة بتحػؿ تجريجي غيخ مكتسلنحػ استيعاب آليات ججيجة لمخقابة والذفافية عمى السدار االنتخابي.
 كمسػػا ترػػاعجت الزػػغػط الذػػعبية عمػػى الجساعػػة الحاكسػػة فػػي الج ادئػػخ ،كمسػػا قابمتػػو تقػػجيع التشػػازالت فػػيسبيل تحخيخ العسل الدياسي واستقاللية العسمية االنتخابية.
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بالتالي نيجؼ مغ خالؿ ىحا السقاؿ إلى كذف ومعخفة مجى تصػر آليات الخقابة والذفافية عمى العسمية
االنتخابية في الجدائخ ،خاصة في خزع الحخاؾ الذعبي عاـ  ،2019انصالقا مغ سياسات الجساعة
الحاكسة في تذكيل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات ،وخصابيا الدياسي ،وتشاقزات الػاقع.
لإلجابة عمى ىحه اإلشكالية واختبار الفخضيات ،تع اعتساد السشيج التحميمي ،إذ سشحاوؿ مغ خالؿ ىحه
السقاؿ العمسي ،دراسة أىع العػامل والجوافع السؤسدة لدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات ،والبحث في
اإلشار القانػني السشطع لعسميا ،وكحلظ إبخاز أىع الرالحيات ومطاىخ االستقاللية التي تتستع بيا.
السبحث األول 2عوامل ودوافع تذكيل الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات في الجزائر.
نجرس مخاحل تصػر آليات الخقابة والذفافية عمى السدار االنتخابي في الجدائخ ،كسا نحاوؿ التخكيد
عمى أىع السبخرات والعػامل الخئيدة التي دفعت الجساعة الحاكسة لتبشي السصمب الذعبي في تذكيل
الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بسػجب القانػف العزػي رقع 07/19
السظلب األول 2مراحل تظور آليات الرقابة والذفافية على السدار االنتخابي في الجزائر.
بجاية مغ ضخوري التصخؽ بجاية إلى السخاحل التاريخية ،والدياسية في تصػر آليات الخقابة والذفافية
عمى السدار االنتخابي ،إذ عخفت الجدائخ بعج صجور دستػر  1989تحػال جحريا في السدار الدياسي،
حيث أقخ الجستػر ،وألوؿ مخة تبشي التعجدية الدياسية تاركا السجاؿ إلنذاء األحداب الدياسية ،وتجديجا
ألحكاـ ىحا الجستػر صجر القانػف رقع  13/89السؤرخ في  07أوت  1989الستزسغ قانػف االنتخابات،
وما يدجل عمى ىحا القانػف السعجؿ والستسع بالقانػف  17 /91السؤرخ في 15أكتػبخ  1991،أنو لع
يتصخؽ ولع يتزسغ أي نز عمى رقابة االنتخابات ،ما عجا رقابة الستخشحيغ أنفديع أو مسثمييع وىي ال
تخقى إلى مجلػؿ الخقابة الحقيقية ،وبعج أف عجؿ الجستػر سشة  1996صجر األمخ  06 /97السؤرخ في
 06مارس  1997الستزسغ القانػف العزػي السشطع لالنتخابات ،وىحا األخيخ لع يتزسغ بجوره إنذاء
لجاف أو آليات لمخقابة عمى االنتخابات ،وكحلظ األمخ بالشدبة لمتعجيل الحي ش أخ عميو القانػف العزػي رقع
 01 /04السؤرخ في .12004 / 02 /07
 -0آسيا دواد ،النظبم القبنوني للهيئة العليب المستقلة لمراقبة االنتخبببت في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة
الجياللي بىنعامة ،خميس مليانة ،الجزائر ،1702،ص .3
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بالتالي ضمت الجساعة الحاكسة والدمصة التشفيحية في الجدائخ ىي صاحبة االختراص في إدارة
العسمية االنتخابية ،ومع التغييخات الدياسية في العالع ،وتػالي ضغػط السعارضة ومختمف الفعاليات
السجتسعية ،أنذأت ىيئات تكفمت في مجسميا بخقابة العسمية االنتخابية إلى جانب اإلدارة ،وكانت الشػاة
األولى ىي إحجاث المجشة الػششية الدياسية السدتقمة لسخاقبة االنتخابات الخئاسية عاـ  ،1995ثع المجشة
الػششية السدتقمة لالنتخابات سشة  ،2012ثع تمتيا الييئة العميا السدتقمة لسخاقبة االنتخابات سشة ،2016
وأخي اخ وتحت ضغط الح اخؾ الذعبي ،يمجأ السذخع الجدائخي إلى استحجاث الدمصة الػششية السدتقمة
لالنتخابات كآلية مدتقمة سياسيا وإداريا ،وماليا ،يشاط بيا إدارة العسمية االنتخابية في كافة مخاحميا،
بسػجب أحكاـ القانػف العزػي  07 /19السؤرخ في  14سبتسبخ .12019
السظلب الثاني 2العوامل الرئيدية في تذكيل الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات في الجزائر.
تتحجد أىع الجوافع الخئيدية في تذكيل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات في الجدائخ ،كالتالي:2
الفرع األول 2الحراك الذعبي  22فيفري  ،2011كقوة ضاغظة 2عخفت الجدائخ بجاية مغ يػـ 22
فيفخي  ،2019حخاؾ شعبي سمسي عبخ كامل التخاب الجدائخي ،كانت أبخز مصالبو أنو نادى بإحجاث
القصيعة مع السسارسات الدمصػية وبتغييخ جحري لشطاـ الحكع.
حيث رفعت فيو مختمف الذخائح االجتساعية والقػى السذكمة لو ،مجسػعة مغ السصالب التي ترب
جميا في مصمب أساسي يتعمق بتغييخ نطاـ الحكع ونسصو والقزاء عمى السشطػمة الفاسجة ،وضخورة
السخور إلى نطاـ حكع الذعب مغ خالؿ الييئات والسؤسدات التي يشتخبيا بكل ديسقخاشية وبرفة دورية.
تحقيقا ألىع مصالب الحخاؾ في استبعاد الدمصة التشفيحية في تشطيع العسمية االنتخابية ،أنذأت الدمصة
.3

الػششية السدتقمة لالنتخابات ،ليعخؼ الشطاـ االنتخابي الجدائخي ألوؿ مخة اإلدارة السدتقمة في تديخه

 -0العارية بػلخياح" ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات كآلية مدتحجثة إلدارة العسمية االنتخابية في الجدائخ ،مجلة
السعيار ،العجد  ،1،1717ص .0
 -1نفذ السخجع ،ص .4
 -2بػقخوف تػفيق " ،اعتساد نطاـ اإلدارة السدتقمة لمعسمية االنتخابية في الجدائخ ،الدمصة الػششية السدتقمة أنسػذجا " ،مجلة
األبحاث القانونية والدياسية ،السجمج  ،2020 ،2العجد  ،2ص .50
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بالتالي كاف أف شكل الحخاؾ الذعبي في الجدائخ ضاىخة سياسية واجتساعية  ،وتسيدت مديخاتو السصالبة
بالجيسقخاشية بالدمسية ،أعصى بعجا ججيجا سياسيا ،لمشقاش العسيق لمسفاهيع السختبصة بصبيعة الدمصة
الدياسية ونطاـ الحكع وقػاعج االنتخابات.
الفرع الثاني 2تجديد مظالب السعارضة الدياسية.
بالخغع مغ عجـ قجرة األحداب الدياسية السعارضة عمى حذج وتعبئة أنرارىا والسػاششيغ ،وانقداماتيا
الجاخمية حػؿ مرالح شخرية ضيقة وصخاعات الدعامة ،إال أنيا ضمت تمح عمى إنذاء ىيئة مدتقمة
إلدارة العسمية االنتخابية ،وىػ السصمب الحي تبشتو كحلظ بعس الذخريات السدتقمة في إشار ما سسي
بالتشديقية مغ أجل الحخيات واالنتقاؿ الجيسقخاشي في لقائيا التاريخي ،بفشجؽ "مدفخاف" بالعاصسة الجدائخ
يػـ  ،2014/06/10حيث اعتبخت إنذاء ىيئة مدتقمة ودائسة لتشطيع االنتخابات واإلشخاؼ عمييا أحج
اآلليات التي مغ شأنيا تحقيق االنتقاؿ الجيسقخاشي في الجدائخ ،وىػ نفذ السصمب الحي ألحت عميو
مختمف الذخريات الػششية ،وقػى السجتسع السجني ،والتشطيسات السيشية.1
ندتشتج أف التغييخات الدياسية التي عخفيا العالع ،وتحػالت السجتسع الجدائخي في كافة السجاالت
الدياسية واالجتساعية والثقافية واالقترادية ،شكمت دافعا أساسيا في تحػؿ تجريجي نحػ تحخيخ العسل
الدياسي واستقاللية العسمية االنتخابية في كافة مخاحميا.
السبحث الثاني 2اإلطار الهيكلي والقانوني في تذكيل الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات.
نجرس بجاية القانػف العزػي  07/19السشذأ لمدمصة ،ثع البشية الييكمية والقانػنية التي تقػـ عمييا.
السظلب األول 2القانون العزوي  00/11السشذأ للدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات.
يعتبخ القانػف العزػي  07 /19والستعمق بالدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات في الجدائخ ،تجخبة
ججيجة في مجاؿ السسارسة الدياسية مغ أجل الجيسقخاشية ،فقج أنذأت ىحه الدمصة بسػجب القانػف
العزػي  07 /19الرادر بتاريخ ،2019/09/14 :وجاءت ىحه الدمصة السدتقمة تكسمة لسدار الييئة
العميا السدتقمة لمسخاقبة االنتخابات ،والسشذأة بالقانػف العزػي  11/16السؤرخ في ،2016/08/20 :وىي
 -1بػقخوف تػفيق ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .50
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محاولة لتجارؾ الشقائز التي شابت عسل الييئة العميا السدتقمة ،التي انحرخ دورىا في مخاقبة العسمية
االنتخابية فقط ،عمى العكذ مغ ذلظ ،فقج تع مشح الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات مدألة التشطيع
واإلشخاؼ والسخاقبة عمى العسمية االنتخابية مغ بجايتيا إلى غاية إعالف الشتائج.1
بالخغع مغ أف جسيع القػانيغ التي سبق ىحا القانػف الستحجاث ىيئات أو أجيدة مدتقمة لسخاقبة
االنتخابات ،لع يتع الشز عمييا مغ شخؼ السؤسذ الجستػري صخاحة في صمب الجستػر أو التعجيل
الجستػري ،إال أف القانػف العزػي  07/19السدتحجث لمدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات لع يشز
عمييا ،بل جاءت ىحه الدمصة الستخالؼ الييئة السدتقمة لسخاقبة االنتخابات التي تع إنذائيا بسػجب
التعجيل الجستػري سشة  ،2016وعميو فقج ارتكد السذخع الجدائخي إلصجار ىحا القانػف العزػي عمى
السػاد  ( ،193 ،186 ،182الفقخة األولى ) ،بذكل ضسشي بتفديخ فقيي دستػري ،وجاء ىحا القانػف في
ضخوؼ معيشة أىسيا الفخاغ الجستػري ( إقالة واستقالة رئيذ الجسيػرية عبج العديد بػتفميقة ) ،وفذل تشطيع
انتخابات رئاسية في آجاليا الجستػرية السحجدة ،ومصالبة قػى الحخاؾ الذعبي باستعادة شخعية الحكع.2
السظلب الثاني 2اإلطار الهيكلي والقانوني في تذكيل الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات.
نجرس البشية الييكمية والقانػنية التي عمى أساسيا تداوؿ ىحه الدمصة مياميا في تشطيع االنتخابات.
الفــرع األول 2تعريــس الدــلظة الوطشيــة السدــتقلة لالنتخابــات ،بجايػػة نعػػخؼ ىػػحه الدػػمصة وفػػق مػػا نػػز
عميػػو القػػانػف العزػػػي الدػػابق الػػحكخ ،والسشذػػأ ليػػا ،إذ نرػػت السػػادة ( )2مػػغ ىػػحا القػػانػف ( :تشذػػأ سػػمصة
وششيػػة مدػػتقمة لالنتخابػػات تسػػارس مياميػػا بػػجوف تحيػػد ،تتستػػع بالذخرػػية السعشػيػػة واالسػػتقالؿ اإلداري
والسػػالي وتػػجعى فػػي صػػمب الػػشز " الدػػمصة السدػػتقمة " ) ،وبػػشفذ الدػػياؽ جػػاء نطاميػػا الػػجاخمي ،بحيػػث
نر ػػت الس ػػادة ( )4مش ػػو ( :تس ػػارس الد ػػمصة السد ػػتقمة ميامي ػػا ب ػػجوف تحي ػػد وتتست ػػع بالذخر ػػية السعشػي ػػة
واالستقالؿ السالي واإلداري ).3
1
 -بػدربالة إلياس " ،قخاءة في القانػف العزػي  07/19وأثخه عمى االنتخابات " ،مجلة صوت القانون ،العجد،2020 ، 2

ص .336
 -2فاروؽ دايخة ،عسار كػسة " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بيغ ميسة الخقابة وضخورة اإلشخاؼ وفق القانػف
العزػي  ،" 07/19مجلة اإلحياء ،العجد  ،2020 ،26ص .713
 -3بىقرون تىفيق ،المرجع السابق الذكر ،ص.40
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يالحظ ىشا بأف السذخع الجدائخي أحجع عغ إعصاء تعخيف محجد ليحه الدػمصة تاركػا ىػحه السيسػة لفقيػاء
القػػانػف ،أيػػغ تػلػػت السؤسدػػة الجوليػػة لمجيسقخاشيػػة واالنتخابػػات تعخيػػف " اإلدارة االنتخابيػػة " انصالقػػا مػػغ
السعيػػار العزػػػي بػػالقػؿ أنيػػا ( :تمػػظ السؤسدػػة أو الييئػػة السدػػؤولة قانػنػػا بػػإدارة كػػل أو بعػػس الجػانػػب
األساسية لمعسمية االنتخابية واالستفتاءات عمى مختمف أشكاليا ) ،كسػا تػع تعخيفيػا باالعتسػاد عمػى السعيػار
السػضػعي بأنيا:1
( كافة األنذصة واألعساؿ الستعمقة بالتخصيط لالنتخابات وتشطيسيػا وتشفيػحىا ) ،وبػالجسع بػيغ السعيػاريغ
العزػي والسػضػعي فإنو يسكغ تعخيفيا بأنيا ( :الييئة أو الجياز اإلداري الحي يتػلى إدارة كل أو بعػس
جػانػػب العسميػػة االنتخابيػػة والتػػي تذػػسل تحجيػػج أصػػحاب الحػػق فػػي االقت ػخاع واسػػتقباؿ شمبػػات التخشػػح مػػغ
األحػداب الدياسػية أو الستخشػحيغ واعتسادىػػا وتشطػيع عسميػات االقتػخاع وفػػخز األصػػات وعػجىا وتجسيعيػػا )،
أما اإلدارة االنتخابية السدتقمة فيي ( :الييئة التي بإمكانيا وبكل كفػاءة وحخفيػة إدارة جسيػع محػاور العسميػة
االنتخابيػػة بػػجوف تػػجخل مػػغ جانػػب الحكػمػػة فػػي أي شػػأف مػػغ شػػؤونيا ومػػغ ثػػع ال تتبػػع اإلدارة االنتخابيػػة
السدػػتقمة فػػي تذػػكيميا أو مياميػػا أي جيػػة كانػػت السػػيسا الدػػمصة التشفيحيػػة فيػػي مشفرػػمة انفرػػاال تسامػػا
عشيا).
تسثل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات آلية ججيجة مدتحجثة بسػجب القانػف العزػي الدابق الحكخ،
الحي حجد مقخىا فػي الج ادئػخ العاصػسة ،وليػا امتػجاد عمػى السدػتػى السحمػي وفػي الخػارج ،وتتمقػى كػل أنػػاع
الجعع واإلسشاد في ما تصمبو مغ الدمصات العسػمية ،وتدود ىحه األخيخة بكل السعمػمات والػثائق التي تخاىا
ضخورية لتجديج مياميا ،ومسارسة كافة صالحياتيا.2

 -1قجور ضخيف " ،الدمصة الػششية السدتقمة – نطاميا القانػني ،مياميا وتشطيسيا " ،مجلة الحقوق والعلوم الدياسية،
العجد  ،2020 ،13ص .247
 -2بػعالـ بغ سساعيمي ،عبج الخحسغ بغ جياللي " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات كآلية مدتحجثة لتشطيع االنتخابات
" ،مجلة العلوم القانونية واالجتساعية ،العجد الخابع ،2019 ،ص .159
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الفرع الثاني 2اإلطار الهيكلي السذكل للدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات.
تتذػػكل الدػػمصة الػششيػػة السدػػتقمة لالنتخابػػات مػػغ رئػػيذ وخسدػػػف عز ػػا ،ويػػتع اختيػػارىع مػػغ بػػيغ
الكفػػاءات الػششيػػة كاألسػػاتحة الجػػامعييغ والسػػػثقيغ والسحػػاميغ والقزػػاة ،وأصػػحاب الكفػػاءات السيشيػػة وكػػحا
الذخرػػيات الػششيػػة ،وكفػػاءات السجتسػػع السػػجني ،فيػػحه الدػػمصة تتكػػػف مػػغ مجمػػذ ومكتػػب ال ػخئيذ وليػػا
امتػجادات تتسثػػل فػػي السشػػجوبيات الػالئيػػة ،والسشػجوبيات البمجيػػة ،والسسثميػػات الجبمػماسػػية والقشرػػمية ،عمػػى أف
يتع اختيار أعزاء الدمصة السدػتقمة فػي بػادأل األمػخ وعشػج تذػكيميا األوؿ بػاسػصة السذػاورات التػي تفزػي
القتػخاح واختيػػار شخرػػية وششيػػة تػافقيػػة تحطػػى بػػاحتخاـ جسيػػع الشخػػب والقػػػى الدياسػػية ،تػكػػل ليػػا ميسػػة
تذػػكيل وتشر ػػيب مجم ػػذ الدػػمصة السد ػػتقمة ،ال ػػحي يزػػع مختم ػػف الكف ػػاءات الػششيػػة والجامعي ػػة والسيشي ػػة،
ويحطى أعزاء الدمصة السدتقمة لالنتخابات بتػفيخ حسايػة الجولػة ليػع ،ضػج أي شػكل مػغ أشػكاؿ الزػغط
أو التيجيج أثشاء مسارسة مياميع التي يداولػنيا بكل حخية واستقاللية شيمة السجة القانػنية لعسميػع ،والسحػجدة
بأربعة ( )4سشػات غيخ قابمة لمتججيج ،عمى أف يخاعى فييا التججيج الشرفي كل سشتيغ عػغ شخيػق القخعػة،
أمػػا شػػخوط وكي يػػات اسػػتخالؼ عزػػػ الدػػمصة السدػػتقمة لالنتخابػػات فػػي حػػاالت الذػػغػر أو االسػػتقالة أو
حػػجوث الس ػػانع الق ػػانػني لػػو ،أو حقػق ػػو الستعمق ػػة باالنتػػجاب أو اإللح ػػاؽ أو التعػيز ػػات الساليػػة فق ػػج تخك ػػت
لشطاميا الجاخمي.1
إف البشية الييكمية والقانػنية لمدمصة الػششيػة السدػتقمة لالنتخابػات مػختبط أساسػا بشػعيػة السيػاـ السدػشجة
إليي ػػا والد ػػبب الخئيد ػػي إلنذ ػػائيا ،وال ػػحي يد ػػتمدـ هيكم ػػة تتشاس ػػب م ػػع الر ػػالحيات واألى ػػجاؼ الت ػػي يج ػػب
تشفيحىا ،وحداسية الطخؼ الحي نذأت فيو الدمصة السدتقمة والغاية التي تربػ إلييا ،ومحاولة السذخع عشج
ضبط هيكمتيا األخح بعيغ االعتبار تحقيق متصمبات الحياد والشداىة والذفافية.2
السبحث الثالث 2مهام وصالحيات الدلظة الوطشية السدتقلة االنتخابات ،نحاوؿ إبخاز أىع السياـ وأساليب
تجخل الدمصة الػششية السدتقمة في إدارة العسمية االنتخابية ،وإبخاز مطاىخ االستقاللية في عسميا.

 -1نقير لخزخ " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات في الجدائخ" ،مجلة العلوم القانونية واالجتساعية ،العجد الثاني،
 ،2020ص ص .235 -234
 -2بػقخوف تػفيق ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .51
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السظلب األول 2مهام الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات 2تتبع السياـ التي تتػالىا الدمصة السدتقمة
لالنتخابات وتختبط بسخاحل العسمية االنتخابية ،أي أف مياميا تتبع كافة مخاحل العسمية االنتخابية ،ومغ ثع
فيي مياـ قبمية تسارسيا الدمصة أثشاء السخحمة التسييجية ومياـ معاصخة والحقة تسارسيا أثشاء وبعج يػـ
االقتخاع  ،وىػ األمخ الحي نػضحو كالتالي:1
الفرع األول 2مهام الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات أثشاء السرحلة التسهيدية2
تستج السخحمة التسييجية لمعسمية االنتخابية مغ لحطة استجعاء رئيذ الجسيػرية لمييئة الشاخبة إلى غاية
نياية الحسمة االنتخابية ،وىشا تتخح الدمصة السدتقمة حسمة مغ اإلجخاءات والتجابيخ قرج ضساف تحزيخ
وإجخاء االنتخابات بكل نداىة وشفافية وحياد دوف تسييد بيغ الستخشحيغ ،وتتػلى في ىحا الذأف السياـ
التالية :مدظ البصاقة الػششية لمييئة الشاخبة ،إعجاد بصاقات الشاخبيغ وتدميسيا ألصحابيا ،تعيغ وتدخيخ
مؤشخي مخاكد ومكاتب الترػيت ،استقباؿ ممفات التخشح لالنتخابات ،تحجيج أماكغ تعيغ ممرقات
الستخشحيغ وتػزيع قاعات االجتساعات واليياكل عمييع.
الفرع الثاني 2مهام الدلظة الوطشية السدتقلة أثشاء السرحلة السعاصرة والالحقة ليوم االقتراع 2تذكل
مخحمة الترػيت والصعغ في نتائج االنتخابات واحجة مغ السخاحل الجػىخية التي تسخ بيا العسمية
االنتخابية ،السيسا وأف التالعب بيا يعػد تأثيخه الدمبي عمى العسمية االنتخابية بخمتيا ،لحلظ نتصخؽ إلى
أىع اإلجخاءات الي زودت بيا الدمصة السدتقمة أثشاء عسمية الترػيت (أ)  ،وبعجىا نتصخؽ إلى الجور الحي
تقػـ بو أثشاء مخحمة الصعغ في نتائج الترػيت (ب).
(أ) -دور الدلظة السدتقلة أثشاء السرحلة السعاصرة لالقتراع2
تعتبخ عسمية االقتخاع والترػيت مغ أىع السخاحل التي تسخ بيا العسمية االنتخابية عمى اإلشالؽ ،ألنيا
تسثل ركشا أساسيا في بشاء الجيسقخاشية ،وتجديج معشى مذاركة إرادة الجساىيخ في صشع القخار ،ليحا مشح
السذخع الجدائخي الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات عجة صالحيات لتسكيشيا مغ ضبط ىحه السخحمة
الحداسة مغ مخاحل العسمية االنتخابية ضبصا دقيقا مشدجسا مع الػاقع.

 -1قجور ضخيف ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .248
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األمخ الحي خػليا القياـ بالسياـ التالية :تسكيغ مسثمي الستخشحيغ مغ متابعة العسمية االنتخابية واستالـ
ندخ مغ محاضخ الفخز ،اإلشخاؼ عمى عسمية فخز األصػات ،الديخ عمى تعميق قائسة األعزاء
السؤشخيغ الخاصة بكل مكتب ترػيت في األماكغ السحجدة ليا ،إمكانية تقجيع مػاعيج االقتخاع القانػنية،
تعيغ أعزاء المجاف االنتخابية البمجية والػالئية.
(ب) -السهام الالحقة ليوم االقتراع 2تعتبخ مخحمة ما بعج االقتخاع كحلظ مخحمة حداسة وجػىخية وميسة
بالشدبة لمعسمية االنتخابية ،ذلظ أنو مغ خالليا يسكغ الصعغ في الشتائج الشيائية لالنتخابات ،وأثشائيا
زودت الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بعجة مياـ مغ أجل بدط رقابتيا في السدار االنتخابي في
كافة مخاحمو:
 التأكج مغ مجى احتخاـ أعػاف اإلدارة لإلجخاءات القانػنية الستعمقة بعسميات الفخز واإلحراء. التجخل في حالة مخالفة أحكاـ القانػف العزػي الستعمق باالنتخابات ،وذلظ عشج وجػد أي فداد يسذمخحمة مغ مخاحل العسمية االنتخابية مثل التدويخ أو تديف الشتائج.
 إعالف الشتائج األولية لالنتخابات مغ قبل رئيذ الدمصة الػششية السدتقمة. إعجاد ونذخ تقاريخ مفرمة عغ كل عسمية انتخابية :الدـ السذخع الجدائخي الدمصة الػششية السدتقمةلالنتخابات بزخورة إعجاد تقخيخ مفرل عغ سيخ كل مخاحل العسمية االنتخابية ونذخه أماـ ال أخي العاـ
لالشالع عميو ،وذلظ مغ خالؿ مجة  45يػما مغ تاريخ اإلعالف الخسسي عغ الشتائج الشيائية ،وىػ إجخاء
مغ شأنو كحلظ إضفاء مديجا مغ الذفافية والسرجاقية عمى العسمية االنتخابية.
 القياـ ببعس السياـ االستذارية والتحديدية :في ىحا السجاؿ خػؿ السذخع الجدائخي الدمصة الػششيةالسدتقمة لالنتخابات بسجسػعة مغ السياـ بغية إعالـ الخأي العاـ ،بأىسية االنتخابات ،وكحا إجخائيا لبحػث
عمسية تيجؼ إلى تصػيخ البحث العمسي في ىحا السجاؿ ،ف يسا يخز شخيقة تحقيق اليجؼ األوؿ فتتكفل
الدمصة السدتقمة بإبجاء الخأي في كل ما يتعمق بسذاريع القػانيغ والتشطيسات ذات الرمة باالنتخابات ،وكحا
السداىسة في تخقية البحث العمسي في السػاضيع االنتخابية ،وذلظ بالتعاوف مع مخاكد البحث والييئات
السخترة.
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الفرع الثالث 2صالحيات وأساليب عسل الدلظة الوطشية السدتقلة لالنتخابات بسوجب القانون العزوي
 2 00/11لقج مشح القانػف العزػي  07/19لمدمصة السدتقمة عجيج الرالحيات لمسسارسة أساليبيا في
التجخل وحساية العسمية االنتخابية مغ مختمف السخالفات التي يسكغ أف تمحق بيا ،بحيث ىشاؾ العجيج مغ
األساليب التي بسقتزاىا يسكغ مجابية مختمف عسميات الفداد التي قج تريب العسمية االنتخابية ،وىحا
انصالقا مغ أف وجػد سمصات أو ىيئات مخترة بتشطيع ورقابة االنتخابات يعج أمخ غيخ كاؼ ما لع تكغ
ليحه الييئات القجرة عمى التجخل لزساف سالمة العسمية االنتخابية ،حيث بجونيا تربح ىحه الدمصة عاجدة
عغ مسارسة مياميا ،وبرػرة عامة تستمظ الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات أساليب قانػنية متعجدة
ومتشػعة ،يسكغ أف تدتعيغ بيا لبدط رقابتيا عمى العسمية االنتخابية ،بحدب ما نز عميو القانػف السشذأ
ليحه الدمصة ،وىحه األساليب القانػنية يسكغ ردىا إلى ما يمي:1
 -1التدخل التلقائي للدلظة السدتقلة :تتجخل الدمصة السدتقمة تمقائيا في حالة وجػد أي خخؽ
لمقانػف العزػي السشذأ ليا ،وأحكاـ القانػف العزػي الستعمق باالنتخابات ،وفي ىحا الرجد مكشيا
السذخع مغ تدخيخ القػة العسػمية لتشفيح ق اخراتيا شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا ،وىشا مشح
السذخع الجدائخي لمدمصة السدتقمة ولزساف حدغ سيخ العسمية االنتخابية إمكانية التشديق مع
الدمصات العسػمية السخترة لتػفيخ كل اإلجخاءات األمشية ،وكحا بإمكانيا اتخاذ كافة التجابيخ
الزخورية عشج معايشة أية مخالفات تدجل في مجاؿ الدسعي البرخي.
 -2تلقي العرائض واالحتجاجات :خػؿ السذخع الجدائخي الدمصة السدتقمة وفي إشار قياميا بسياميا
تمقي كل عخيزة أو احتجاج متعمق بالعسمية االنتخابية ،وارد مغ األحداب الدياسية السذاركة ،أو
متخشح ،وتشطخ فييا شبقا ألحكاـ التذخيع العسػؿ بو.
 -3إخظار الدلظات العسومية واألحزاب بسختلف الخروقات :تخصخ الدمصة السدتقمة الدمصات
العسػمية السعشية بأي مالحطة أو خمل أو نقز يدجل مختبط بشصاؽ اختراصيا مغ شأنو
التأثيخ عمى تشطيع العسمية االنتخابية وسيخىا.

 -1قجور ضخيف ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .252
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بالتالي انصالقا مسا خػلو القانػف العزػي  07/19مغ صالحيات واختراص مياـ ،تعسل الدمصة
السدتقمة جاىجة عمى تجاوز كافة العخاقيل ،لفخض استقالليتيا لمسسارسة مياميا في التشطيع والخقابة الفعالة
عمى العسمية االنتخابية ،تحقيقا لسعيار الشداىة والذفافية ،السؤسذ لمجيسقخاشية الحقيقية ،قػال وفعال،
فساىي مطاىخ االستقاللية في عسل الدمصة السدتقمة لالنتخابات؟ ،وىل يكفي تشطيع انتخابات حخة ونديية
في تحقيق الجيسقخاشية؟.
السظلب الثاني 2مغاهر االستقاللية في مسارسة مهام الدلظة الوطشية السدتقلة لتشغيم االنتخابات.
قرج قياـ الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بسياميا عمى أكسل وجو ،مشحيا السذخع الجدائخي
السؤسذ ليا ،والدابق الحكخ ،استقاللية مغ الشاحيتيغ العزػية والػضي ية ،إال أنيا استقاللية ليدت
مصمقة ،فيي استقاللية ندبية تختمف مغ مطيخ لسطيخ آخخ ،يسكغ إبخازىا كالتالي:1
أ) -االستقاللية العزوية 2فقج اعتسج السذخع الجدائخي عمى التذكيمة الجساعية ،إذ تتذكل الدمصة مغ
مجمذ يزع خسدػف ( )50عزػا يتع انتخابيع مغ قبل األعزاء ضسغ الفئات التدعة ( )09السحجد
حر اخ في السادة ( )26مغ القانػف العزػي  ،07/19إذ اعتبخ السجمذ ىيئة مجاولة ،كسا تقػـ الدمصة
عمى مكتب ورئيذ يخزعػف أيزا لالنتخاب مغ قبل األعزاء الخسديغ ،وعميو كخس السذخع استقاللية
لمدمصة بخرػص ىحا السطيخ ،مغ خالؿ استبعاد آلية التعيغ داخل الدمصة السدتقمة لالنتخابات ،كسا
تتجدج االستقاللية العزػية مغ خالؿ تحجيج السذخع لسجة العزػية بالسجمذ وىي أربعة ( )04سشػات
غيخ قابمة لمتججيج مع اعتساد التججيج الشرفي كل سشتيغ ( ،)02وىحا ما يسشح الدمصة استقاللية،
خرػصا أف العزػ في الدمصة ال يكػف خاضعا لزغط التججيج لو ،ما يجعمو تابعا لمجية التي تقتخح
تججيج عزػيتو .تجعيسا لالستقاللية العزػية اشتخط السذخع في أعزاء الدمصة جسمة مغ الذخوط مشيا
الكفاءة والخبخة ،والشداىة وعجـ االنخخاط في العسل الدياسي لسجة ال تقل خسدة ( )05سشػات ،قبل اختياره
عزػ في الدمصة ،مع استبعاد السذخع العزػية عغ السشتخبيغ في السجالذ السحمية والبخلساف ،وإلداـ
األعزاء بأداء اليسيغ القانػنية.

 -1أحدغ غخبي "،مطاىخ استقاللية الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات "  ،مجلة السفكر للدراسات القانونية والدياسية،
العجد  ،2020 ،4ص .4
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لكغ يصخح أكثخ مغ سؤاؿ حػؿ االعتخاؼ بالكفاءة كذخط أو معيار لمعزػية في الدمصة السدتقمة،
ىل يكػف ذلظ بتقجيع شيادة أكاديسية أـ عغ شخيق تحقيق إداري؟ ،أـ ماذا؟ ،وإذا كاف الجػاب بتقجيع
شيادة أكاديسية لكل أعزاء الدمصة السدتقمة ،فيل األمخ كحلظ بالشدبة لمذخريات الػششية؟ ،وكحلظ
بالشدبة لسعيار الشداىة السصمػبة ،وىل يسكغ ترػر عزػ في الدمصة السدتقمة فاقج لمشداىة؟ ،بالتالي يبجو
السذخع في ىحه السدألة قج استعسل مرصمحات فزفاضة فقط لتديغ الػاجية القانػنية لمدمصة السدتقمة
لالنتخابات ،والػقع والسسارسة أمخ آخخ.1
ب) -االستقاللية الوعيفية  2فقج كخس السذخع الجدائخي استقاللية الدمصة مغ ىحه الشاحية ،حيث مشحيا
الذخرية السعشػية وأكج عمى االستقالؿ اإلداري والسالي ،رغع أنيسا يشجرجاف ضسغ آثار الذخرية
السعشػية حتى يزسغ ليا استقاللية حقيقية بخرػص ىحيغ السطيخيغ ،كسا أف السذخع مشح لمدمصة
اختراصات حقيقية في تػزيع ق اخراتيا ،إذ يرجر بعزيا عغ الدمصة وبعزيا عغ رئيذ الدمصة ،كسا
مشح السذخع لسجمذ الدمصة ومكتبيا صالحية السرادقة عمى بعس ق اخرات الدمصة ،وعميو استبعج
السذخع الدمصة التشفيحية في تشطيع أمػر الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات ،حتى تشطع أمػرىا بسػجب
نطاميا الجاخمي ،أو ضسغ سمصة التشطيع التي تختز بيا ،حيث ترجر في شكل ق اخرات صادرة أغمبيا
عغ رئيذ الدمصة ،وتقػـ الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات عمى أجيدة وهياكل ،تتسثل في مكتب
الدمصة ورئيذ الدمصة وأمانة تقشية وأميغ عاـ ،وىحا ما يسشحيا استقالؿ إداري مع عجـ خزػعيا ألي
شكل مغ أشكاؿ الخقابة اإلدارية ،إذ تخزع األجيدة لخئيذ الدمصة ،الحي يسمظ العجيج مغ الرالحيات
اإلدارية لتديخ الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات.
لعل االستقالؿ السالي ىػ الشقصة األضعف في استقاللية الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات مغ الشاحية
الػضي ية ،إذ تفتقج الدمصة لإلمكانيات البذخية والسادية التي تؤىميا لتشطيع انتخابات دوف االستعانة أو
شمب الجعع والسداعجة مغ الدمصات العسػمية في الجولة عمى السدتػييغ السحمي والػششي ،كسا أنيا ال
تستمظ مرادر تسػيل خاصة خارج الخديشة العسػمية ،مع فخض السذخع رقابة صارمة عمى ميدانية الدمصة
السدتقمة.

 -1قجور ضخيف ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .252
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إسشادا لسا سبق يسكغ القػؿ أف االنتخابات تذكل ضسانة لحقػؽ األفخاد في ضل نطاـ ديسقخاشي ،يذتخط
أف تكػف االنتخابات تتدع بالذفافية والشداىة ،ولتحقيق ذلظ اتجيت الجوؿ  ،مشيا الجدائخ ،لفخض رقابة
عمى العسمية االنتخابية ،سػاء كانت رقابة دولية ،أو رقابة قزائية ،أو عغ شخيق رقابة المجاف أو الييئات
السدتقمة.1
تعتبخ االنتخابات مغ ضخوريات االنتقاؿ الجيسقخاشي ،والسجخل األساسي والسيع في عسمية اإلصالح
والتغييخ ،وآلية مذخوعة ومقبػلة لتحقيق انتقاؿ سمذ وسمسي لمدمصة ،ونقل مصالب السػاششيغ إلى
السدؤوليغ ليتدشى تحػيميا إلى مخخجات سياسية ،وكأداة لحدع التشاقزات والرخاعات القائسة في
السجتسع ،وكزسانة لتقاسع الدمصة بيغ الجساعات السختمفة ،وفقا ألوزانيا الشدبية ،كسا تذكل االنتخابات
الشديية والذفافة مؤش اخ جيجا عمى التصػر الجيسقخاشي ،والػسيمة الػحيجة الكفيمة ليذ فقط بجفع ىحا التصػر
فحدب وإنسا بريانتو وتأميشو ،وعميو شيجت الجوؿ العخبية ،مشيا الجدائخ ،اتجاه الشطع الدياسية الحاكسة
إلى تحجيث نفديا ،واتخحت االنتخابات أبخز عشاصخ وآليات التغييخ ،فكاف بجاية االنفتاح الدياسي ،في
نياية ثسانيشيات القخف الساضي ،والحي تسثمت أبخز مطاىخه ،صجور وتعجيل دساتيخ تتجو نحػ الجيسقخاشية
– ولػ نطخيا – ( دستػر  23فيفخي  ،) 1989وتأسيذ مجالذ بخلسانية وفق االنتخابات التعجدية ،ولكغ
بالخغع مغ كل الخصػات التي قصعتيا الجساعة الحاكسة في االنتقاؿ إلى الجيسقخاشية ،معتقجة أف جػىخ
الجيسقخاشية في التشطيع الجوري لالنتخابات ،فإف ىحه األخيخة ال تداؿ تعاني الكثيخ مغ الشقائز ،ولع نرل
بعج إلى ما يصسح إليو الذعب الجدائخي في انتخابات حخة ونديية ،ذات تسثيل حقيقي ،يقػد ويفزي في
الشياية إلى تجاوؿ سمسي لدمصة.2

 -1آسيا دواد ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .5
 -2ناجي عبج الشػر " ،السؤشخات الدياسية التي أدت إلى عجـ تصػيخ الشطع االنتخابية في ضل التحػؿ الجيسقخاشي " ،مجلة
دفاتر الدياسة والقانون ،عجد خاص ،2011 ،ص .331
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بالتالي يسكغ القػؿ أف إجخاء انتخابات نديية وشفافة مغ الشاحية الفشية "التقشية" في بمج ما ،الجدائخ
مثال ،ال يعشي أف نطاـ الحكع في ذلظ البمج قج خخج مغ مراؼ الجوؿ التدمصية أو الذسػلية ،أو أصبح
بمج ديسقخاشي ،فاالنتخابات التي يػصف نطاـ الحكع السقتخف بيا بالجيسقخاشية ،تتصمب بعس السبادأل
واألسذ ،كسا تدتمدـ ثالثة معاييخ ،وىي :الفعالية والحخية ،والشداىة ،إذ تذيخ التجارب السعاصخة لمجوؿ
الجيسقخاشية إلى أف االنتخابات الجيسقخاشية التشافدية ال تجخي إال في نطع حكع ديسقخاشية ،بجساتيخ
ديسقخاشية ،أي أف االنتخابات الحخة والشديية ىي دورة الجيسقخاشية والحخيات والحقػؽ ،وىحا يعشي أف ىشاؾ
متصمبات لالنتخابات الجيسقخاشية ،تمخز في ما يمي:1
 -1تشطع عسل مؤسدات الحكع مغ خالؿ االستشاد إلى مبجأ حكع القانػف ،أي تقييج سمصة الحكػمة
بجستػر يخزع لو الحكاـ والسحكػمػف عمى قجـ السداواة ،ويػفخ آليات محجدة لرشع الق اخرات
والسداءلة الدياسية ،ونطاـ قزائي مدتقل لحساية مبجأ القانػف وصيانة حخيات األفخاد وحقػقيع.
 -2تسكيغ السػاششيغ مغ السذاركة في عسمية صشع الق اخرات الدياسية واعتساد مبجأ التجاوؿ الدمسي
لمدمصة ،وحق جسيع القػى الدياسية في التشافذ عمى مقاعج الحكع ،وذلظ مغ خالؿ االستشاد إلى مبجأ
"الذعب مرجر الدمصة" ،وأف الحكػمة تقػـ بسسارسة الدمصة بيجؼ تحقيق السرمحة العامة
لمسػاششيغ وليذ لتحقيق مرالح فئة أو حدب معيغ.
 -3تشطع عالقة مؤسدات الحكع بالجساىيخ عمى أساس رابصة السػاششة أي تستع جسيع فئات السجتسع
بسختمف الحقػؽ والػاجبات عمى قجـ السداواة ،وتداوي فخص السذاركة في عسمية صشع الق اخرات
الدياسية أماـ جسيع السػاششيغ ،مغ دوف تسييد عمى أساس األصل أو المغة أو العخؽ أو السحىب أو
السكانة االجتساعية أو االقترادية.
إف االنتخابات ىي أداة عسمية وتقشية لتكخيذ العسمية الجيسقخاشية ،إنيا ليدت الجيسقخاشية ،كسا أنيا
ليذ فػقيا وال تحتيا إنيا الزمة مغ لػازميا ،كسا أف ىحه العسمية دوف ضسانات ومقػمات ال تدتقيع وإنسا
تربح مجخد إجخاء يعيج إنتاج القسع وآلة الفداد والجيكتاتػرية.
 -1بػحشية قػي " ،ىل تؤدي االنتخابات إلى الجيسقخاشية " ،مجلة الديسقراطية ،عجد جانفي ،2012 ،ص ص .7-3
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فاألنطسة القسعية تفاخخ بإجخائيا لالنتخابات ولكشيا بالسقابل تدتحجث تخسانة قانػنية محكسة إلفخاغ العسمية
االنتخابية مغ محتػاىا وتحػيميا إلى مجخد فمكمػر سياسي يزسغ استس اخرية إنتاج الفداد وعدكخة الشطاـ
الحاكع.
ندتشتج مغ وجية الشطخ البحثية أف تصػيخ واستيعاب آليات الخقابة والذفافية في تشطيع العسمية
االنتخابية في الجدائخ ،انصالقا مغ تذكيل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بسػجب القانػف العزػي
 ،07/19كاف نتيجة التحػالت الدياسية في العالع ( خاصة بعج  2011فيسا سسي إعالميا " ثػرات الخبيع
العخبي" التي اجتاحت غالبية الجوؿ العخبية) ،وتحػالت البيئة الدياسية واالجتساعية واالقترادية والثقافية
في السجتسع الجدائخي (احتجاجات الديت والدكخ جانفي  ،2011الحخاؾ الذعبي يػـ  22فيفخي ) 2019
 ،الحي تراعجت مصالبو في االنتقاؿ الجيسقخاشي ،والتأسيذ لجولة مجنية تحتكع لمقزاء مدتقل.
بالتالي بخزت ىحه اآلليات القانػنية الججيجة في تشطيع العسمية االنتخابية نتيجة ضغػط سياسية خارجية
وأخخى داخمية ،عمى الجساعة الحاكسة ،فكاف أماـ ىحه األخيخة لزساف بقائيا في الحكع تقجيع تشازالت
ضاىخىا االنفتاح عمى الشيج الجيسقخاشي ،وباششيا مديج مغ الغمق الدياسي وقسع الحخيات والتحكع في
العسمية الدياسية ومخخجاتيا.
خاتسة2
ندتشتج أف التحػالت التي عخفتيا الجدائخ في األوضاع الدياسية ،قج كذفت التحػؿ البخاغساتي
في السسارسة الدياسية لمجساعة الحاكسة ( تحالف العدكخييغ و البيخوقخاشية السجنية ) ،نحػ استيعاب
تجريجي

غبخ مكتسل لآلليات الخقابة والذفافية عمى العسمية االنتخابية ،انصالقا مغ تذكيل الدمصة

الػششية السدتقمة لالنتخابات بسػجب القانػف العزػي  ،07/19وىي سمصة مشحت ليا عجيج الرالحيات
واستقاللية السياـ بعيجا عغ تجخل الدمصة التشفيحية في تشطيع كافة مخاحل العسمية االنتخابية.
يسكغ القػؿ أنشا تػصمشا إلى الشتائج التالية:
 -1ارتبط تذكيل الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بتراعج الزغط الذعبي في مديخات الحخاؾ
الذعبي بالسصالبة بسدار انتخابي شفاؼ ونديو يأسذ لمجيسقخاشية حقيقية.
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 -2سيصخة الزغػط الخارجية والجاخمية في عجيج التحػالت الدياسية ،جعل الجساعة الحاكسة في الجدائخ
تقجـ تشازالت سياسية في إبعاد اإلدارة والدمصة التشفيحية – ولػ نطخيا – مغ تشطيع العسمية االنتخابية.
 -3تصػر استيعاب آليات الخقابة والذفافية عمى العسمية االنتخابية ،انصالقا مغ تذكيل الدمصة الػششية
السدتقمة لالنتخابات ،لع يكغ تصػر ناجع عغ الثقافة والسسارسة الدياسة ،لجعميا سمصة أكثخ فعالية
في تحقق متصمبات الجيسقخاشية ،لكشو تصػر أفخزتو ضغػط خارجية وداخمية ،وليذ تصػر نابع مغ
قشاعة سياسية بزخورة تحخيخ العسل الدياسي والتأسيذ لمجيسقخاشية الحقيقة.
السرادر والسراجع2
 -2مقال2

 العارية بػلخياح " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات كآلية مدتحجثة إلدارة العسمية االنتخابية في الجدائخ ،مجلةالسعيار ،العجد .2020 ،2
 أحدغ غخبي " ،مطاىخ استقاللية الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات "  ،ـجلة السفكر للدراسات القانونية والدياسية،العجد .2020 ،4
 بػدربالة إلياس " ،قخاءة في القانػف العزػي  07/19وأثخه عمى االنتخابات " ،مجمة صػت القانػف ،العجد.2020 ، 2 بػعالـ بغ سساعيمي ،عبج الخحسغ بغ جياللي " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات كآلية مدتحجثة لتشطيعاالنتخابات" ،مجلة العلوم القانونية واالجتساعية ،العجد الخابع.2019 ،
 بػحشية قػي " ،ىل تؤدي االنتخابات إلى الجيسقخاشية " ،مجلة الديسقراطية ،عجد جانفي.2012 ، فاروؽ دايخة ،عسار كػسة " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات بيغ ميسة الخقابة وضخورة اإلشخاؼ وفق القانػفالعزػي  ،" 07/19مجلة اإلحياء ،العجد .2020 ،26
 قجور ضخيف " ،الدمصة الػششية السدتقمة – نطاميا القانػني ،مياميا وتشطيسيا " ،مجلة الحقوق والعلوم الدياسية،العجد .2020 ،13
 نقير لخزخ " ،الدمصة الػششية السدتقمة لالنتخابات في الجدائخ" ،مجلة العلوم القانونية واالجتساعية ،العجد الثاني،.2020
 ناجي عبج الشػر " ،السؤشخات الدياسية التي أدت إلى عجـ تصػيخ الشطع االنتخابية في ضل التحػؿ الجيسقخاشي " ،مجلةدفاتر الدياسة والقانون ،عجد خاص.2011 ،
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 بػقخوف تػفيق " ،اعتساد نطاـ اإلدارة السدتقمة لمعسمية االنتخابية في الجدائخ ،الدمصة الػششية السدتقمة أنسػذجا " ،مجلةاألبحاث القانونية والدياسية ،السجمج  ،2العجد .2020 ،2
 -0مذكرة2
 آسيا دواد ،الشغام القانوني للهيئة العليا السدتقلة لسراقبة االنتخابات في الجزائر ،محكخة لشيل شيادة الساستخ،جامعة الجياللي بػنعامة ،خسيذ مميانة ،الجدائخ.2018،
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