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ملخص:

.I
1

 -بدعوة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،أوفد االتحاد األوربي بعثة لمالحظة االنتخابات بغيةة االتةتحقاتات

التش ةريعية لاعاشةةر مةةا  .2112و تةةد وتةةات اةةعث البعثةةة الةةف الج ازئةةر فةةي  01مةةار  2112و عاةةف أرتةةها رئةةي

المالحظةةين خوسييي

إغناسيو سالفرانكا سانتشاز ني ار ،عضو في البرلمان األوربي ،و تة تقةدي البعثةة بتةسة رتةمية خةال نةدوة تةحسية انعقةدت فةي  11أفرية

بالعاتمة اعا و تد وت مئة مالحظ انتشروا عبر التراب الوطني و ا من  21بادا عضوا في االتحاد االوربي و من النرويج و تويت ار
و كعا عدة ديباوماتيين مقيمين بالجزائر ،و علك من اج تقيي المتار االنتخابي بالنظر الف القواني ةن الجزائ ة ةرية و كعا المعايير االتايميةة و

الدولية /و من جهة أخرى  ،شارك في مالحظة االتتراع وفد مةن تةبعة أعضةان مةن البرلمةان األوربةي تادتةة التةيدة طوكييا اياي ي و التةيد
بيار أنطونيو بانزاري و تتمتع بعثة االتحاد األوربي لمالحظة االنتخابات باالتتقاللية في نتائجهةا و اةي تنضة لاتتةريب بمبةادال المالحظةة
الدولية لالنتخابات المتادق عايها من طرف األم المتحدة في أكتوبر.2112
2

ميةزت
 -ان االنتخابات التشريعية لما  2112اي االولف التي يت تنظيمها في البالد عاف اثر المظاارات الوطنية الكبرى التي ّ

فتةرة جةةانسي  2111و " الربيةةع العربةةي " مةةن العةةا عاتةةة و الةةع ميةةز المنطقةةة و عايةةة بةةادرت الحكومةةة بتاتةةة مةةن االتةةالحات و فةةي اةةعا

التياق تيتولف المجا

الشعبي الوطني الجديد االتتمرار في اعا المتار كما تةيطالب بالبةح حةو مراجعةة الدتةتور بالتة ة ةعاون مةع مجاة

االمة ة ة ةة و او الغرفة التساف لابرلمان .
0

 -و تةةد تةةمحت مشةةاركة  44جزبةةا تياتةةيا (مةةنه  21تة اعتمةةادا مة خ ار) و  182تائمةةة متةةتقاة مةةن توتةةيع الخيةةار التياتةةي،

اضةةافة تضةةاعف عةةدد المترشةةحين تةةد أدى الةةف تبعثةةر األت ةوات التةةي ت ة االدالن بهةةا فةةي ك ة واليةةة ،االمةةر الةةع مةةنب األفضةةاية ل ح ةزاب

المتوفقة التيما حزب جبهة التحرير الوطني.
أما بالنتبة ل حزاب المتماة " اتالمية " فإنها ل تعرف نس
التنوات التتعينات أث ار كبي ار في نسو

النجاح المحقق في بادان المنطقة ،و بالسعة  ،خاّسةت " العشةرية التةودان " فةي

المواطنين الجزائريين بينما يشارك حزب مث حركة مجتمع التا في الحكومة منع  11تنة.

تمةةت مراجعةةة البطاتيةة االنتخابيةةة  ،و اعا كانةت ليةةات مراجعةةة اةعث البطاتيةةة واضةحة فةةي النتةةو
4
 و تبة اةةعث االنتخابةات ّ ،الرتمية ،فإن نظا التتجي ما از بة بعض النقائ الهيكاية التيما بتبب غياب التركيز الوطني لابطاتية االنتخابية المنتو عاية فةي
القانون .و في اعث الظروف ،الحظت البعثة أن البطاتية االنتخابية لن تكون مح مراتبة حقيقية من طرف األحزاب التياتية و المترشحين
األحرار ،األمر الع تيهز ثقة البعض منها و كعا ثقة منظمات المجتمع المدني.
2

 -و يقةع تنظةي االنتخابةةات فةي الج ازئةر عاةةف عةاتق ادارة الدولةة و بالختةةو

و ازرة الداخايةة و الجماعةات المحايةةة ،و تةد كانةةت

ادارة االنتخابات التشريعية عموما فعالة بسض تحضير تقني و لوجتتيكي جيد.
1

 -و جرت الحماة االنتخابية عموما في ادون رغ بعةض األحةداح الطسيسةة ،لكنهةا لة تثيةر الحمةا  ،و تةجات البعثةة أن أحةزاب

التحةالف الرئاتةي كانةت األكثةر نشةاطا خاتةة ألنهةا تتةوفر عاةف وتةائ معتبةرة .و ال يةن

القةانون عاةف التموية المتةبق لكةن عاةف تتةديد

جزئةةي بالنتةةبة لاق ةوائ التةةي تتحت ة عاةةف  %21مةةن األت ةوات المعبةةر عنهةةا عاةةف األت ة  ،ان اةةعا التةةقف المرتسةةع كثي ة ار يمةةنب األفضةةاية

ل حزاب األكثر تواجدا و التي بحوزتها امكانيات مالية معتبرة.
1

 -الحظت البعثة يو االتتراع عموما جوا اادئا و منظما خال عمايات االنتخاب و علك ابت ة ة ة ةدان مةن فت ة ةب المكات ة ةب الةف غاي ة ة ةة

السة ة ةرز ،و فتحت معظ مكاتب االتتراع في الوتت المحدد متزودة بكافة الوتائ الضرورية في أغابية مكاتب االتتراع التي تمةت مالحظتهةا
 ،االّ أن البعثة تتج أن أكثر من  %11من المكاتب التي تمت زيارتها ل يةت احتة ار االعةالن العمةومي عةن النتةائج باتةقها رغة أن علةك
منتو

عاية في تانون االنتخابات.

8

 -جرت في الهدون عموما كافة مراح جمع النتائج عاف متةتوى الاجةان االنتخابيةة الباديةة ثة عمايةة تركيزاةا .االّ أنةة لةوحظ بة ن

شةةسافية العمايةةات عاةةف متةةتوى الاجنتةةين االنتخةةابيتين كانةةت غيةةر كافيةةة التةةيما بتةةبب الحضةةور المحةةدود لمة ة ة ة ةمثاي األح ةزاب التة ة ة ةياتية /
3

المة ة ة ةترشحين و غياب رئي

الاجنةة المحايةة لمراتبةة االنتخابةات فةي حالةة واحةدة مةن بةين ( 4أربةع) حةاالت و انعةدا التتةاي التاقةائي لنتةخة

متادق عايها من النتائج لممثاي األحةزاب التياتةية /المترشةحين الةعين كةانوا موجةودين ( %11مةن الحةاالت المالحظةة) و غيةاب االعةالن

العمومي عن النتاج باتقها عاف المتتوى الباد و علك في  % 01من الاجان المالحظة.
9

 -و تج المالحظون أن أدان ممثاي المترشحين كان ضعيسا في أغاب األحيان بينما ا بمثابة الحةاجز األتاتةي الةع يضةمن

شةةسافية االتتةراع و بالتةةالي تبةةو النتةةائج .و لقةةد تميةةزوا بالتةةابية حتةةف أمةةا المخالسةةات التةةي كانةةت تحتة أحيانةةا بغيةةة الحسةةاظ عاةةف نة ة ة ة ة ةزااة

االتة ة ة ةتراع أو عاف ترية االنتخاب.
 ت ّ تقةدي االعةالن عةن النتةائج الم تتةة فةي لياةة  11مةا مةن طةرف و ازرة الداخايةة و اةي ليتةت االّ النتةائج بالمقاعةد و الجةن11
عاف متتوى الةوطني و عاةف أتةا المحاضةر التةادر عةن  1241باديةة و  111لجنةة انتخابيةة ديباوماتةية أو تنتةاية  ،فةي عات الوتةت
الع كان يتوات فية عم التركيز عاف متتوى مختاف الاّجان.
ان غياب نشر النتائج المستةاة تةد أخة الشةك فةي شةسافية و متةداتية المتةار االنتخةابي ممةا عقةد القةرانة الواضةحة لا ة ة ة ةمقاعد
11
 ّالمعة ة ةينة و التي كانت بعلك مح معارضة من طرف ممثاي المجتمع المدني و بعض األحزاب التياتية .اعا و تد تطرتت الاجنةة الوطنيةة
المتتقاة لمراتبة االنتخابات الف اعث النقطة أيضا في تقريريها النهائي.
12

 -تهن البعثة بدخو  140نائبا من النتان في المجا

الجديد بسض االجةرانات المتخةعة لتةالب مشةاركتهن ،اةعا و ان وضةعية

المرأة عموما في المجتمع الجزائر تتطاب التحتين و ترغب عدة جمعيات مثال الغان األحكا التمييزية لقانون األترة اتجاث النتان.
10

 -جعات نتيجة جبهة التحرير الوطني من اعا الحزب أكبةر منتتةر فةي االنتخابةات .و تةد ارتسعةت نتةبة المشةاركة ()%40.14

بالنتبة لعا  ،)02.12( 2111لكن تجدر اإلشارة الف أن العدد المرتسةع لة وراق البيضةان  /الماغةاة و الةع يقةارب  1.1مايةون (أ %18
من األتوات المعبر عنها) ،و الع يترج في الواتع نوعا مةا رفةض المةواطنين لاخيةار التياتةي المقتةرح ،و تبقةف تشةكياة المجاة

الشةعبي

الوطني في خطوطها العريضة دون تغيير بالمقارنة مع  ،2111و تد حازت أا تتة أحزاب تياتية و كعا األحةرار عاةف مةا يقةارب %91

من المقاعد .و اجتمعت عدة أحزاب عات أتايةة فةي تمثية المجاة
المجا

الشةعبي الةوطني مةن أجة معارضةة اةعث االنتخابةات و بالتةالي معارضةة

المنتخب.
منها تانون جديد لالنتخابات في جانسي 2112

تمت م خ ار مراجعة اإلطار القانوني لالنتخابات بالمتادتة عاف عدة نتو
14
 ّن االّ أنة ما از اناك بعض السراغات القانونية و نق في الدتة و نقائ ايكاية مازالت تميز بعض االحكا .

و تةد فرضةةت المتةادتة عاةةف اطةار انتخةةابي جديةةد تبية تةةاريص االتتةراع عةةدة تةةعوبات تنظيميةة لاجنةةة الوطنيةة المتة ة ةتقاة لمراتبةةة

االن ة ة ة ة ةتخابات و تةةد جعاةةت اةةعث التةةعوبات مةةن الاجنةةة الوطنيةةة لإلش ةراف عاةةف االنتخابةةات الضةةامن األتاتةةي لمراتبةةة و شةةسافية و تطةةابق
أن اعث الاجنة ل تشرف عاف أشغا الاجان االنتخابية.
المتار بالنتبة لقواعد القانون الداخاي و الدولي .االّ ّ
اعا و تد ت ّ الترحيب نتبيا بالاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات من طرف األطراف الساعاة في المتار االنتخابي .فهةي تةد
فعالة و شسافة .االّ ّأنة ل يت اإلعالن االّ عاف القاي من التساتي التي تخ ّ الطعون القضائية أما المحاك .
عمات بتسة ّ
ان بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات ت ّكد عاف المتاامة الممتازة لاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات.
ّ
12

رح بت األطراف الساعاة في المتار االنتخةابي نتةبيا بالاجنةة الوطنيةة لالشةراف عاةف االنتخابةات  ،و تةد عماةت بتةسة فعالةة و
ّ -

11

الدتةتور و حةو ت ار ارتةة  ،بينمةا انتهةت فتةرة الطعةون

شسافة .االّ أن و ازرة العد فيما بعد ل تعان االّ عن تاي من التساتي حو الطعون القضائية أما المحاك .
 -ل يت نشر و توفير االّ القاي من التساتي حو الطعون أما المجاة

تب ظهور النتائج التي من المسروض أن تكون مح معارضة مما أثر عاف شسافية المتار.

4

 -أثنان عمايات االنتخاب ،عرت نقة

11

المعاومةات الواضةب مختاةف األطةراف فيمةا يتة ة ةعاق بالمكةان لتقة ة ةدي الطعةون المحتماةة أو

المالحظات مما خاق بعضا مةن السوضةف ،و اكةعا أكةدت بعةض األحةزاب التياتةية و بعةض المترشةحين ضةعف النظةا االنتخةابي الةع ال

يتمب بجمع األدلة الضرورية لإلبالغ بحاالت الغش.
 -كانةت حريةةة التجمةةع محةةدودة التةيما فةةي العاتةمة ،و تةةد واجهةت العديةةد مةةن الجمعيةةات و المةدافعين عةةن حقةةوق االنتةةان عةةدة

18

تيود أما حرية تعبيرا أو تجمعه أو اجتماعه  ،و من جهة أخرى ،تعرضوا لبعض محاوالت التخويف و المضايقات القانونية ( اعتقةاالت

– منع تاقائي لامظاارات الص).
 -اعا و جانت التوتيات المستاة لبعثة االتحةاد األوربةي لمالحظةة االنتخابةات فةي نهايةة اةعا التقريةر ،و اةي موجهةة لتةاطات

19
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شسافية النتائج و تتبع متدراا

االطار الم تتاتي و القانوني

األحزاب التياتية و الحماة االنتخابية

اإلدارة االنتخابية

اجرانات االنتخاب

المجتمع المدني

مشاركة النتان
وتائ االعال

5

اعث التوتيات النقاط التالية:

.II

المقدمة

نتب االتحاد األوروبي بعثة لمالحظة االنتخابات التشريعية التي جرت فةي 11
بدعوة من الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ّ ،
مةةا  ،2112و كانةةت مهمةةة اةةعث البعثةةة التقيةةي المعمةةق و المست ة لالنتخابةةات وفقةةا لمعاية ة ة ةير حة ّةدداا القةةانون الجزائ ة ة ة ةر و لاللتة ة ة ةزامات

الجهة ة ةوية ة ةة و الدولية المطبقة في االنتخابات الديمقراطية.

و تةةد وتةةات بعثةةة االتحةةاد األوروبةةي الةةف الج ازئةةر فةةي  01مةةار  2112بة ة ة ةقيادة رئ ة ة ةي

المالحظةةين خوسييي اغناسيييو سييال فرنكييا

سانشيز ني ار و او عضو في البرلمان األوروبي  .و انطاق العم الرتمي لابعثة يو  11افري  .2112و تد ت ّ عاف متتوى كافةة التةراب
الةوطني تجنيةةد  111مالحةةظ تةةابعين لاةةدو التةةتة و العشةرين ( )21األعضةةان فةةي االتحةةاد األوروبةةي و كةةعلك مةةن النةةرويج و تويتة ار و كةةعا
عةدة دباوماتةيين المتواجةدين بةالجزائر .كمةا شةارك وفةةد مةن تةبعة ( )1أعضةان مةن البرلمةان االوروبةةي تقةودث التةيدة طوكييا اياي ي و التةةيد
ممةا تةمب لابة ةعة ة ةثة م ة ةن اعةداد نة ة ةتائجة ة ة ةها و
تمةت عمايةة المالح ة ةظة بتة ة ةسة كاماةة ّ
انطونيو بنزيري في مالحظة عماية االتتراع .اةعا و تةد ّ
توتياتها عاف أتا عم المالحظين .و تامت البعثة بمالحظة مجموع العمايات ما تب االنتخاب من يو االتتراع( فةتب المكاتةب -عمة

االتتراع -غاق المكاتب – السرز) و كعا العمايات التي تات االنتخابات( جمع و تركيز النتائج) و علك عاف متتوى مجموع واليةات الةوطن.
و من خال يو االنتخاب تمت مالحظة  842مكتبا لالتتراع ابتدان من فتحها الف غاية غاقها أ ما يعاد  ℅ 1.14مةن مجمةوع مكاتةب

االتتراع  .و في  12مار  2112أتدرت بعثة االتحاد االوروبي لمالح ة ة ةظة االن ةتخ ةابات التة ة ةتريب الت ة ةمة ةهي ة ةد  .و ختمت البعثةة أشةغالها
في الجزائر في  29ما .2112
و تتمتع بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة االنتخابةات باالتةتقاللية فيمةا يتعاةق بنتةائج أعمالهةا و اةي تنضة ّ لاتتةريب بالمبةادال الدوليةة
ةود بعثةة االتحةاد االوروبةي لمالحظةة االنتخابةات
لمالحظة االنتخابات المتادق عايها مةن طةرف االمة المتحةدة فةي أكتةوبر .2112اةعا و ت ّ

لاتعاون و الدع العان تاقتهما خال مهمتها من طرف كافة التاطات الجزائ ة ة ة ة ةرية الت ة ة ة ة ة ةيما و ازرة الداخا ة ة ة ة ة ةي ة ة ة ةة

التعبير عن شكراا الخال

و الجماعةةات المحايةةة و و ازرة الخارجيةةة و و ازرة العةةد و االحةزاب التياتة ة ةية و المة ة ةترشحين و كةةعا منظة ةمات المج ة ةتمع الة ةمدنة ة ةي و مندوبيةةة

االتحاد االوروبي بالجزائر و ممثاي الدو االعضان في االتحاد االوروبي و باتي التسارات  .و تخة

البعثةة بالشةكر المةواطنين الج ازئةريين

و وتائ االعال عاف اتتقباله لها.

.III

الســـــيــــاق الســــيــاســـــي

.1

الـــرهــانــات الســــيـــاســية

ان االنتخابات التشريعية لما  2112اي ّأو انتخابات يت تنظيمها في البالد بعد الربيع العربي  2111و الع ل يكةن لةة التةدى
ّ
عاتةةة فةةي الةةبالد منةةة فةةي بةةاتي الباةةدان المغاربيةةة و علةةك لعةةدة اتةةباب – فبالنتةةبة لاةةبعض التةةيما المجتمةةع المةةدني و االح ةزاب التياتةةية

إن الربيع العربي
المعارضة ،فإ ّن الربيع العربي ل يح بعد في الجزائر .و بالنتبة لابعض اآلخر  ،خاتة في تسوف االحزاب الوطنية  ،ف ّ
فةةي الج ازئةةر تةةد حةةدح منةةع أكثةةر مةةن  21تةةنة أ تةةنة  1988حيةةح فتحةةت الةةبالد عاةةف التعدديةةة الحزبيةةة  .و مةةن جهتهةةا  ،أعة ّةدت االدارة

المحاية معاّقة لتحتي

الناخبين كان شعاراا " ربيعنا او الجزائر" .

ان مظةةاارات جةةانسي  2111ل ة ت ة د الةةف تغييةةر النظةةا ب ة أدى الةةف متةةار مةةن االتةةالحات المراتبةةة و التةةي أعاةةن عنهةةا ال ةرئي
ّ
بوتسايقة في خطابة يو  12أفري  . 2111و عاية ت ّ في  24فيسةر  2111رفةع حالةة الطةوارال فةي الةبالد و المة ةعمة ة ةو ب ة ةها منةع ،1992

لاتجنةد مةن
اعا و التز الةرئي شختةيا فةي المتةاامة فةي اةعث االنتخابةات و فةي خطابةة يةو  8مةا  2112فةي تةطيف تةا بةدعوة أخيةرة
ّ
المحرضةةين عاةةف السةةتن و االنشةةقاق و كةةعا
أج ة المشةةاركة فةةي االنتخابةةات  .كمةةا دعةةف الشةةباب الةةف التتةةد ألع ةدان الةةبالد و مواجهةةة
ّ
لمحاوالت التدخ االجنبي.

تتج اعث االنتخابةات التشةريعية كةعلك االنتقةا مةن جية الةف جية
و ّ
فشيئا لسائدة الجي الجديد من النتان و الرجا التياتيين.
6

خةر .خمتةون تةنة بعةد االتةتقال  ،بةدأ القةدمان يبتعةدون شةيئا

و تيتولف المجا

الشعبي الوطني الجديد متار االتالحات المشروع فيها  ،حيح تيقع عاف عاتقة كعلك التةدخ بتةسة أو بة خرى

االمةةة المنش ةئ

ةان مجا ة
فةةي مراجعةةة الدتةةتور التةةي أعاةةن عنهةةا ال ةرئي بوتسايقةةة االّ أّن ةة مهمةةا كانةةت تشةةكياة المجا ة الشةةعبي الةةوطني فة ّ
بموجب الم ارجعة الدتتورية عا  ،1991او الع يكر في االخير المتادتة عاف القوانين و عاف االتةالحات ،و يتكةون مجاة

االمةة

مةةن ثاثةةي الممثاةةين المنتخبةةين بتةةسة غيةةر مباش ةرة مةةن طةةرف مجموعةةة مةةن المنتخبةةين الكبةةار ( المنتخب ةين المحايةةين) و الثاةةح االخيةةر مةةن
الشختيات التي يعينها الرئي

بحيح يتوفر عاف اتاية لمعارضة المتادتة غاف القوانين  .اعا و تاما يبادر المجا

الشعبي الوطني عاف

المتتوى التشريعي بحيح ان معظ القةوانين المتةادق عايهةا تةت بمبةادرة مةن الحكومةة  .اخية ار و عاةف اثةر اةعا االتتةراع  ،لة تتغيةر تشةكياة

المجا

الشعبي الوطني في الواتةع ( ارجةع التحاية )  .و عايةة فةان تطةور م تتةتنا لابرلمةان و تحتةينا لانشةاط التشةريعي لامجاة

الشةعبي

الوطني تيتمحان بان يتبب مسهو مشاركة المواطنين اكثر فاعاية في ادارة الش ون العمومية عن طريق ممثايه .
.2

المشهد السياسي
لقد توتع المجا التياتي بسض مشاركة  44حزبا في اعا االنتخاب و كعا تحالسا واحدا الف جانب مرشحين أحرار .و من بين اةعث

االحزاب  21 :حزبا جديدا ت اعتماداا خال االشهر االخيرة .اال ان عماية اعتماد االحزاب الجديةدة لة تنتةة بعةد اع مةا از انةاك  22ماةف

بطاب انشان احزاب اي تيد الدراتة عاف متتوى و ازرة الداخايةة و  11ماةف بطاةب انشةان حةزب تة رفضةها لعةد اتةتيسان كافةة الشةروط لكةن

يمكةةن اتةةتكمالها  .ويةةن

القةةانون العضةةو المتعاةةق بةةاألحزاب التياتةةية عاةةف نظةةا إلنشةةان االح ةزاب التياتةةية اةةو فةةي اواتةةع جةةد تةةعب

(معرت ) و يتطاب االمتثا لنضا تتريب متبق و تتوفر االدارة عاف تاطة تمييزية واتعة خال اعا المتار.
و تبدو الحالة متباينة في تسوف االحزاب المعتمدة حديثا و التي تمث مختاف التيارات التياتية الوطنية و الديمقراطية و االتالمية

 .فه احزاب ت انشاناا من طرف اعضان تد انشة ة ة ةقت عن احزاب موجودة و الع يرغة ة ة ة ةبون في احتال مكانة في الم ة ة ة ةعترك التة ة ة ةياتي ،
و اخرون احةزاب كةانوا موجةودين مةن تبة و لكةن كةانوا ينتظةرون فرتةة المتةادتة عاةف وجةودا و انةاك احةزاب اخةرى يمكنهةا ان تضةيف

بعةةض المقاعةةد الا ة االح ةزاب فةةي حالةةة التحةةالف فةةي البرلمةةان .و العديةةد مةةن منشةةئي اةةعث االح ةزاب ا ة اط ةراف تياتةةية جةةانت مةةن جبهةةة
التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.
ان اعتمةةاد  21حزبةةا جديةةدا خةةال شةةهرن او ثالثةةة اشةةهر تي ة االتت ةراع ل ة تتةةمب لهةةا مةةن احةةتال المة ة ة ة ة ة ة ةكانة الالزمةةة فةةي الحماةةة

االنتخة ة ة ة ةابية ة ة ة ةة و بالتةةالي بةةالتعريف بكيانهةةا لةةدى المةواطنين  .و مةةن جهةةة اخةةرى ادى تضةةاعف االحةزاب الةةف تبعثةةر االتةوات زيةةادة عاةةف

الغةةان الق ةوائ التةةي ل ة تتحت ة عاةةف  ℅2مةةن االت ةوات المعبةةر عنهةةا و التةةي شةةجعت الحةةزب المتةةيطر ( ارجةةع نتةةائج االتت ةراع) .و عايةةة

تتتوفر االحزاب الجديدة عاف وتت اكثر لتنظي انتخابات المحاية المقباة و المزع اجراناا في الخريف.
و تضة تةوائ االحةرار كةةعلك تنزعةةا كبية ار و اةةي تتكةةون فةةي معظمهةةا مةةن اعضةةان منشةةقة عةةن احةزاب موجةةودة و مةةن مناضةةاين خابةةت

ماه او شختيات جهويةة و تةد فةازت اةعث ال القةوائ ب  19مقعةدا فةي المجاة

الشةعبي الةوطني الجديةد و يمكنهةا ايضةا و يمكنهةا ايضةا

اضةافة أتةوات أخةرى ألاة األحةزاب  .و كةان تةد دخة عاةف اثةر االنتخابةات التشةريعية لعةا  00 ،2111مترشةحا حة ار لامجاة

الش ة ةعب ة ة ةي

الوطن ة ةي .و خال اعا االنتخاب  ،أثارت األحزاب التياتية ااتماما كبية ار ممةا يمكةن تستةيرث جزئيةا بالتةياق الجهةو لكنهةا لة تتحتة عاةف

النتائج المحققة اناك .و بالسع  ،يختاف ماضي الجزائر القريب عن ماضي بادان المنطقة من جهة ،و تد خاقت " العشةرية التةودان" خةال

تةنوات التتةعينات ثةا ار فةي عاكةرة الج ازئةريين ،و مةن جهةة أخةرى ،فةةإن حةزب حركتةة مجتمةع التةا متواجةةد ضةمن تشةكياة الحكومةة منةةع 11

تنة.
و مةةا از اةةعا الحةةزب الةةع تةةرك مة خ ار التحةةالف الرئاتةةي لتشةةكي تحةةالف الج ازئةةر الخضةران مةةع حةزبين اتةةالميين خةرين (النهضةةة و

االتالح)  ،يحتسظ ب ربعة وزران في الحكومة ،و باتتثنان بعيدا عن اعا التحالف  ،فإن العديد مةن األحةزاب االتةالمية تةد طالبةت النةاخبين
باالتتراع  ،و منها حزب العدالة لعبد اهلل جاب اهلل أو جبهة التغيير لعبد المجيد مناترة و أحزاب أخرى حديثة االنشان نوعا ما ،و ل تعتبر
االحزاب التياتية عن رغبتها في التحالف في المجا

البرلماني المقب .

7

اةةعا و تةةد حةةاو الم يةةدين لامقاطعةةة تةةماع تةةوته و مةةنه التجمةةع مةةن أج ة الثقافةةة و الديمقراطيةةة الةةع حةةاز عاةةف  19مقعةةدا فةةي

االنتخابات التشريعية األخيرة و الع ترر الخوض في حماة نشيطة ضد اعا االتتراع و الع يعتبر بالنتةبة لهةعا الحةزب بمثاليةة " متةرحية

" تةةت د بةةالبالد الةةف الهةةالك ،بينمةةا شةةارك حةةزب جبهةةة القةةوى االشةةتراكية الةةع تةةاطع االنتخابةةات التش ةريعية التةةابقة فةةي اةةعا االتت ةراع رغ ة

خطابة االنتقاد اتجاث االتالحات الجارية .و تد اعتبر أن مشاركتة وتياة إلتتعادة المبادرة التياتة و تجنة ة ةيد مناضةاين و مواطن ة ةين مةن

جديد ،و من جهتة اشتكف حزب حركة الشباب الحر من أج التغيير من عد امكانية التعبير عن المقاطعة بحرية.

.IV

االطار القانوني:
ان الم تتة المعنية باالتتحقاق االنتخابي اي المجا

اةةو مكةةون مةةن غ ةرفتين امةةا المجاة

الشةةعبي الةةوطني و مجاة

الةةوطني فةةي  11مةةا  .2112و ينتخةةب اةةعا المجا ة

الشعبي الوطني و لاجزائر نظا مزدوج .يمار البرلمان التاطة التشريعية و
األمةةة

 .و تةةد ت ة االنتخةةاب فةةي الغرفةةة األدنةةف أ فةةي المجا ة

المتكةةون مةةن  412نائبةةا لمةةدة خم ة
()3

المقاعد تد ارتسع كثي ار بموجب انشان  10مقعدا اضافيا بالنتبة لامجا
.1

()1

()2

تةةنوات

الشةةعبي

و تجةةدر االشةةارة الةةف مجمةةوع اةةعث

التابق .

االلتزامات و المقاييس الدولية و الجهوية
()4

وتعت الجزائر و تادتت عاف أا األدوات الدوليةة و الجهويةة التةي تشةك القواعةد المعتةرف بهةا دوليةا فةي مجةا االنتخابةات،

ممةا

يمنحها تاعدة مرجعية لتنظي انتخابات ديمقراطية.
.2
2.1

االطار المؤسساتي

 السلطة التن يذيةيخو دتتور  1991التي تمت مراجعتة في  2112و  2118لرئي ( )5الجمهورية تالحيات واتةعة( .)6فااةرئي

الحةق فةي الترشةب

دون تحديد عدد العهدات منع مراجعةة ( 2118بينمةا كةان الحةد تبة علةك عنةد عهةدتين) و يعةين الةوزير األو و كةعا الحكومةة ،و عايةة فإنةة
()8

بتمتةةع بمجم ة التةةاطة التنسيعيةةة( ، )7و مةةن جهةةة أخةةرى ،يتمتةةع بتةةاطات تش ةريعية واتةةعة
()9

السترات ما بين دورات البرلمان و علك بحق مطاق

و يمكةةن التش ةريع بموجةةب مرتةةو رئاتةةي خةةال

(و لة الحق المطاق في التشريع )....

1

 المادة  89من الدستور2
 المادة  201من الدستور3
 قدر عدد مقاعد النواب المتنافسين ب  090عام  ، 2881ثم ارتفع إلى  098خالل انتخابات  1001و 10014
 العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و العقد الدولي المتعلق بالحقوق االقتصاادية و االتتماعياة و الثقافياة و االتفاقياة الدولياة حاول القءاال علاى مختلاأشكال التمييز العنصري و االتفاقية الدولية حول القءال على مختل أشكال التمييز اتتاه النسال مع التحفظ في تطبيق المواد  1و  21فقرة  4و  21إال إذا لام تتعاار
مع قانون األسرة و تحفظ على المادة )....( 18
و قد اعتبرت التحفظات غير مطابقة لموءوع و غاية  CEDEFو بالتالي منعتها السويد و البرتغال و الادنمار ) ،و االتفاقياة حاول الحقاوق السياساية للمارأة و االتفاقياة
ءد التعذ يب و غيرها من األشكال و المعامالت القاسية و غير االنسانية أو االتفاقية المتعلقة بحقوق االطفاال و االتفاقياة المتعلقاة بحقاوق األشاخاص المعااقين و الميثااق
العربي لحقوق االنسان التابع لتامعة الدول العربية و الميثاق االفريقي لحقوق االنسان و الشعوب.
5
 يتم انتخاب الرئيس بموتب االقتراع العام لمدة  1سنوات و يعاد ترشيحه دون تحديد عدد العهدات ( المراتعة الدستورية لعام )10096
 يعين الوزير األول و ينتهي مهامه7
 و يمكنه أيءا :تعيين نائب أو عدة نواب للوزير األول و ينتهي مهامهم ،يوقع على المراسيم الرئاسية  ،يوافق و يصاادق علاى العقاود الدولياة ،يعاين فاي المناصاب وفي العهدات التي ينصب عليها الدستور و في المناصب المدنية و العسكرية للدولية و في التعيينات المقررة خالل متلس الوزار و تعيين رئايس متلاس الدولاة و االماين
العام للحكومة و محافظ بن التزائر و القءاة و المسؤولين عن هيئات األمن و الوالة ( المواد  11و  19و  91من الدستور).
8
 المادة  – 211تعتبر المواد غير تل المخصصة للقانون تابعة للسلطة التنظيمية لرئيس التمهورياة ،غيار أن تطبياق القاوانين تاابع للمتاال التنظيماي للاوزير األول (لكن يتب أن يصادق عليه الرئيس كذل )
9
 المادة  214من الدستور – خالل الفترة التشريعية السادسة  ،1021 -1001صادق البرلمان على متموع  11قانون و كافة نصوص القانون التزائري بأكملهاا فايتل الفترة تابعة للرئيس.
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 1.1السلطة التشريعية
()10

يمار التاطة التشريعية برلمان مزدوج
تن

يتكون من المجا

الشعبي الوطني و من مجا

عايها المادتان  122و  120من الدتتور يت انتخاب المجا
و يتكةون مجاة

الجمهورية و في اعا التياق  ،تت المتادتة عاف نتو
()11

ب غابيةةة ¾ مةةن األت ةوات فةةي مجا ة
المجا  ،أخيرا ،يمكنة ح المجا

الحكومة

الشعبي الوطني بموجب االتتراع العا المباشر.

األمةة مةن  0/2مةن األعضةان المنتخبةة فةي االتتةراع غيةر المباشةر مةن طةرف أعضةان المجةال

الوالئية و من  0/1يعينه رئي

()13

األمة ،يشرع البرلمان في المجاالت التي

االمةةة

و يمةةنب اةةعا التةةقف لا ةرئي

الشعبي الوطني دون تيد

()14

 ،يتعرض بمطاق الحق

()12

الشعب ة ة ةية البادية ة ة ةة و

القوانين التي ينتخبها المجا

الشةعبي الةوطني

تةةاطة تجميةةد أ تةةانون عةةن طريةةق الثاةةح الةةع يعينةةة فةةي

 .و عالوة عاف علك ،فإن البرلمةان الةع مةن المسةروض أن "ي ارتةب" نشةاط

الف الح في حالة عد المتادتة عاف العم الحكومي.

 2.1السلطة القضائية
يتةةرح الدتةةتور ب ة ن " التةةاطة القضةةائية متةةتقاة"( .)15اال أن القاضةةي يعينةةة ال ةرئي

لاقضةةان عةةن كيسيةةة أدان مهمتةةة( ،)17و يتة أر
()18

المتارات المهنية له الن القضاة

اةةعا المجاة

الجمهوريةةة عاتةةة بحيةةح يقةةرر التعيينةةات و التحةةويالت و كةةعلك يقةةرر تةةير

و بالتالي فإن التتريب باالتتقاللية ال تراث أغابية المجتمع بعلك المسهو .

ختاما ،تتمركز معظ التاطة لدى رئي

الجمهورية ،و او أيضا متواجد في تاب التاطات الثالثة بحيح يتخ ة ةي مبةدأ ت ة ة ةوازن التة ة ةاطات و

بالسع فإن السةرق بةين التةاطات الثالثةة غيةر واضةب.
يمكنها مواجهة الحكومة.

.3

رئةةي

()16

و اةةو أيضةةا مت ة و أمةةا المجا ة

األعاةةف

()19

ان المجاة
ّ .

الشةعبي الةوطني ال يتمتةع بتةورة تةوة تشةريعية حقيقيةة و ال بتةاطة

النظام االنتخابي التشريعي
يجةةد االطةةار القةةانوني لامتةةار االنتخةةابي تعريسةةة أتاتةةا فةةي القةةانون العضةةو رت ة  11-12الم ة رف فةةي  12جةةانسي  2112المتعاةةق

بالنظا االنتخابي المعتمد عاف الدتتور الجزائر و المكم بعدة توانين و أوامر و مراتي رئاتية و مراتي تنسيعية.)20( .
غير أن بعض السراغات القانونية و نق

التمثية عاةةف متةةتوى المجةةال

الدتة في بعض األحكا عاف تةبي المثةا القةانون المحةدد لكيسيةات رفةع حظةوظ المةرأة فةي

المنتخبةةة – تةةد فرضةةت عاةةف التةةاطة التنسيعيةةة تنظةةي بعةةض مةةن مظ ة ةاار المة ة ةتار االنت ة ة ةخابي – و بعضةةها

مهمة جدا – و علك عن طريق ت اررات و تنظيمةات و مقةررات و اجةرانات ،و أاة مةن علةك  ،يعةرف النظةا االنتخةابي نقةائ
10

ايكايةة عاةف
أعءال

 يتم انتخاب المتلس الشعبي الوطني بموتب االقتراع الشعبي المباشر أما متلس األمة فيتكون من  0/1من األعءال المنتخبة بصفة غير مباشرة من طرالمتالس البلدية و الوالئية و من  0/2يعينهم رئيسي التمهورية.
11
 من  1001إلى  ، 1021صادق البرلمان على متموع  11قانونا ،و كافة نصوص القانون التزائري بأكملها في تل الفترة تابعة للرئيس.12
 يمكن لرئيس التمهورية اتخاذ قرار حل المتلس الشعبي الوطني أو تنظيم االنتخابات التشريعية المسبقة (المادة  218من الدستور).13
 "يراقب البرلمان العمل الحكومي" ( المادة  88من الدستور)14
 و إذا لم يتم مرة أخرى الحصول على مصادقة المتلس الشعبي الوطني ،فإنه يتم حل المتلس الشعبي الوطني بحق مطلق (المادة  91من الدستور)15
 المادة  209من الدستور16
 المادة  19من الدستور17
 المادة  248من الدستور18
 المادتان  214و  211من الدستور19
 عين رئيس التمهورية مؤخرا ( 01أفريل  )1021وزير العدل ،السيد طيب بلعيز كرئيس للمتلاس الدساتوري ،و بماا أن المنصابين متعارءاين وفقاا للدساتور ،فقادعين رئيس التمهورية السيد أحمد نوي ،األمين العام للح كومة لتولي نيابة وزارة العدل و السؤال المطروح يبقى هو معرفة ما إذا كان بإمكانه االبتعاد عان منصاب كاان
يشغله قبل ذل و في فترة وتيزة ،تتدر اإلشارة إلى أن بعثة االتحاد األوربي لمالحظة االنتخابات لم تحظ أبدا باستقبال من السيد بلعيز خاالل فتارة مهمتهاا و أن تعااون
م مثلي المتلس الدستوري مع بعثة االتحاد األوربي لمالحظة االنتخابات كانت شبه منعدمة و اللقال الوحيد الذي تحصلت عليه البعثة بعد االنتخابات كان يميزه نقصا شبه
كامل في المعلومة الحقيقية.
20
 و من بينها القانون العءوي المحدد لحاالت التعار مع العهدة البرلمانية ( و تصحيحها) .القانون العءوي رقم  00-21المحادد لكيفياات رفاع حظاوظ المارأة فايالتمثيل على مستوى المتالس المنتخبة ،القانون العءوي رقم  04-21المتعلق باألحزاب السياسية  ،القانون العءاوي رقام  01-21المتعلاق بااإلعالم ،القاانون رقام -21
 01المتعلقات بالتمعيات .القانون رقم  19-98المعدل و المتمم  ،المتعلق باالتتماعات و المظااهرات العمومياة ،األمار رقام  02-21المحادد للادوائر االنتخابياة و لعادد
المقاعد النتخابات البرلمان ،المرسوم الرئاسي رقم  19-21المحدد لتنظيم و سير اللتنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية  ،المرسوم الرئاسي رقم  18-21المتءمن
تعياين أعءاال اللتناة الوطنياة لمراقباة االنتخاباات التشاريعية لعاام  ،1021المرساوم الرئاساي رقام  11-21المتءامن دعاوة السال االنتخاابي النتخااب أعءاال المتلااس
الشاعبي الاوطني ،المرساوم التنفياذي رقام  11-21المتعلاق باساتمارة تساتيل التوقيعااات الفردياة لقاوائم المترشاحين االحارار النتخااب أعءاال المتلاس الشاعبي الااوطني،
المرسوم التنفيذي رقم  19-21المحدد لشروط و كيفيات انتخاب المواطنين التزائريين المقيمين في الخارج النتخاب أعءال المتلس الشعبي الوطني ،المرسوم التنفيذي
رقم  18-21المحدد لكيفيات إشهار المترشحين ،المرسوم التنفيذي رقم  00-21المحادد لشاروط و أشاكال إعاداد الوكااالت لاادالل باألصاوات فاي االنتخاباات ،المرساوم
التنفيذي رقرم  02-21المحدد لشروط تتنيد المستخدمين أثنال االنتخابات.
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متةةتوى اعةةداد الق ةوائ االنتخابيةةة و شةةسافية متةةار مرك ةزث النتةةائج و فعاليةةة ح ة الن ةزاع االنتخةةابي ،كمةةا أن الشةةسافية السعايةةة لاعمايةةات خةةال

المراح المتتالية لامتار االنتخابي تحتاج الف اعادة النظر فيها .ان االجرانات القانونية و االدارية المعمو بها تةد فرضةت حةدودا فةي اةعا
الش ة ن ،و كةةعلك نق ة
()21

فةةي الشةةسافية عنةةد تركيةةز النتةةائج ممةةا ل ة يتةةمب بمتابعةةة متةةدر النتةةائج و اةةز ثقةةة األط ةراف الساعاةةة فةةي المتةةار

االنتخابي

 2.2كي ية االقتراع
الشعبي الوطني عن طريق االتتراع العا  ،المباشر و التر ( .)22و ينتخب المجا

يت انتخاب أعضان المجا

لعهدة مدتها خم

تنوات( .)23انة اتتراع عاف أتا

الشعبي الوطني

توائ يعتمد عاف نظا التمثي النتبي و ينظ عاف متتوى التراب الوطني في الدوائر

اإلدارية الموجودة أ  48والية و تضاف اليها أربعة دوائر لاناخبين المقيمين في الخارج ،و يت اعن انتخاب النواب في دور واحد.
و ينبثق عن كيسية االتتراع اعث توزيع نتبي لامقاعد وفقا لعدد األتوات المتحت عايها من طرف كة تائمةة مةن تطبيةق تاعةدة

البةةاتي األتةةوى ،و تقةةد القةوائ مةةن طةةرف األحةزاب المعتمةةدة ( 44بالنتةةبة لهةةعا االتتةراع) أو مةةن طةةرف المرشةةحين األحةرار ( 182تائمةةة تة
()24

اعتماداا)  ،و لن ت خةع فةي الحتةبان عنةد توزيةع المقاعةد

كافةة القةوائ التةي تحتةات عاةف أتة مةن  %2مةن األتةوات المعبةر عنهةا .و
()25

يطبق اعا التقف االنتخابي عاف متتوى ك دائرة انتخابية .و بالنتبة لك دائرة انتخابية ،فإن توزيع المقاعد يت وفقا لنتبة انتخابية

.

و يت توزيع المقاعد لك تائمة وفقا لاكيسيات التالية ،حتاب النتبة االنتخابية في ك دائرة انتخابية – تتحتة كة تائمةة عاةف عةدد مةن

المقاعد يتاو عدد النتب االنتخابية المتحت عايها -و بعد حتو القوائ عاف المقاعد المناتبة لانتةب االنتخابيةة  ،يةت توزيةع المقاعةد
()26

غير المختتة عاف الباتي األتوى

()27

 .االّ أن اضةافة المةادة  01مكةرر

السعاية المختتة لانتان عند اعداد توائ المرشحين و عند تختي

فةي الدتةتور و التةي تةمحت منةع علةك الحةين بتطبيةق النتةب

المقاعد لامرشةحين المتواجةدين عاةف القةوائ السةائزة ،و بالسعة  ،يةن

القانون العضو الجديد رت  10-12الم رف في  14جانسي  2112عاف:


المةادة  " :2ال ينبغةةي أن يقة عةةدد النتةةان فةةي تةوائ الترشةةيب ،تةوان كانةت حةرة أو مقدمةةة مةةن طةرف حةةزب تياتةةي أو عةةدة أحةزاب
تياتةية ،عةن النتةب المحةددة أدنةاث ،تناتةبا مةع عةدد المقاعةد الشةاغرة – بالنتةبة النتخابةات المجاة

الشةعبي الباةد  %21 :عنةةدما

يكةةون عةةدد المقاعةةد يتةةاو  4مقاعةةد –  % 01عنةةدما يكةةون عةةدد المقاعةةد يتةةاو أو يسةةوق  2مقاعةةد –  %02عنةةدما يكةةون عةةدد
المقاعد يتاو أو يسوق  14مقعدا –  %41عندما يكون عدد المقاعد يتاو أو يسوق  02مقعدا –  % 21بالنتبة لمقاعةد الجاليةة

الوطنية في الخارج".


المادة  " :0يت توزيع المقاعد وفقا لعدد األتوات المحت عايها مةن طةرف كة تائمةة ،و تختة

النتةب المحةددة فةي المةادة 2

بالضرورة لامرشحين من النتان وفقا لاترتيب االتمي عاف القوائ ".

 1.2التقطيع االنتخابي
ين

األمر رت  11-12الم رف في  10فيسر  2112المحدد لادوائر االنتخابية و لعةدد المقاعةد الشةاغرة إلنتخةاب البرلمةان فةي

مادتة الثانية عاةف أن " تحةدد الةدائرة االنتخابيةة بالنتةبة إلنتخةاب المجاة

الشةعبي الةوطني عنةد الحةدود االتايميةة لاواليةة "  .و بالتةالي يحةدد

توزيع المقاعد بالتناتب مع عدد التكان في ك والية و في حدود مقعد واحد بالنتبة لك مجموعة من  81111نتمة و مقعد اضافي لك

21

 صرح المدير العام للحريات العمومية و الشاؤون القانونياة فاي وزارة الداخلياة و التماعاات المحلياة أن إصادار نتاائج االنتخاباات عان طرياق محءار مساتحيل مانالناحية التقنية و أن إترال كهذا لم يكن في الحسبان.
22
 المادة  202من الدستور23
 المادة  94من قانون االنتخابات24
 المادة  91من قانون االنتخابات25
 يتم حساب النسبة االنتخابية وفقا " لنتيتة العالقة بين عدد األصوات المعبر عنها ،التي يحذ منها عند االقتءال ،األصوات المحصل عليها من طر القوائم التايلم تصل الى سق  %1من األصوات المعبر عنها ،و عدد المقاعد المتوفرة (الشاغرة) " (المادة  91من قانون االنتخابات ) ال تعتبر األوراق الملغاة كأصوات تم التعبير
عنها
26
 المادة  91من قانون االنتخابات27
 المادة  02مكرر من الدستور " :تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة برفع حظوظها في التمثيل فاي المتاالس المنتخباة ،يحادد القاانون العءاوي كيفيااتتطبيق هذه المادة "
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مجموعة متبقية من  41.111نتمة

()28

تمثيال أكبر في المجا

 .غير أن اناك حكمين خاتين يكمالن اعث الحتابات و علك ما يمنب لادوائر االنتخابيةة التةغيرة

الوطني:
الشعبي
ّ

المادة  0من األمر رت  11-12الم رف في  10فيسر  ،2112السقةرة  )..( " :0يختة

مقعةد اضةافي لاةدوائر االنتخابيةة التةي

ل تخر االّ عاف  4مقاعد و لادوائر االنتخابية التي ل بتغير عدد مقاعداا منع تطبيق األمر رت  18-91الم رف في  11مار "1991
 المادة  84من القانون العضو رت  11-12الم رف في  12جانسي  2112السقرة  " : 1ال يمكن أن يق عةدد المقاعةد عةن 4بالنتبة لاواليات التي يق عدد تكانها عن  021111نتمة"
أخيرا ،يت تمثي الجالية الوطنية في الخارج وفقا لكيسية خاتة :أربعة دوائر انتخابية و ثمانيةة أعضةان منتخبةين فةي المجاة
الوطني ( أنظر الماحق رت  :2توزيع المقاعد في المجا

.V

الشةعبي

الشعبي الوطني وفقا لادوائر االنتخابية)

االدارة االنتخابية

.1

االدارة الحكومية لالنتخابات
ان تنظةي االنتخابةات مةن اختتةا

ادارة الدولةة و بالسعة ال يوجةد انةاك تنظةي إلدارة حةرة لالنتخابةات تتكسة بتنظةي االنتخابةةات .و

اكعا تتولف و ازرة الداخاية و الجماعات المحاية المت ولية العامة لتنظي العمايات االنتخابية عن طريق مديرية الحريات العمومية و الشة ون
القانونية و المت و عنها او المدير العا التيد محمد طالبي ،و تتاقف و ازرة الداخاية و الجماعات المحاية الدع من و ازرة العةد التةي تمةد

االدارة االنتخابيةةة بقضةةاتها و أعوانهةةا اآلخ ةرين و كةةعلك مةةن و ازرة الخارجيةةة مةةن أج ة تنظةةي االنتخةةاب لاجاليةةة الوطنيةةة فةةي الخةةارج و يةةن
القانون

()29

تراحة عاف مبدأ حياد االدارة و تد ي د عد احت ار اعا المبدأ الف عقوبات.

()30

 .1.1الهيكل الوطني و ال روع المحلية
تعتمد و ازرة الداخاية و الجماعات المحاية من أج أدان مهمتهةا عاةف مةوارد تقنيةة و لوجتةتيكية تابعةة إلدارتهةا الالممركةزة التةيما عبةر

 48والية

()31

و  248دائرة والية( )32و  1241بادية

()33

 .و في اعا التياق  ،يعتبر الوالة ممثاةو الدولةة فةي واليةات الةوطن بمثابةة أتةحاب

العم في تنظي االتتراع التيما بالنظر الف تالحيته في اعا المجا  .و من جهة أخرى ،تتحك الو ازرة في المتار االنتخابي ب كماة عبر
مديرية التنظي و الش ون العامة و المنازعات المتواجدة عاف متتوى الواليات و الدوائر عاف حد توان ،و تعتمد اعث المديرية عاف الوتةائ

الاوجتتي كية و البشرية لادوائر بالنتبة لعدة عمايات أتاتية من المتار مث تخزين األجهةزة الحتاتةة ،و تقةع اةعث المةديريات تحةت التةاطة
المزدوجةةة لةةو ازرة الداخايةةة و لا ةوالة و اةةي مت ة ولة أتاتةةا عةةن التحضةةيرات التقنيةةة التةةي مةةن بينهةةا تحديةةد أمةةاكن االنتخةةاب و توزيةةع النةةاخبين

عايها( )34و كعا اختيار و تكوية ة ةن أعضان مكاتب االنتخاب( )35و االشراف عاف القوائ االنتخاب ة ةية ة ة ةة و تن ة ة ةظي كي ة ةسيات الحماةة االن ة ةتخاب ة ةية ة ةة
( الماتةةقات و ادارة االجتماعةةات االنتخابيةةة) .ان الجهةةاز الم تتةةاتي الةةع ت ة تنتةةيبة مةةن أج ة اج ةران اةةعث االنتخابةةات التش ةريعية معقةةد.
فباإلضافة الف متالب و ازرة الداخاية  ،اناك تبعة ايئات مختاسة تتدخ في تير المتار االنتخابي في الجزائر:

28

 المادة  0من األمر  20-21المؤرخ في  20فيفري 102129
 المادة  210من قانون االنتخابات تنص علاى أن " :االستشاارات االنتخابياة تاتم تحات مساؤولية االدارة التاي يلتازم أعوانهاا بالحيااد التاام اتتااه األحازاب السياساية والمرشحين "
30
 هنا عقوبات تأديبية تتم داخل االدارة لكن ليس هنا أي عقوبات تنائية.31
 تعتبر الوالية ا لتزائرية مؤسسة دستورية و على رأسها والي ،و هي تماعات اقليمية حقيقية ال مركزية و تتوفر كل والية على متلس شعبي للوالية ( منتخب عانطريق االقتراع العام) و هي بالتالي تعتبر بمثابة دوائر انتخابية.
32
 يتعلق األمر بتقسيم إداري للوالية و المسؤول عنها هو رئيس الدا ئرة الذي ينفذ القوانين و قرارات الحكومة و المتلس الشعبي الوالئي.33
 للبلاديات مهاام الممركازة و ال مركزياة علاى حاد ساوال و تاتم إدارتهاا مان خاالل المتاالس البلدياة العمومياة و مان طار رئيساها و تحات وصااية الاوالي ،غيار أنالواليات الكبرى تعر إترالات خاصة (فروع) بالنظر ألهميتها و لحتمها السيما التزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و باتنة و عنابة.
34
 المادة رقم  11من قانون االنتخابات35
 -المادة رقم  01من قانون االنتخابات

11

.i

تشةةرف الاجنةةة الوطنيةةة لإلش ةراف عاةةف االنتخابةةات ( و اةةي ايئةةة جديةةدة أنش ة ت فةةي  ) )36( 2112عاةةف تطبيةةق أحكةةا القةةانون

و تتك ّةون اتةتثنانا مةن
العضو المتعاق بنظةا االنتخابةات انطالتةا مةن ابةداع الترشةيحات الةف غايةة انتهةان العمايةة االنتخابيةة
تضاة يعينه رئي الجمهورية و بالنتبة لهعا االتتراع نتبت  19لجنة فرع ة ة ةية لهةعث الاجنةة الوطن ة ة ةية ( عاةف مت ة ة ةتوى الوالي ة ة ةات
()37

و بعض الدوائر (.))38
.ii

و تتةةولف الاجنةةة الوطنيةةة لمراتبةةة االنتخابةةات ( و اةةي أيضةةا ايئةةة جديةةدة أنش ة ت فةةي 2112

()39

) التةةهر عاةةف تطبيةةق الجهةةاز

القةةانوني و التنظيمةةي المعمةةو بةةة و المتةةير لالنتخابةةات .و تتشةةك الاجنةةة خاتةةة مةةن أمانةةة دائمةةة و مةةن ممثاةةين عةةن األحةةزاب

التياتية المشاركة في االنتخابات و من ممث عن المترشحين االحرار .تنتخب الاجنةة الوطنة ة ةية لمة ة ةراتبة االنتة ة ةخابات رةئي ة ة ة ةتها.

أخير ،نتبت وفقا لاهيك عاتة كعلك لجان محاية لمراتبة االنتخابات عاف متتوى الواليات و الباديات(.)40
ا
و
.iii

تقةةو الاجنةةة الوالئيةةة لالنتخابةةات بمالحظةةة و تركيةةز و مرك ةزة النتةةائج النهائيةةة المتةةجاة و التةةي ترتةةاها الاجةةان االنتخابيةةة الباديةةة.
تتكون الاجنة الوالئية لالنتخابات من ثالثة تضاة منه رئةي

برتبةة متتشةار و يعيةنه وزيةر العةد جميعةا .تجتمةع الاجنةة الوالئيةة

االنتخابية في مقر المحكمة.
.iv

تقو الاجنة االنتخابية البادية بإحتةان نتةائج االنتخةاب المحتة عايهةا فةي مجمةوع مكاتةب االتتةراع التابعةة لاباديةة ثة تةدونها فةي
محضر .تتكون الاجنة االنتخابية البادية من تاضي او الرئي

.v

و من متاعدين بعينه الوالي.

و من نائب لارئي

تتكس الاجنة االدارية لالنتخابات بإعداد القوائ االنتخابية و مراجعتها و اي متواجدة عاةف متةتوى كة باديةة مةن مجمةوع 1241
بادية و يرأتها تاضي ،و لهعث الاجنة أيضا تالحية تتاي التوكيالت.

.vi

ينش مركز االتتراع عندما يكون اناك مكتبان أو عدة مكاتب لالتتراع في مبنف واحد .و بالتالي يكون اعا المركز تحت مت ولية
عون من الدولة يةت تعيينةة و يطاةب بقةرار مةن الةوالي ( رئةي

مركةز االتتةراع)

()41

و وتة عةدد م اركةز االتتةراع فةي الةوطن الةف

 11492مرك از يو االتتراع.
.vii

و يعتبر مكتب االتتراع في الوتت عاتة المكان الع تجة ة ةر بة عمايات االنتخاب و السةرز .و اةي متواجةدة أتاتةا فةي المةدار .

و تد ت تنتيب  48248مكتبا لالتتراع منها  129مكتبا متنقال

()42

أعضان :رئي

يو االتتراع

()43

 .و أخية ار يتكةون مكتةب االتتةراع مةن خمتةة

و نائب لارئي  ،و كاتب و متاعدين.

و بالنتبة لانةاخبين الةع ينتخبةون فةي الخةارج ،تة تنتةيب  001مكتبةا لالتتةراع فةي الممثايةات الديباوماتةية عاةف متةتوى أربعةة دوائةر
عالمية و ين

تانون االنتخابات عاف تنتيب ايكاين خاتين اضافة الف مراكز و مكاتب االتتراع:
()44

.i

تضمن الاجنة االنتخابية لادائرة الديباوماتية أو القنتاية احتان النتائج المتحت عايها في مجموع مكاتب االتتراع.

.ii

تركز الاجنة االنتخابية لامقيمين في الخارج النتائج النهائية المتةجاة مةن طةرف الاجةان االنتخاب ة ة ةية التة ة ةابعة لاةدوائر الدي ة ة ةباوماتية
أو القنتاية.

()45

و يوجد مقر اعث الاجنة في الجزائر العاتمة.

36

 المادة رقم  219من قانون االنتخابات37
 المادة رقم  210من قانون االنتخابات38
 أنشأت لتان فرعية في كل دائرة في بع الواليات مان أتال الاتحكم فاي العادد الكبيار للنااخبين (التزائار – وهاران الا ) أو مان أتال التقارب مان النااخبين بساببالمساحة الكبيرة للمنطقة المعنية (واليات التنوب).
39
 المادة  212من قانون االنتخابات40
 انظر المادتين  211و  291من قانون االنتخابات.41
 يءامن مساؤول مركاز االقتاراع المعلوماة للنااخبين و التكفال االداري بهام داخال المركاز و يسااعد أعءاال مكاتاب االقتاراع فاي ساير عملياات االنتخاباات و يساهربمساعدة قوات األمن عند االقتءال على النظام العام في النواحي المباشرة للمبنى و في األتزال خارج المكاتب الموتودة داخل المبنى (المادة  19من قانون االنتخابات)
42
 و تكون مكاتب االقتراع المتنقلة مرتبطة تلقائيا بمركز االقتراع للدائرة (المادة  11من قانون االنتخابات)43
 لم يؤدي التوزيع التغرافي لمراكز و مكاتب االقتراع عموما إلى أي معارءة (انظر الملحق رقم  :00توزيع مراكز و مكاتب االقتراع في كل دائرة)44
 المادة  219من قانون االنتخابات45
 -المادة  218من قانون االنتخابات
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الرت رت  : 1تنظي اإلدارة االنتخابية في الجزائر

المتدر :و ازرة الداخاية و الجماعات المحاية

اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات
(ا ح از

وزارة الداخلية

السياسية)

اللجنة الوطنية لالش ار
على االنتخابات

مالحة الحريات العمومية

(القضاة)

و الشؤو القانونية

اللجنة االنتخابية للمقيمي في الخار

اللجا الوالئية االنتخابية

(و مقرها العاامة)

( 48والية)

اللجا االنتخابية للدوائر

اللجا االنتخابية

البلدية ()1541

مكات

الديبلوماسية أو القنالية
اللجا االنتخابية

االدارية ()1541

االقتراع  /مراكز االقتراع في
الجزائر

( 4مقرها في الخار )

التوكيالت و
القوائم االنتخابية

الناخبات و الناخبو

13

مكات

االقتراع  /مراكز االقتراع في
الخار

مستخدمو االنتخابات و التكوي

.2.1

()46

جنةةدت التةةاطات العموميةةة  414.111عونةةا اداريةةا ليةةو االتت ةراع

مةةن أج ة ت ة طير كافةةة م ارح ة المتةةار االنتخةةابي و مةةنه

 221.110عض ةوا فةةي مكاتةةب االتت ةراع .و فةةي أغابيتهةةا القتةةوى ل ة ي ة د تنتةةيب أعضةةان م اركةةز و مكاتةةب االتت ةراع الةةف الكثيةةر م ةةن
االعتراضات.

()47

و بتسة عامة ،ت اتدار تةوائ األعضةان و المتةتخاسين فةي مكاتةب االتتةراع عاةف المتةتوى المحاةي و وفقةا لوجةا المنتةو
عايها في تانون االنتخابات.

()48

و في بعض األوتات ت تغيير بعض األعضان غالبا بتبب تربه من مترشب أو من عدة مترشحين.

()49

في الواتع  ،ت ّ تعيين متتخدمي االنتخابات من بين العين تبق له العم في االنتخابات التابقة.
تمةت معظة دورات تكةةوين أعضةةان مكاتةةب االتتةراع مةةا بةةين  01أفرية و  10مةةا حتةةب األتةةالي المعنية ةة ،تكة ةوينة ة ةات مة ةتتالية
و ّ
تك ّس ة بهةةا " م ة طرون" مةةن و ازرة الداخايةةة و عمومةةا كةةان تنظيمهةةا تةةابع لمةةديريات التن ة ة ة ةظي و الش ة ة ة ة ون العامةةة و المنازعةةات عاةةف مت ة ة ةتوى
الدوائ ة ةر ،االّ أن ةةّة و بالنظر الف االتالحات االنتخابية العديدة و الحديثة ،تت تف البعثة لعد تنظي اعا التكوين تاقائيا عاف مدى عةدة أيةا
مةةع أمثاةةة مةةن الواتةةع و توزيةةع واتةةع لةةدلي االج ةرانات ،االمةةر الةةع كةةان تةةوف يزيةةد مةةن جةةودة اةةعا التكةةوين و بالسع ة تةةجات العديةةد مةةن
المجموعات تطحية بعض عمايات التكوين حيح ت شرح مختاف مراح اجرانات االنتخابات بتسة تريعة جدا و أحيانا دون أ مث من

الواتع و  /أو دون توزيع دالئ االجرانات.
.3.1

()50

تن يذ االطار االنتخابي الجديد

لة يغيةةر االطةةار االنتخةةابي الجديةةد حةةو تنظةةي االنتخابةةات الهيكة األتاتةةي إلدارة االنتخابةةات ،و تحةةتسظ و ازرة الداخايةةة بةةالتحك

التا في المتار ب كماة .كمةا عةززت التةاطات العموميةة مراتبتهةا لامتةار مةن خةال اتةدار المرتةو رتة  119-12المة رف فةي  11أفرية

 2112المحدد خاتة لقواعد تنظةي و تةير م اركةز و مكاتةب االتتةراع ،و اكةعا يةدع اةعا المرتةو تةالحيات رئةي
يتبب اعا العون المنتب من طرف الوالي المشرف الحقيقي عاف العمايات االنتخابية في الميدان.

()51

مركةز االتتةراع بحيةح

و يةةوفر اةةعا النمةةوعج الحكةةومي لتنظةةي االنتخابةةات عةةددا معينةةا مةةن م ازيةةا الت ةيما ألنةةة يتةةمب بتخسةةيض تكةةاليف التنظةةي أو كةةعلك
باالعتمةةاد عاةةف أع ةوان عو خب ةرة ،غيةةر أن االتت ةراع الةةع تنظمةةة التةةاطات العموميةةة بمسرداةةا تةةد يسقةةد مةةن متةةداتيتة بتةةبب االنحيةةازات
المحتماةةة و  /أو التةةاوكات التةةابقة و بتةةسة خاتةةة ضةةمن تةةياق مةةن انعةةدا الثقةةة بةةين بعةةض األح ةزاب التياتةةية و األط ةراف الساعاةةة فةةي
المتةةار.

()52

و عايةةة طالبةةت العديةةد مةةن األطةراف الساعاةةة فةةي التةةاحة التياتةةية و مةةن المجتمةةع المةةدني بإنشةةان لجنةةة حةرة لإلنتخابةةات.

()53

عالوة عاف علك ،فرض اعتماد اعا االطار االنتخابي الجديد القريب جدا من تةاريص االتتةراع عةدة تةعوبات فةي تنتةيب مختاةف الهياكة و
االجةرانات التةةي يةن

عايهةةا القةانون .أوال و تبة كة شةةين ،اعا مةا كةةان تنتةيب الاجنةةة الوطنيةة لإلشةراف عاةف االنتخابةةات التةيما لجانهةةا

السرعية ،أم ار تهال ،فإن تنتةيب الاجنةة الوطنيةة لمراتبةة االنتخابةات تةد شةهدت وتةائع أكثةر اختالفةا  .و بالسعة واجهةت اةعث الاجنةة األخيةرة
تعوبات في التنظي و في المتتخدمين .علك مةا جعة مةن الاجنةة الوطنيةة لإلشةراف عاةف االنتخابةات الضةامن األتاتةي لمراتبةة شةسافية و
تطابق المتار بالنتبة لقواعد القةانون االنتخةابي (و ازرة الداخايةة و و ازرة العةد و ازرة الخارجيةة و و ازرة االتتةا الةص) تةد فةرض عم ة ة ةال مهمةا
46

 يءام هاذا العادد  114101عءاوا فاي الاوطن و  2119فاي الخاارج ،و معظام أعءاال مكاتاب االقتاراع هام أعاوان االدارة المحلياة ،و يتقاءاون تعويءاا عان ياوماالقتراع كالتالي 4000 :دج للرئيس و  1100دج لباقي األعءال و 2000دج للمستخلفين.
47
 يتم تعيين و طلب أعءال مكاتب االقتراع و كذا المستخلفين بموتب قرار من الوالي ،و يتم اختيارهم من بين الناخبين المقيمين باقليم الوالياة باساتثنال المرشاحين وعائالتهم و أعءال األحزاب أو عائالتهم النسب وصوال إلى الدرتة الرابعة و كذل األعءال المنتخبين.
48
 المادة  01من قانون االنتخابات49
 حاالت أدت بها متموعات المالحظين السيما في المسيلة و برج بوعريرج و غرداية و األغواط50
 مالحظات تمت خاصة في تيزي وزو و بتاية و باتنة و بسكرة و الواد و البي .51
 المادة رقم  11من المرسوم  218-21المؤرخ في  22أفريل 102152
 مخ او طرحت لدى مختل اللقالات مع متحدثين عن بعثة االتحاد األوربي لمالحظة االنتخابات بالتزائر.53
 و تتدر االشارة إلى أن القواعد الدولية تلح أيءا على انشال و تعزيز الهيئات االنتخابية الوطنية الحرة ،و الحيادية المكلفة بتسيير االنتخابات( .انظر المادة  21مانالميثاق االفريقي للديمقراطية و لالنتخابات و لادارة الشاملة).
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مةةن الدت ة ة ة ةة و ش ة ة ة ةرح النتةةو

و عاةةف تةةبي المثةةا  ،أدت تةةعوبة فه ة القةةانون العضةةو الجديةةد رت ة  10-12الم ة رف فةةي  14جةةانسي

 2112المتعاق بتحديد نتب النتان في المجا

الشعبي الوطني الف اعتماد منشور تدر عةن و ازرة الداخايةة بعةد عةدة اتتشةارات مةع و ازرة

العد بضع أيا فقط تب االتتراع من أج تحديد كيسيات تطبيق بعض األحكا  ،و في الواتع ،تركةت العديةد مةن الجوانةب النظةا االنتخةابي
خارج مجا الن

التشريعي أو التنظيمي مما أثّر عاف فه االجرانات لدى األطراف الساعاية في المتار.

أخي ار ،ال يوفّر اإلطار االنتخابي اال شسافية نتبية لامتار .و بالسع  ،اعا ما كانت األحكا القانونية تن ّ عاف وجةوب حضةور ممثاةين عةن

فإن اعا المبدأ محدود من خال
القوائ  /عن المترشحين في مكاتب االنتخاب يو االتتراعّ ،

تيدين ,أوال ،ال يمكن أل مكتب لالنتخةاب

اتتقبا توى خمتة ممثاين عاةف األكثةر 22.ثانيةا  ،يجةب ايةداع تةوائ الممثاةين متةبقا لةدى المتةالب الم ااةة لاواليةات بالنتةبة لكة ّ تائمةة
أن تضاعف األحزاب المتنافتة (  44حزبا و 182
من أج تنظي تحب لتوزيع ا الن الممثاين في ك ّ مكتب لالنتخاب يو االتتراع .االّ ّ
تائمة يو االتتراع) جع مةن تمثةياه فةي مكاتةب االنتخةاب شةبة خيةالي و تاية الجةدوى .عاةف تةبي المثةا  ،لة يةت تمثية تحةالف الج ازئةر

الخضران في األخير االّ في  % 14من مكاتب االنتخاب خال عمايات االتتراع .اعا و بةالنظر الةف القةانون االنتخةابي ،ال يتةمب لممثاةي
القوائ  /المترشحين بمالحظة توى جزن من المتار االنتخابي و المتراوح ما بين وتت فتب مكاتةب االتتةراع الةف غايةة المركةزة عاةف متةتوى
الاجنة االنتخابية البادية .و في الواتع ،ل ين

المشرع  21عاف دخو ممثاي القوائ  /المترشحين عاف متتوى الاجنة االنتخابية الوالئية
ّ

المتجاة و التي ترتاها الاجان االنتخابية البادية عةن كافةة الةدائرة االنتخابيةة .و عاةف اثةر
و اي الهيئة التي ترّكز و تمركز النتائج النهائية
ّ

متكررة من األطراف الساعاة في المتار االنتخابي و في المجموعة الدولية ،وتات اإلدارة االنتخابية الف الموافقة عاةف دخةو
ّ
عدة طابات ّ
الاجةةان االنتخابيةةة الوالئيةةة ممثاةةة مةةن طةةرف رئةةي

الاجنةةة الباديةةة (أو الوالئيةةة) لإلش ةراف عاةةف االنتخابةةات و كةةعلك حضةةور المالحظةةين

الدوليين  . 21و يعتبر اعا االنستاح عند المرحاة األخيرة من متار جمع النتائج عنت ار يضاف الف جانةب الشةسافية لكةن لة يسكةر بعةد فةي
ادخا ممثاي القوائ  /األحزاب التياتية و ال تتاي نتخة متادق عايها من النتائج.
 -2تحضير االقتراع
 -1.2تربية مدنية و إعالم الناخبي
ان التربيةةة المدنيةةة و تحتةةي
ّ

الم ةواطنين بالراانةةات و اج ةرانات االتت ةراع مرحاةةة أتاتةةية فةةي ك ة ّ متةةار ديمق ارطةةي و اةةب تكتتةةي أاميةةة

خاتة .االّ ّأنة ادارة االنتخابات ش نها ش ن فروعها ل نسكر في أ ّ مشروع يتعاّق بالتربيةة حةو االنتخةاب  .و عايةة اتتتةر برنةامج ادارة
االنتخابات لاتحتي

في حماة من الماتقات المحتشمة نوعا ما و التي تناد باالنتخاب (في المراكز العمرانية الكبرى بتسة عامة) و في

54
ةإن التحتةي
اتدار رتائ تتيرة عبر الهواتف النقالة او في الراديةو و التاسزيةون  .و حتةب متحةدثينا عاةف متةتوى و ازرة الداخايةة ،ف ّ

اختتا

األحزاب التياتية وحداا أثنان حمالتها االنتخابية في الميدان و لي

مةن

من شة ن التةاطات العموميةة .و اعا مةا عاينةت مجموعةات

ةإن الوتةةائ و المعاومةةة المتةةوفرة تبقةةف محةةدودة
المالحظةةين أحيانةةا تيةةا بعةةض األحةزاب التياتةةية بالتربيةةة المدنيةةة مةةع بعةةض النةةاخبين ،فة ّ

ج ّةدا . 55و فةةي الواتةع ،تنسةةي المنظمةةات الحزبيةة فةةي مجماهةا ا ّ اتةةتثمار عاةةف المتةتوى الواتةةع فةي مثة اةةعث البةرامج معاّاةةين علةك ب ّنةةة مةةن
تالحيات الدولة و وتائ اإلعال وحداا.

54

الرسائل في البليدة مثال و التلفة و تلمسان و سيدي بلعباس و عاين تموشانت و معساكر

على المستوى المحلي في الدوائر االنتخابية  ،ستّل المالحظون انتشار بع
و غليزان و سعيدة.
55
مالحظات تمّت في أغلب األحيان في التزائر العاصمة و سطي و تيتل و الشل
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و تيسمسيلت.

 -2.2المالحظة الوطنية
عدة تيودّ .أوال ،يعتبةر اةعا النشةاط مةن طةرف ادارة االنتخابةات بمثابةة
ان المالحظة الوطنية لالنتخابات في الجزائر منعدمةّ .انها تعاني من ّ
ّ
التةالحية الوحيةدة ل حةزاب التياتةةية و لامترشةحين .ثة ّ ّانهةا ال تخضةةع أل ّ تنظةي  .اةعا و فةةي ظة ّ غيةاب أحكةا تانونيةةة دتيقةة ،لة تتةةمب
التاطات االنتخابية من اعتماد مالحظين محاّيين رغ الطابات المتك ّةررة لمرتةد المجتمةع المةدني لالنتخابةات التشةريعية ( 2112تجمةع 11

56
عين "مالحظين" في  11والية خارج مراكز  /مكاتب االتتراع
من ّ
ان المرتد تد ّ
ظمة غير حكومية و اعضان من المجتمع المدني)  .غير ّ

من أج منهجية أولف لامالحظة.

 -2.2التحضيرات االنتخابية
راتبت و ازرة الداخاية و الجماعات المحاّية كافة التاتاة الاوجيتتيكية و التقنية المتعاّقة باألجهزة االنتخابية الضرورية ليو االتتراع باتتثنان
توفير الحبر الع ال يمحف الوافد مةن الةدنمارك .كمةا اعتمةدت الةو ازرة كةعلك عاةف اإلدارات المحاّيةة و عاةف الهياكة اإلداريةة الباديةة لضةمان
الجانب الاوجيتتيكي .و تد تميزت اعث السروع بالشسافية نتبيا و اي في العمو مجهزة بتسة كافيةة .كمةا تمةت االتتةا بةين و ازرة الداخايةة
فعالة و ت توزيع كافة المواد بتسة عامة (منتوخات انتخابية – تناديق اتتراع شسافة الص ) عاف المتةتويات الةدنف وفقةا
و فروعها بتسة ّ

المحددة.57
لارزنامة
ّ

ول يكن اناك بعض الت خير اال في أوراق االتتراع .وبالسع  ،عارضت بعةض التشةكيالت الجزئيةة عةن طريةق الاجنةة الوطنيةة لمراتبةة
االنتخابات شك أوراق االتتةراع 58الةع تعاماةت بةة و ازرة الداخايةة ،األمةر الةع أثةر عاةف اتةتكما نمةاعج األوراق وبالتةالي عاةف البةدن فةي
نتخها .59وتد دفع اعا الت خير الو ازرة الف مضاعسة تدرات النتص والف اتتعما وتائ لوجيتتيكية جديةدة فيمةا يتعاةق بتوزيةع األوراق عبةر
الوطن .

56

منذ  22ماارس  ، 1021طالاب المرصاد رئاساة التمهورياة و الاوزارة األولاى و وزارة الداخلياة و وزارة العادل مان اتال تمويال مشاروع تكاوين و اعتمااد 20000
مالحظ وطني عبر الواليات  49للوطن.
57
كان تزل كبير من الوسائل االنتخابية (المعازل – األقفال – الطاوالت – مختل المواد إل ) موتودا من قبال فاي الميادان  ،مخا ّزن علاى مساتوى البلاديات .و كاذل
عدد من الوثائق االنتخابية كانت على مستوى الواليات مثل قوائم الناخبين في ك ّل مكتب لالقتراع.
 58ينص التشريع التزائري على استعمال ورقة انتخاب واحدة لكل قائمة من المتشحين بينما كانت تفءل بع األطرا السياسية استعمال ورقة وحيادة ( الماادة 00
و ما بعدها ).
 59و تظهر علي الورقة االنتخابية تسمية الحزب أو القائمة الحرة وصورة المتر شح المتصادر للقائماة وكاذا أسامال بااقي المترشاحين و رقام تعريا بالنسابة لبحازاب
السياسية و حر من األبتدية العربية بالنسبة لقوائم األحرار .وقد تم تعيين هذه األرقام و الحرو عن طريق السحب من طر اللتنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ياوم
 21افريل .1021وكانت كافة أوراق االنتخاب من نفس الحتم و اللون في كامل الواليات  49باستثنال التزائر العاصمة حيث كانت ورقة االنتخاب من صفحتين بسبب
العدد الهائل للمترشحين .
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.VI

تسجيل الناخبي

ان ت ةوائ االنتخةةاب دائمةةة واةةي تكةةون مح ة مراجعةةة تةةنوية خةةال الثالثةةي األخيةةر مةةن ك ة تةةنة 60وتتكس ة الاجنةةة االنتخابيةةة اإلداريةةة
ّ
61
(المتتوى الباد )بإعداد القوائ االنتخاب و مراجعتها .وتد تمةت خةر مراجعةة تةنوية فةي أكتةوبر  . 2111واتةتكمات اةعث المراجعةة بستةرة
اتتثنائية لاتتجي من  12الف  21فيسر  2112مما دفع عدد المتةجاين فةي تةوائ االنتخةاب الةف  21110042أ  %28.4مةن مجمةوع

التةةكان

62

مةةنه  991.411مةةن الجاليةةة فةةي الخةةارج (أنظةةر الماحةةق رت ة  .)14و يعطةةي التتةةجي فةةي الق ةوائ االنتخابيةةة الحةةق فةةي بطاتةةة

االنتخاب من المسروض أن يتتامها ك متج من مقر باديتة

63

.

الهيكاية .وبالسع  ،يت اعةداد القةوائ االنتخابيةة و مراجعتهةا فةي كة باديةة مةن مجمةوع

أن جهاز التتجي تد عرف بعض النقائ
االّ ّ
الباديات  1241دون أن ين القانون عاف أ ّ تركيز وطني لها .

ةإن نتةةص البطاتيةةات التةةي تت ةاّمها اإلدارة لتطاةةع عايهةةا األح ةزاب التياتةةية فقةةط ت ة تي فةةي شةةك بطاتيةةة عاةةف
و عةةالوة عاةةف علةةك  ،فة ّ
المتةتوى الباةةد وفةةي نتةةخة الكترونيةةة غيةةر تاباةة لاطبةةع أو لانتةةص  .وبالتةةالي ال يمكةةن اتةةتغاللها وال تتةمب بمراتبةةة فعالةةة لمةةدى فعاليةةة اةةعث
البطاتية .
علك األمر الع أثّر بتسة واضحة عاف ثقة بعض األحزاب التياتية و منظمات المجتمع المدني فيما يتعاق بالبطاتة االنة ة ةتخابية .
عبةر العديةةد مةةن المتحةةدثين باتة البعثةةة عاةةف أنهة يشةةكون فةةي << تضةةخي القةوائ االنتخابيةةة >> التةةيما بسعة <<التتةةجيالت
و تةةد ّ
الكثيسة لعناتر توات األمن في مناطق توزيعه دون أن يت شطبه تاقائيا في القوائ األتاية >>.
وحتب و ازرة الداخاية ،فإ ّن اعث التتجيالت مطابقة لاقانون االنتخةابي الةع يتةمب لقةوات األمةن باالنتخةاب فةي منطقةة تةوزيعه .64
عزز نق المعاومات حو اإلحتائيات الدتيقة اعا اإلحتا بالشك.
وتد ّ

ان الرفض التاقائي لاتاطات من أج ابةالغ البعثةة بالمعطيةات المتعاقةة البطاتيةة االنتخابيةة بةالرغ مةن انةة تمةت المطالبةة بهةا
أخيراّ ،
عدة مرات 65ال يتطابق مع الرغبة في الشسافية التي عبرت عنها التاطات العمومية .

 60المادة رقم  02من قانون االنتخابات .
 61نصبت اللتنة االنتخابية اإلدارية على مستوى كل بلدية من متموع  2142بلدية و يرأسها قاءى .ولهذه اللتنة كذل صالحية تسليم الوكاالت.
 62تدر عدد تكان الجزائر رتميا ب  01.1مايون نتمة في  11جانسف  2112من طرف متالب الديوان الوطني لإلحتائيات .
 63اال انة و حرتا عاف تشجيع المشاركة في االنتخاب ،ضمنت اإلدارة االنتخابية محايةا توزيعةا مباشة ار عاةف متةتوى تةكنات المعنيةين بةاألمر .كةعلك نظمةت اةعث اإلدارة

توزيع البطاتات عاف الناخبين المعنيين مباشرة في مراكز االنتخاب.
 64المادة  11من تانون االنتخابات

 65ثالثة خطابات أرتات في اعا الموضوع لو ازرة الداخاية في  14افري و 12ما و  11ما .
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.VII

تسجيل الترشيحات
فةةي كة واليةةة يةةت تتةةجي

المترشةةحين لامجا ة

يضاف اليها ثالثة مترشحين متتخاسين .لي

الشةةعبي الةةوطني فةةي تةوائ تض ة العةةدد عاتةةة لامترشةةحين ولامقاعةةد المتةةوفرة والتةةي

اناك أ كسالة (غرامة) مسروضة  .و اضافة الف طاب توائ األحرار ،فان عايها أيضا تقةدي

 411توتيع من ناخبي الوالية بالنتبة لك مقعةد متةوفر (شةاغر) (المةادة  92مةن تةانون االنتخابةات) .و يضةع اةعا الشةرط نوعةا مةن التمييةز
في تسوف توائ األحرار بحيح كاما ارتسع عدد المقاعد ارتسع عدد التوتيعات المسروض تقديمها.
فةي الج ازئةةر العاتةمة ونظة ار لوجةةود  01مقعةد فةةي المنافتةةة ،كةان عاةةف كة تائمةةة مةةن تةوائ األحةرار تقةةدي  14811توتيةع .وعايةةة لة
تتمكن أ تائمة حرة من الترشب في العاتمة .
وبعد انتهان عماية الترشب فةي نهايةة شةهر مةار ود ارتةة مةدى امكانيةة تبولهةا

66

اعتمةدت و ازرة الداخايةة فةي األخيةر  2101تائمةة

تض ّ  22114مترشحا في  22دائرة انتخابية .
وتةد تضةاعف اةةعا الةرت تقريبةا بالنتةةبة لعةا 2111حيةح كةةان انةاك  1142تائمةة مقابة  12221مترشةحا  ،ووفقةا لامتحةةدثين باتة البعثةةة ،

فانةةة تةةد ت ة رفةةض مةةا يقةةارب أربعةةين تائمةةة ال تةةيما مةةن بةةين ت ةوائ األح ةرار لعةةد اتةةتيسان كافةةة الشةةروط التةةي حةةدداا تةةانون االنتخابةةات. 67

ويظهر توزيع القوائ المقبولة نهائيا لامنافتة عاف النحو التالي  914 :تائمة تدمتها األحزاب التياتية القديمة اإلنشةان –  891تائمةة تابعةة
لمنظمات حزبية ثة انشةاناا عاةف اثةر تةدور القةانون الجديةد حةو األحةزاب التياتةية فةي أوائة  21-2112تائمةة تةدمها تحةالف الج ازئةر

الخضران

68

وأخي ار  182تائمة األحرار .

واعا ماكنا نالحظ معد  09تائمة في ك دائرة انتخابية  ،فان الوضعية بين الواليات أكتر تباينا  .فسةي المتةياة تةج أكبةر عةدد

من القوائ في المنافتة بمجموع  21مقاب  01تائمة في الطارف  11 ،توائ فقط بالنتبة لادائرة االنتخابيةة المغةرب – المشةرق – افريقيةا
– تيا.
ايةةداع الترشةةيحات ،ثة رفةةض  111منهةةا والبةةح فةةي  ، 121كمةةا بثةةت الجنةةة الوطنيةةة

وتاقّةت المحةةاك اإلداريةةة  221طعنةةا تخة
لإلشراف عاف االنتخابات أيضا في  82تضية عات عالتة بإيداع الترشيحات .

.VIII

الحملة االنتخابية
بةةدأت الحماةةة االنتخابيةةة التةةي دامةةت  22يومةةا  ،يةةو األحةةد  12أفري ة  2112وانتهةةت يةةو األحةةد  11مةةا أ ثالثةةة أيةةا تب ة يةةو

االتت ةراع  11مةةا  .وكانةةت أحكةةا تةةانون االنتخابةةات عمومةةا تتةةمب بحريةةة التعبيةةر فةةي تةةسوف المترشةةحين كةةعلك الش ة ن بالنتةةبة لحريةةة

اجتمةةاعه وتةةد تة ّةر علةةك األحةزاب و المترشةةحين عاةةف حة ّةد تةوان والةةعين اطمئنةوا جمةةيعه لمجريةةات الحماةةة االنتخابيةةة اال أن بعةةض األحكةةا
القانونيةةة تحتةةاج الةةف اعةةادة النظةةر فيهةةا مةةن أجة تحتةةين تةةير الحمةةالت االنتخابيةةة ( ارجةةع التوتةةيات ) .ومنةةع القةةانون االنتخةةابي اإلشةةهار
بمقاب مالي في وتائ اإلعال وكعا اتتعما الاغات األجنبية  .ويخ

اعا الحك األخير اتتعما الاغة السرنتية بتسة خاتة .

اةةعا وجةةرت الحماةةة االنتخابيةةة عمومةةا فةةي الهةةدون رغ ة بعةةض األحةةداح الطسيسةةة و أغابيتهةةا نةةزع الماتةةقات مةةن أماكنهةةا و وضةةع

الماتقات في غير األماكن المختتة لها .لكن ل تبعح اعث الحماة الحما
بحيح تمت أغابية االجتماعات في أماكن مغاقة كما ن

لدى المةواطنين .ولة تكةن الحماةة االنتخابيةة عانيةة اال تاةيال

عاف علك القانون.

 66بةةدأت فتةرة ايةةداع الترشةةيحات يةةو  12فيسةةر وانتهةةت يةةو  21مةةار  ( 2112المةةادة  00مةةن تةةانون االنتخابةةات )  ،ويةةت اةةعا اإليةةداع عاةةف عاةةف متةةتوى المتةةالب

اإلدارية لك والية .

 67لقان يو  11أفري  2112بالجزائر العاتمة مع المدير العا لاحريات العمومية  ،والش ون القانونية التيد محمد طالبي .
 68يض تحالف الجزائر الخضران :حركة مجتمع التا – حركة النهضة – حركة اإلتالح.
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وتةةد كةةان ك ة اجتمةةاع عمةةومي متوتسةةا عاةةف تت ةريب متةةبق عاةةف متةةتوى الواليةةة أو الباديةةة ثالثةةة أيةةا عاةةف األت ة تب ة تةةاريص

االجتماع .عموما ،كانت نشاطات الحماة أكثر في المدن منها في القرى التي ل تحظ بنس

متةتوى حضةور األحةزاب التياتةية فيمةا يتعاةق

بالماتقات وباالجتماعات.
وعالجةةت معظة األحةزاب المواضةةيع عاتهةةا فةةي اتجةةاث النةةاخبين :بنةةان التةةكنات ،خاةةق مناتةةب العمة  ،الرفةةع مةةن القةةدرة الشةرائية و
اإلجرانات لتالب الشباب.
اعا وتب ك شين ،شجعت األحزاب الجزائريين عاف التقةد لتةناديق االتتةراع نظة ار لتخ ّةوف األطةراف التياتةية مةن نتةبة غاليةة
لامقاطعة .كما لج ت األحزاب التياتية من اج الدفاع عن أفكاراا الف مواتع الواب التابعة ألحزابها أو الف موتع فاي بوك.
وكةةان التحةةد عاةةف متةةتوى الوتةةائ التنظيميةةة و الماليةةة لةةدى معظ ة األح ةزاب التياتةةية التةةيما تاةةك الحديثةةة اإلنشةةان ممةةا أدى

بالبعض منها الف تسضي االتتا المباشر بةدال مةن االجتماعةات العموميةة الكبةرى .والعديةد مةن االجتماعةات المبرمجةة لة تةت و كةان علةك
عموما بتبب نق

التنظي لةدى بعةض األحةزاب التياتةية .كمةا تةمحت الحماةة الجواريةة مةن اتةتهداف الجمةااير األكثةر ختوتةية مثة

النتان و الشباب ( و ا األت حضو ار عموما في االجتماعات العمومية) في المقااي و المناز .
وتتج البعثة ان حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي اما الحزبان األكثر تواجدا خال اعث الحماة
االنتخابية و المتوفرين عاف أا الوتائ .
وكةةان التحةةد عاةةف متةةتوى الوتةةائ التنظيميةةة و الماليةةة لةةدى معظ ة األح ةزاب التياتةةية التةةيما تاةةك الحديثةةة اإلنشةةان ممةةا أدى

بالبعض منها الف تسضي االتتا المباشر بةدال مةن االجتماعةات العموميةة الكبةرى .والعديةد مةن االجتماعةات المبرمجةة لة تةت و كةان علةك
عمومةا بتةبب نقة

التنظةي لةدى بعةةض األحةزاب التياتةية .كمةا تةمحت الحماةة الجواريةةة مةن اتةتهداف الجمةااير األكثةر ختوتةية مثة

النتان و الشباب ( و ا األت حضو ار عموما في االجتماعات العمومية) في المقااي و المناز .

أن حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي اما الحزبان األكثر تواجدا خال اعث الحماة
وتتج البعثة ّ
االنتخابية و المتوفرين عاف أا الوتائ .
و اناك أحزاب تياتية أخرى تامت بحماة انتخابية نشيطة حتب الواليات و عاف تبية ة ة المثةا حةزب العمةا و تحةالف الج ازئةر الخضةران
و جبهة القوى االشتراكية و أحزاب أخرى.
و وتست الحماة االنتخابية بة " الكئيبة " من طرف رئي

الاجنة الوطنية لمراتبةة االنتخابةات ،و تةد تاقّةت الاجنةة مةا يقةارب 211

شكوى تتعاق بالحماة االنتخابية ،و ختتت أتاتا اإللتاق العشوائي و كعا تمزيق الماتقات في األماكن المختتة لها.

كما تعاق األمر أيضا بالشكاوى التتعما وتائ الدولة و االتتعما المسرط لامواضيع الدينية أو حتف اتتعما الاغات األجنبيةة

و وتات الاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات حوالي مئة شكوى من مجموع الشكاوى.

و كان من المسروض أن تحرر لجنة اإلشراف تقري ار حو الحماة االنتخابية بعد انتهائها.
و ال يةن

القةانون عاةف التموية تبة مجريةات الحماةة االنتخابيةة بالنتةبة ل حةزاب التياتةية ،بينمةا يةن

القةانون عاةف تتةديد %22

مةن اجمةالي التكةةاليف و علةك فةي حةةدود التةقف المتةموح بةةة ( مايةون دينةار لكة مترشةب أ مةا يقةةارب 11.111أورو) بالنتةبة لاقةوائ التةةي
تحتات عاف ما ال يق عن  %21من األتوات المعبر عنها .ان تقف  %21مرتسع جدا و او يعطي األفضاية ل حةزاب االكثةر تواجةدا

و الم ت ةةوفرة عا ةةف وت ةةائ مالي ةةة معتبة ةرة ،و ت ةةد أدى غي ةةاب التموية ة المت ةةبق ب ةةبعض األحة ةزاب مثة ة الحرك ةةة الش ةةعبية الجزائري ةةة ال ةةف مطالب ةةة
المترشحين و المناضاين المحايين بتموي حمالته الخاتة في الواليات .و يمنع القانون كعلك التمةويالت التةادرة مةن الخةارج تةوان كانةت
من الدولة أو من شخ

ماد أو معنو ع جنتية أجنبية ،و كان عاف المترشحين اعداد حتاب الحماة بحيح تظهر فية كافة المداخي
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و المتةةاريف و يتةةولف مراتبةةة حتةةابات الحماةةة المجا ة

الدتةةتور فقةةط دون مراتبةةة مةةن مجا ة

الحتةةابات .و فةةي حالةةة رفةةض المجا ة

الدتتور لاحتاب ،فإنة لن يت أ تتديد.

.IX

.1

وسائل االعالم
المشهد االعالمي

عرف تطاع االعال الجزائر تنوعا تدريجيا منع  1989مع انتهان احتكار الدولة و الظهور المعتبةر لاعديةد مةن الج ارئةد المتةتقاة ،و

من جهة أخةرى  ،مةا از تطةاع التةمعي البتةر تحةت المراتبةة التامةة لادولةة حتةف و ان تة ّ مة خ ار المتةادتة عاةف تةانون جديةد لإلعةال تةد
حرر توق التمعي البتر .
ّ
و تةةد تجةةاوز االجة الزمنةةي لتطبيةةق اةةعا التشةريع الجديةةد التةةاريص المحة ّةدد النتخابةةات النةواب و عايةةة ،و تبية االتتشةةارات التشةريعية

تميز المشهد االعالمي بتباين واضب بين تحافة مكتوبة متنوعة و وفيرة و حرة نوعا ما و تحافة تمعية بترية مازالت تخضةع الحتكةار
الدولة.
و توجةةد فةةي الةةبالد  81اتةةدارات بالاغةةات السرنتةةية و العربيةةة و االمازيغيةةة و كةةعا أربعةةة تةةحف مكتوبةةة :المتةةان و الشةةعب بالنتةةبة

لاتةةحافة الناطقةةة بالعربيةةة و  Horizonو المجااةةد بالنتةةبة لاغةةة السرنتةةية ،و أا ة التةةحف المتة ة ةتقاة بالعرب ة ة ةية اةةي الش ة ة ةروق و الخبةةر و

النهار الجديد و من بةين التةحف المكتوبةة بالسرنتةية  :الةوطن ،ليبةارتي ،لكتبريتةيون ،لوكوتيةديان دورون ،لوتةوار دالجيةر  ،و التةريبين و
اي األكثر شعبية.
تعد الم تتة الوطنية لاتاسزيون و اي تحت وتاية و ازرة الثقافة ،الم تتة الوطنية التي تضةمن الخدمةة العموميةة لاتاسزيةون و اةي
و ّ
()69
تةةدير خمتةةة تنةوات تاسزيونيةةة منهةةا القنةةاة الوطنيةةة  1و اةةي األكثةةر أاميةةة و تةةدرت تنةوات تاسزيونيةةة جديةةدة فةةي  2112لكةةن لحةةد اآلن
ما ازلةت اةعث التاسزيونةةات تبةح مةةن األردن و اةي تخضةةع لقةانون أجنبةةي لكنهةا تتةةتهدف األحةداح و المةواطنين الج ازئةريين  ،و مةةن بةين اةةعث

القن ةوات نجةةد تنةةاة الشةةروق و النهةةار و امةةا التوأمتةةان التةةمعيتين البت ةريتين لاتةةحف بالاغةةة العربيةةة الشة ة ةروق و النهةةار ش ة نهما ش ة ن تن ة ة ةاة

الجة ة ةزائرية ة ةة .و ترحت و ازرة الثقافة أنة ال يمكنها التدخ أما تكاثر القنوات الخاتة بتةبب السةراغ القةانوني لكةن تةرح المتة ولون بةالو ازرة
أن القانون المتعاق بالتمعي البتر تيتغاب عاف اعا النق
()70

و منةةع 1981

.

انتشةةرت المقع ةرات الهوائيةةة بتةةسة واتةةعة و اةةي متةةوفرة بكث ةرة و انةةاك عةةدد ال يتةةتهان بةةة مةةن الج ازئ ةريين الةةعين

يتتعماونها لمشاادة البرامج األجنبية عاف التات (.)71

و تعد الم تتة الوطنية لابح اإلعاعي التوتي الهيئة العمومية الجزائرية لابح االعاعةي و تتةوفر عاةف ثالثةة محطةات وطنيةة ( القنةاة

االولةةف و الثانيةةة و الثالثةةة) و عاةةف محطتةةين متختتةةتين ( اعاعةةة القةةرن و االعاعةةة الثقافيةةة) و محطةةة دوليةةة ( اعاعةةة الج ازئةةر الدوليةةة) و
عاف  41محطة جهوية ،و تبح اعث الم تتة بالاغات العربية و االمازيغية و السرنتية.
()72

و تد انتشرت شبكة االنترنت في التنوات األخيرة  ،فسي افريقيا ،تعتبر الجزائر من بين أا عة ة ةشر دو في اتتة ة ة ةعما االنترنت
لكن و رغ ديموغرافيا البالد ،فإن الشباب العين يتتعماون األنترنت تاياون.

69

 باقي القنوات هي قناة التزائر ،التزائر  ،0قناة االمازيغية  ،4و قناة القرآن 170
 في  ، 2891سمحت الحكومة التزائرية باستعمال الهوائيات المقعرة71
 السيما القنوات األتنبية االكثر تماهيرية مثل  MBCو التزيرة و العربية و TV572
 -معطيات مصدرها  world satsو متوفرة على الموقع ئخق http://www.internetworldstats.com/statl.htm
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.2

حرية الاحافة:
()73

يضةةمن الدتةةتور الج ازئةةر حريةةة ال ة أر و التعبيةةر

و كةةعا حريةةة االبةةداع األدبةةي (الثقةةافي) و السنةةي و العامةةي( )74لكةةن و رغ ة اةةعا

االنتاج النتبي لمجا االعال  ،فإن التحافة مازالت تخضع لعدة تيود.
و تعد أجور التحافيين ضعيسة غالبا و ا يعانون من تاة التكوين المهني ،و حتةف و ان لةي

انةاك أ تةانون يخة

الرتابةة ،فةإن

التش ةريع الج ازئةةر مةةا از يتةةدر عقوبةةات شةةديدة جةةدا فةةي حةةاالت القةةعف و الشةةت اتجةةاث الم تتةةات الحكوميةةة ،و عايةةة و مةةن أج ة تسةةاد
العقوبات القانونية تاج وتائ االعال غالبا الف نوع من الرتابة العاتية.
و تةةن

المةةادة  41مةةن األمةةر المتضةةمن تنسيةةع الميثةةاق مةةن أجة التةةا و المتةةالحة الوطنيةةة عاةةف عقوبةةة حةةب

يتةةتعم مةةن خةةال كتاباتةةة و تت ةريحاتة ج ةراح الم تةةاة الوطنيةةة لامتةةا

و غ ارمةةة " لكةةن مةةن

بم تتةةات الجمهوريةةة (  )...أو ألضةةعاف الدولةةة أو لإلض ةرار

بكرامة أعوانها (  )...أو تشوية تمعة الجزائر في المحاف الدولية".
و ت تعدي تانون العقوبات في  :2111ت تعويض عقوبات الحب

ل حكا الجديدة فإن ك شخ

بما في علك وتائ االعال بم

بشةخ

بغ ارمةات لكةن تمةت اضةافة جنحةة بةرئي
رئ ة ة ة ةي

الدولةة و كةعلك بة

الجمهوريةة( .)75و وفقةا

م تة ة ة ة ةتة عموميةة م ة ة ةث البة ةرلمان

أو القوات المتاحة يتعرض لمخالسة.
و تحتسظ التاطات الجزائرية باالحتكار عاف طباعة التحافة و نشراا و حتةف و ان أنشة ت التةحف الخاتةة مثة الخبةر و الةوطن

شركة طباعة متةتقاة فةإن معظة الج ارئةد تطبةع فةي المطبعةات الوطنيةة و حتةب العديةد مةن المتحةدثين فةإن تقاضةي متةاريف الطباعةة اةي

أحيانا نوع من الضغط عاف التحافة التي تكثر انتقاداتها اتجاث التاطات و اناك حالة مماثاة بالنتبة الف توزيع الجرائد بات ة ةت ة ةثنة ة ةان الخبةر
و الوطن و الاتان أنش تا متاك متتق لاتوزيع ،بينما تبقف االتدارات األخرى متوتسة عاف الشبكة العمومية.
و يمث احتكار الدولة الجزائرية لإلشةهار وتةياة اتتتةادية لوضةع الحةدود أو معاتبةة التةحافة المتةتقاة حينمةا تكثةر و انةاك نةوع مةن

الحرية النتبية في اتتعما األنترنت في الجزائر مقارنة ببادان المنطقة األخرى و بوتائ االعال الوطنية ،و لي

اناك أ تيود لالطةالع

عاف األنترنت من خال وتائ تقنية لاتتسية لكن الدولة تراتب جهاز االرتا .
.3

إاالح اإلطار القانوني و المؤسساتي لوسائل االعالم:
يمكةن لاقةانون العضةو لإلعةال المتةادق عايةة فةي جةانسي  2112تشةكي مرحاةة أولةف نحةو انشةان اطةار اعالمةي متعةدد و متةةتق ،

فهةو تةةد أضةاف الغةةان العقوبةة عاةةف جنحةة التةةحافة و تةةمب بتحريةر تطةةاع التةمعي البتةةر و أنشة تةةاطتين لتنظةي التةةحافة المكتوبةةة و

التمعية البترية و حدد حق اطالع التحافيين عاف المعاومة ،و تيت تنسيع القانون الجديد لإلعةال مةن خةال تاتةاة مةن أجهةزة التطبيةق

التي تتت المتادتة عايها تب علك من أج م السراغ القانوني المرجو حاليةا و مثةا اةعث األجهةزة تةانون حةو التةمعي البتةر و تةانون
حو اتدار تبر اآلران و تانون حو االشهار.
عالوة عاف علك ،تبدو بعض األحكا المتدخاة في متائ االعال تارمة و الزامية  ،و من بينها ،االلت ازمةات المنتةو

المادة  11و التي تسرض عند نشر ك معاومة تختي

عايهةا فةي

حد أدنف تدرث  %21من المحتويات لمنطقة تغطيتها الجغرافية ،اضافة الف علك،
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 المادة  01من دستور التمهورية التزائرية المؤرخ فاي  19ناوفمبر  ، 2881المعادل بالقاانون رقام  00-01الماؤرخ فاي  20أفريال  – 1001القاانون رقام 28-09المااؤرخ فااي  21نااوفمبر  " :1009ال مساااس بحرمااة حريااة المعتقااد و حرمااة حريااة الاارأي " و المااادة  " :42حريااات التعبياار و إنشااال التمعيااات و االتتماااع مءاامونة
للمواطن "
74
 المادة  09من الدستور " :حرية التعبير و انشال التمعيات و االتتماع مءمونة للمواطن" حقوق المؤل يحميها القانون  ،ال يتوز حتز أي مطباوع أو تساتيل أوأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و االعالم إال بمقتءى أمر قءائي ".
75
 المادة  244مكرر " :يعاقب بغرامة من مئة أل دينار تزائري 200.000دج إلى خمسة مئة أل 100.000دج كل شخص أسال إلاى رئايس التمهورياة بعبااراتتتءمن إهانة أو سابا أو قاذفا ساوال كاان ذلا عان طرياق الكتاباة أو الرسام أو التصاريح أو بأياة وسايلة الكترونياة أو معلوماتياة أو اعالمياة أخارى .تباشار النياباة العاماة
اترالات المتابعة التزائرية تلقائيا" .المادة  " :241تطبق علاى االهاناة أو الساب أو القاذ الموتاه بواساطة الوساائل التاي حاددتها الماادة  244مكارر ءاد البرلماان أو
احدى غرفتيه أو ءد التهات القءائية أو ءد التيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى ،العقوبات المنصوص عليهاا فاي الماادة الماذكورة أعااله ،و
فااي حالااة العااود تءاااع الغرامااة " .القااانون رقاام  24-22المااؤرخ فااي  01أوت  1022المعاادل لبماار رقاام  211-11المااؤرخ فااي  09تااوان  2811المتءاامن قااانون
العقوبات و الصادر في التريدو الرسمية رقم  44المؤرخة في  20أوت .1022
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تسرض المادة  20شروطا تقييدية عاف ك مدير مت و عةن النشةر احترامهةا التةيما حيةازة شةهادة جامعيةة و خبةرة ال تقة عةن عشةر ()11
تنين في مجا االعال  ،و بالتالي يبدو من الالئق النظر في تعدي اعث األحكا بغية عد فرض تيود غير متناتبة.
و بتسة عامةة ،عبةرت وتةائ االعةال و كةعا المجتمةع المةدني عةن عةدة مخةاوف بالنتةبة لةبعض األحكةا التةي تةد تشةك عائقةا كبية ار

أمةةا حريةةة ممارتةةة المهنةةة ،و فةةي الواتةةع  ،حةةددت بعةةض القواعةةد بتةةسة تةةطحية و يمكنهةةا بتةةسة جواريةةة الحةةد مةةن متةةاحة عم ة وتةةائ

االعال و عاية ،يجب و بتةسة دتيقةة تةياغة أجهةزة تطبيةق اةعا القةانون مةن أجة تسةاد التة ويالت التقييديةة أو العشةوائية ل حكةا  ،و مةن
()76

ك شخ

بين القواعد المثيرة لاجد  ،اناك  12شرطا يجب أن يحترمها

المةادة  92عاةف  11واجبةا

يمار نشاط االعال كةعلك تةن

يجةةب عاةةف التةةحافيين التقيةةد بهةةا( )77و تةةد تمنةةع اةةعث الم ةوارد و بتةةسة محتماةةة حريةةة تعبيةةر التةةحافيين و ك ة شةةخ

ينشةةر معاومةةة ألن

الكامات غير محددة أو غير دتيقة مما يستب المجا لات ويالت الشختية أو غير المتناتقة.
و تد يشك الترخي

باتتعما الترددات أيضا متدر لاجد  ،فبالسع بتوتف علك فةي الواتةع عاةف اختتةا

أنة ال يمنب االّ بموجب مرتو

()78

رئةي

الجمهوريةة بمةا

دون أن يحدد القانون شروط المتادتة أو النقض و ال اجرانات تقيي الطابات المقدمة.
()79

أخيرا ،بالنتبة لقانون االعال التابق

فإن القانون الجديد تد رفع من مبالغ الغرامات خاتةة فيمةا يتعاةق باالنتهاكةات المرتبطةة بالنشةر أو

اتدار تقارير المرافعات المتعاقة بحالة األشخا

()80

أو باإلجهاض

 .عالوة عاف علك ،و رغ أن القانون تد ألغف عقوبة جنحة التةحافة

و بتسة متناتقة مع توجيهات القضان الدولي ،فإنة ال يحتو عاف الغان تواعد تانون العقوبات فيما يخ
تن

عاف الحب (.)81

.4

التنظيم المطبق على وسائل االعالم أثناء ال ترة االنتخابية

جنب التحافة و القعف و التي

يحدد القانون العضو رت  11-12الم رف في  12جانسي  2112االطار القانوني لالنتخابات التشريعية ،و اوين

الوطنية المتتقاة لمراتبة االنتخابات تداو حو التوزيع العاد لحت

()82

تدخ المترشحين

عاف أن الاجنة

في وتائ االعال العمومية ،كما تتكسة اةعث

الاجنةة أيضةا بمراتبةة كة تجةاوز أو مبالغةةة أو مخالسةة ل حكةا المتعاقةة بوتةائ االعةال أثنةةان الستةرة الرتةمية لاحماةة ،و بمكةن لاجنةة ارتةةا
()83

مالحظاتها حو المخالسات ل حزاب التياتية أو لامترشحين و يمكنها اخطار الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات

بالتجاوزات المتجاة.

و يمنب لقوائ األحزاب و المترشحين األحرار الحق في االتتعما المنتف لوتائ االعال الوطنيةة و المحايةة .و طبقةا لاقةانون  ،و

بالنتةةبة لالنتخابةةات التش ةريعية ،تختاةةف مةةدة االرتةةا الممنوحةةة وفقةةا لعةةددتوائ المترشةةحين المقةةدمين بالنتةةبة لحةةزب واحةةد أو لمجموعةةة مةةن
()84

األحزاب من اعث األحكا و بالشروط عاتها

و يمنع القانون أ شك من أشكا االشهار التجار
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()85

خال األيةا الخة ة ةمتة ( االةن ة ةتخاب

 المادة  1من القانون العءوي رقم  01-21المؤرخ في  21تانفي  1021المتعلق بالعالم " :احترام الدستور و قوانين التمهورية – الدين االسالمي و باقي األدياان– الهوية الوطنية و القيم الثقافية للمتتمع – السيادة الوطنية و الوحدة الوطنية – متطلبات أمن الدولة و الدفاع الوطني – متطلباات النظاام العاام – المصاالح االقتصاادية
للبالد ،مهام و التزامات الخدمة العمومية – حق المواطن في اعالم كامل و موءوعي – سرؤية التحقيق القءائي – الطابع التعددي لآلرال و األفكار – كرامة االنسان
و الحريات الفردية و التماعية ".
77
 المادة  81من القانون العءوي  " :01-21يتب على الصاحفي بصافة خاصاة احتارام :شاعارات الدولاة و رموزهاا – التحلاي باالهتماام الادائم إلعاداد خبار كامال وموءوعي – نقل الوقائع و األحداث بنزاهة و موءوعية – تصحيح كل خبر غير صحيح – االمتناع عن تعري األشخاص للخطر – االمتنااع عان تتمياد االساتعمار
– االمتناع عن االشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية و عدم التسامح و العنا – االمتنااع عان السارقة األدبياة و الوشااية و القاذ – االمتنااع عان اساتعمال
الخطوة المهنية ألغرا شخصية أو مادية – االمتناع عن نشر أو بث صورة أو أقوال تمس بالخل العام أو تستفز مشاعر المواطن ".
78
 المادة  10من القانون العءوي  01-21طبقا للمادتين  11الفقرة  9و المادة  91الفقرة  0من الدستور ،فإن رئيس التمهورية " :يوقاع المراسايم الرئاساية " و يمانحمصادقة قبل توقيع الوزير األول على المراسيم التنفيذية.
79
 القانون رقم  01-08المؤرخ في  00أفريل  2880و المتعلق باالعالم80
 المادة  212من القانون العءوي رقم  " : 01-21يعاقب بغرامةمن 10.000دج إلى 100.000دج كل من نشر أو بث بإحدى وسائل االعالم المنصوص عليها فايهذا القانون العءوي ،تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة األشخاص أو لاتها "
81
 السيما المادتان  81و 18982
 المادة  290من القانون العءوي  02-21المؤرخ في  21تانفي 102183
 ذات المرتع84
 المادة  282من القانون العءوي  02-21المؤرخ في  21تانفي 102185
 -المادة  280من القانون العءوي رقم  02-21المؤرخ في  21تانفي 1021
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في الخارج) و األيا الثالثة ( االنتخاب الوطني) تب االتتراع و كعا نشر و بح تبر اآلران المتعاقة بةاالطالع عاةف نوايةا النةاخبين و تيةا

شعبية المترشحين(.)86

اضافة الف علك ،تحدد المادة  111من تانون االعال الجديد أج  24تاعة لنشر الردود أو التتحيحات في التحف خال فتةرات

الحمةةالت االنتخابي ةةة( .)87و خ ةةال األت ةةابيع الثالث ةةة لاحماةةة االنتخابي ةةة ،ت ةةجات بعث ةةة مالحظ ةةة االنتخابةةات ع ةةدة تج ةةاوزات تخة ة

الدعاي ةةة

التياتية التجارية في التحافة المكتوبة .اال أن الاجنة الوطنية المتتقاة لمراتبة االنتخابات ل تخطر لجنة االشراف االّ بحالة واحدة تخ ّ
اشهارات انتخابية تابعة لامترشب عمارة بن يون من الحركة الشعبية الجزائرية و التي ت بثها عبر القناة التونتية نتمة(.)88
.5

متابعة وسائل االعالم خالل فترة الحملة االنتخابية و فترة االقتراع

 .1.5فترة الحملة الرسمية
نظمةةت الاجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لمراتبةةة االنتخابةةات فةةي  14أفري ة  2112تةةحبا لتختةةي

وتةةت و ترتيةةب بةةح الرتةةائ المجانيةةة

لامترشةةحين .و حةةدد عةةدد الرتةةائ تناتةةبيا وفقةةا لعةةدد الق ةوائ االنتخابيةةة المقدمةةة عاةةف المتةةتوى الةةوطني بالنتةةبة لك ة تائمةةة ،و تميةةز الجةةدح
بالشسافية بما أنة خ

ممثاي األحزاب التياتية و كعا القوائ الحرة ،و نتبت الم تتتان العموميتان لاتاة ةسة ةزي ة ة ةون و البح االعاعي ا ة ةياك

خاتةةة لتتةةجي و ب ةةح المةةداخالت م ةةن أج ة ضةةمان ظ ةةروف متتةةاوية لامترش ةةحين و تةةد ضةةمنت االثنت ةةان معالجةةة مماثا ةةة بالنتةةبة لكاف ةةة

االعالنات المجانية.
و تم ّكن التحافيون من تغطية الحماة بحرية و ل يتج أ حدح لمحاولة لاتخويف أو التمييز اتجاث التحافة.
و تد خت

التاسزيون و كعا محطات االعاعة العمومية لتغطية الحماة حي از معتب ار من برامج االعال و كعا من الحت

الخاتة.

كمةةا ختتةةت الم تتةةتان لمختاةةف األح ةزاب التياتةةية وتت ةا عةةادال لابةةح عمومةةا و كةةعا تغطيةةة متوازنةةة .و كةةان ظهةةور أعضةةان الحكومةةة
محةةدود نوعةةا مةةا لكةةن اتةةتعم بعةةض الةةوزران و بتةةسة منتظمةةة منتةةبه إلطةةالق مبةةادرات تجةةاوزن اإلدارة العاديةةة .و عايةةة اتةةتساد أعضةةان

الحكومة من أفضاية فيما يتعاق بالظهور بتبب منتبه الرتةمي .كمةا ختتةت التةحافة العموميةة ل حةزاب فةي الحكة تغطيةة معتبةرة و
جد ايجابية مما ل يضمن حي از متوازنا لالاتما بكافة التشكيالت التياتية.
و رغ التوازن الع تمت مالحظتة عموما في وتةائ االعةال التةمعية و البتةرية  ،فةإن تطبيةق التنظةي المتعاةق بمبةدأ المتةاواة

تد فرض مقةايي

لاتغطيةة جةد تةارمة و موحةدة وفقةا لوتةائ االعةال العموميةة .و تةد عرتاةت األشةكا المقترحةة تطةوير نقةاش حقيقةي بةين

مختاةةف التيةةارات التياتةةية و كةةعا امكانيةةة التةةحافيين مةةن مناتشةةة و تحديةةد موضةةوع االتت ارحةةات ال ةواردة فةةي الحماةةة  .زيةةادة عاةةف علةةك ،ل ة

تحظف التيارات التي كانت تناد بمقاطعة االنتخابات و ال األتوات لتالب االمتناع من أ تغطية.
و تد تبينت المخاوف من شبب االمتناع من خال االفتتاحيات عاف متتوى وتائ االعال العمومية التةي كانةت تنةاد باتةتمرار
الف المشاركة في االنتخابات.
و ختتت وتائ االعال لالنتخابات متتوى ااتما ثابت لكن محدود بالنتبة لإلعاعة و التاسزيون العموميين .االّ أنها تميزت غالبا

بالجدا فيما يتعاق بالراانات حو اعث االتتشارة التيما من خال اعطان الكامة ل توات المنتقدة لهعث االنتخابات و لاعين ي يدون خيةار
االمتناع  .و لعلك لج ا الن كثي ار التتعما شبكة االنترنت لاتعبير عن عد ثقته و اتتيانا من اعث االتتشارة.
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 المادة  284من القانون العءوي رقم  02-21المؤرخ في  21تانفي 102187
 القانون العءوي رقم  01-21المؤرخ في  21تانفي  1021و المتعلق باالعالم88
 قدم المترشح التابع لتبهو التحرير الوطني في تونس شكوى ءد الحركة الشعبية التزائرية و تبعا لذل طالبت اللتنة المستقلة لمراقبة االنتخابات عمارة بن ياونسبالوقفي الفوري لبث الومءات االشهارية و قاد رفءات الحركاة الشاعبية التزائرياة االتهاماات و صارحت بعادم إخطارهاا بالشاكوى و أن الحازب لام تاتم دعوتاه لشارح
الموءوع قبل أن تصدر لتنة االشرا قرارها.
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 2.5الامت االنتخابي و يوم االقتراع
تابعةةت وتةةائ االعةةال الجزائريةةة و بتةةسة تاقائيةةة تةةير عمايةةة االتت ةراع طياةةة يةةو االنتخةةاب :اعتمةةد التاسزيةةون الحكةةومي و بوضةةوح

اتتراتيجية تهدف تعزيز متداتية المتةار االنتخةابي و مضةاعسة مشةاركة المةواطنين مةن خةال بةح تةور تمثة مكاتةب لالتة ةتة ة ةراع مزدحمةة

بالناخة ة ةبة ة ة ةين و البح المتكرر لظهور رئي

تخة

الجمهورية لإلدالن بتوتة و تاك طريقة غير مباشرة لاتعكير بقيمة االنتخاب.

و خال األيا الثالثة من التمت االنتخابي التي يسرضةها القةانون ،تةجات بعثةة االتحةاد األوربةي لمالحظةة االنتخابةات عةدة تجةاوزات
تغطيةة الحماةةة ،و عاةف تةبي الختةةو

 ،واتةات وتةائ االعةةال الخاتةة تركيزاةا حةةو حماةة األحةزاب التياتةةية مخالسةة لاتنظةةي

المعمو بة.
و ختت اعث المخالسات تغطية نشاطات المترشحين و نشر االشهار التياتي التجار .

الحقوق اإلنسانية والمجتمع المدني

.X

 - 1اإلطار القانوني
ان متادتة الجزائر عاف الميثاق الدولي لاحقوق المدنية والتياتةية أوجةب عايهةا ترتيةة وحمايةة الحقةوق والحريةات السرديةة والجماعيةة ،
ّ
خاتة منها حقوق المواطنين لممارتة حريته في التحرك (المادة  ، )12حريتةا الة أر والتعبيةر (المةادة  ، )19حريةة التجمةع (المةادة ، )21

وحريةةة الش ةراكة (المةةادة  .(8922غيةةر أن الق ةوانين الجزائريةةة التةةي تقاباهةةا  ،ومنةةع تةةنوات التتةةعينيات  ،تسةةرض تيةةودا عةةدة فةةي ممارتةةة اةةعث
الحقوق .

يةةوفّر اإلطةةار القةةانوني بعةةض الضةةمانات لحمايةةة حقةةوق اإلنتةةان و اةةي ال يةةت ّ احترامهةةا فةةي الواتةةع دائمةةا .و بينمةةا تة ّ تشةةجيع األحةزاب
ان توتيسات المناضاين
فإن الحق في المظاارات تد ت ّ تحديدث خاتة في العاتمةّ .
التياتية عاف تكثيف حمالته االنتخابية عبر الوطنّ ،
النقابيين و الم يدين لمقاطعة االنتخابات و كعا الحك م خ ار عاف أحد المدافعين عن حقوق اإلنتان تد أثرت عاة تجنيد المجتمع المدني.90
ان القةةانون العضةةو رت ة  12-12التةةادر فةةي  12جةةانسي  2112و الخةةا بةةاإلعال  ،مةةن ش ة نة أن ليتةةتخد لاحةةح عاةةف
ّ
الرتابةةة العاتيةةة ولشةةد الخنةةاق عاةةف التوزيةةع الحةةر وبالتةةالي عاةةف اتاحةةة المعاومةةة  :فمةةن ضةةمن الض ةوابط األكثةةر اثةةارة لاجةةد  ،نجةةد الشةةروط

ةي  ،لاحسةاظ عاةف األمنةين الةوطني والعمةومي
ال تلس ضةرض عاةف ممارتةة اةعث الحقةوق مةن تيةود "تةوى تاةك التةي نة عايهةا القةانون  ،أ الضةرورية فةي مجتمةع ديمق ارط ّ
وعاف النظا العا  ،أو لحماية التحة العمومية واآلداب العامة  ،أو تيانة حقوق وحريات اآلخرين( ".المادتان  21و 22من ميثاق الحقوق المدنية).
89

– عةد شةرعية المظةاارات و كانةت تتةتعم إللقةان القةبض عاةف األشةخا الةعين يعارضةون المتةا االنتخةابي أو ميةزع ّأنهة يخاّةون بالنظةا العةا  .و كةان علةك الشة ن
عدة أعضان من حركة الشباب المتتقاين من أج التغيير و العين ت ّ القبض عاةيه بعةد أن نشةروا
بالنتبة لعبد القادر خربة الع تاند اضراب كتاب الضبط بالمحاك أو ّ
90

أن
مطويةات تنةةاد بمقاطعةةة االنتخابةةات .و العديةةد مةن المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنتةةان اة حاليةةا متةةابعون عاةةفّ أتةةا المةادتين  98أو  111مةةن تةةانون العقوبةةات .و يبةةدو ّ
أغابيةته تةد تة ّ اخةالن تةبياه لكةةن مةا از الخطةةر يحةو و تةد ية د الةف عرتاةة تنظةةي المجتمةع المةةدني .و حتةف االجتماعةات كانةةت محة ّ تيةود  :تة ّةرحت الاجنةة الوطنيةةة
عدة توتيسةات عاةف غةرار ع ّةدة أعضةان مةن
لادفاع عن حقوق اإلنتان و جمعية  SOSالمسقودين و كعا  SNAPAPب ّنة ت ّ منع العديد من االجتماعات " العمومية " تاتها ّ

جمعية التجمع نشاطات الشباب العين ت ّ اتتدعا ا أما مبن بريد العاتمة في  21أفري  2112ث ّ أطاق تراحه بعةد علةك بقاية  .و مةا ازلةت مةدونات االنترنةت التابعةة
لامناضاين الشباب من حركة الشباب المتتقاين من أج التغيير
www.abdoumenfloyd.centerblog.net www.mjic.centerblog.netغير متوفرة عاف الشبكة دون أن تخضع لقةرار مةن العدالةة .اةعا و تةد تة ّ
القبض عاف طارق معمر  ،شاب عمرث  20تنة من حي باكور بالعاتمة و علك في  11ما من طرف أشخا بالز المدني بتةبب " نشةر فيةديواات تنةاد بمقاطعةة

انتخابات  11ما ".
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91
نتةةت عاةةف  11الت ازمةةا عاةةف
االثنةةي عشةةر التةةي يخضةةع لهةةا ك ة مةةن يمةةار نشةةاطا اعالمي ةا  .كمةةا ّ
أن المةةادة  92مةةن القةةانون عاتةةة تةةد ّ
التحسي 92االتتدان بها.

كمةةا يةةوحي القةةانون  ، 11-12التةةادر فةةي  2112/11/12والخةةا

المتعاقة بالمادة  ،93 01-91حيح أنها تضيق من فتحة أنشطة الجمعيات

94

بالجمعيةةات  ،بشةةين مةةن التقييةةد ازان اإلجةرانات الدتةةتورية

وتاز أن يبقف كال من موضوع واةدف الجمعيةة ضةمن اطةار

المتاحة العامة .ويمنةع القةانون أيةة عالتةة كانةت بةين األحةزاب التياتةية ومواضةيعها وجمعياتهةا  ،مانعةا بةعلك كة نشةاط عو طةابع تياتةي

تقو بة جمعيات المجتمع المدني.
.2

الممارسة اإلدارية وتأثيرها على المجتمع المدني
ولما كةان ممكنةا ت وية القيةود القانونيةة إلنشةان جمعيةة غيةر معرتاةة تمامةا ويمكةن التعامة معهةا عاةف األتة لاجمعيةات األكبةر  ،تبقةف

انالةةك تيةةود فةةي الواتةةع  ،حيةةح أباغةةت جمعيتةةا أ

أو أ

المسقةةودين وائةةتالف عةةائالت المسقةةودين فةةي الج ازئةةر أن ماسةةا جمعيتيهمةةا ال ي ةزاالن

ينتظران التتريب الةواتعي  ،اع أن التةاطات العموميةة ال تتةمب باإليةداع الشختةي لاماسةات  ،األمةر الةع يحةو دون امكانيةة اجةران تةانوني

لاطعن عن الرفض  ،بما أنها ال تتتا وت اإليداع الع ن

91

عاية القانون.

المةةادة  2مةةن القةةانون العضةةو رت ة  12-12التةةادر فةةي  12جةةانسي  2112والخةةا

بةةاإلعال يةةورد  " :احت ة ار الدتةةتور وت ةوانين الجمهوريةةة  ،الةةدين اإلتةةالمي وبةةاتي

األديان  ،الهوية الوطنية والقي الثقافية لامجتمع  ،التيادة الوطنية والوحدة الوطنية  ،متطابات أمن الدولة والدفاع الوطني  ،متطابةات النظةا العةا  ،المتةالب اإلتتتةادية
لاةةبالد  ،مهةةا والت ازمةةات الخدمةةة العموميةةة  ،حةةق الم ةواطن فةةي اعةةال كام ة وموضةةوعي  ،ت ةرية التحقيةةق القضةةائي  ،الطةةابع التعةةدد لةةوران واألفكةةار  ،ك ارمةةة اإلنتةةان
والحريات السردية والجماعية".
92

المادة  92من القانون العضو

رت  12-12تن

ما ياةي " :يجةب عاةف التةحسي أن يتةهر عاةف اإلح تة ار الكامة آلداب وأخالتيةات المهنةة خةال ممارتةتة لانشةاط

التحسي .زيادة عاف األحكا الواردة في المادة  2من اعا القانون العضو  ،يجةب عاةف التةحسي عاةف الختةو

 :احتة ار شةعارات الدولةة ورموزاةا  ،التحاةي باإلاتمةا

الدائ إلعداد خبر كام وموضوعي  ،نقة الوتةائع واألحةداح ب ن ازاةة وموضةوعية  ،تتةحيب كة خبةر غيةر تةحيب  ،االمتنةاع عةن تعةريض األشةخا
عن المتا

بالتاريص الوطني  ،االمتناع عن تمجيد االتةتعمار  ،االمتنةاع عةن اإلشةادة بتةسة مباشةرة أو غيةر مباشةرة  ،بالعنتةرية وعةد التتةامب والعنةف  ،االمتنةاع عةن

التةرتة األدبيةة والوشةاي ة والقةعف  ،االمتنةةاع عةن اتةتعما الحظةوة المهنيةةة ألغةراض شختةية أو ماديةة  ،االمتنةةاع عةن نشةر أو بةح تةةور أو أتةوا تمة

تتتسز مشاعر المواطن ".يرجف اإلطالع عاف الجزن المتعاق بوتائ اإلعال لمزيد من المعاومات حو مشاك وتائ اإلعال الكامنة في الجزائر.
93

لاخطةر  ،االمتنةاع
بةالخاق العةةا أو

انشةان جمعيةة يةت بتتةريب  ،غيةر أن اإلدارة تماةك مهاةة  11يومةا لد ارتةة شةرعية الجمعيةات الوطنيةة  ،أمةا ان انقضةت المهاةة دون أن يتةدر تة ار ار مةن اإلدارة  ،فهةعا

يعني موافقتها .ولاعكر  ،يمكن لإلدارة أن تبت في رفةض انشةان جمعيةة دون الاجةون الةف المراتبةة القضةائية  ،لكةن امكان يةة الطعةن عاةف الةرفض تبقةف ممكنةة أمةا المحكمةة
اإلدارية (المادة .)11

 94يجةب أن تحةدد أنشةطة الجمعيةات وبدتةة فةي المجةاالت المهنةي واالجتمةاعي والعامةةي والةديني والتربةو والثقةافي والرياضةي والبيئةي والخيةر واالنتةاني (المةادة  .)2كمةةا
تن

عات المادة عاف وجوب اندراج موضوع وأ اداف الجمعية ضمن المتاحة العامة  ،وأال تكون مخالسة لاثوابت الوطنيةة وال لانظةا العةا وال لةوداب العامةة وال ألحكةا

القانون تارية المسعو .
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المشاركة النسائية

.XI

عاف النحو القانوني ،تعد الجزائر باةد طةرف فةي االتساتةات الدوليةة المتعاقةة بةالحقوق التياتةية لامةرأة .وفةي نسة

 13مكرر أن "الدولة تعم عاف ترتية الحقوق التياتية لامرأة بتوتيع حظوظ تمثياها في المجال

المنتخبة".

التةدد ،تةن

المةادة

في الواتع ،يظ تمثي المرأة في الم تتات العمومية ضئيال ،ويتطور ايجابياً بشك عا رغ أنة يتحتن ببطن .باإلضافة الةف علةك  ،يحةدد
الةةن

المجال

النهةةائي لاقةةانون العضةةو رت ة  10-12التةةادر فةةي  12جةةانسي  2112الةةع يةةن

عاةةف كيسيةةات توتةةيع حظةةوظ تمثي ة الم ةرأة فةةي

المنتخبة ،نتب محةددة متدرجةة مةن عةدد المقاعةد المختتةة لانتةان حتةب عةدد المقاعةد المتنةاف

عايهةا فةي الةدائرة االنتخابيةة.

كما تن ل المادة رتة  1عاةف أن األحةزاب التياتةية يمكةن أن تتةتسيد مةن متةاعدة ماليةة خاتةة تمنحهةا لهةا الدولةة ،بحتةب عةدد مرشةحاتها
المنتخبةةات فةةي المجةةال الشةةعبية الباديةةة والوالئيةةة وفةةي البرلمةةان .ويبقةةف ترتيةةب أتةةمان المرشةةحات فةةي الق ةوائ االنتخابيةةة خيةةار األح ةزاب
المتنافتة الحر ،مما أدى الف زرع بعض الشكوك فيما يتعاق بطريقة تشكي اعث القوائ .

وت عةدد المرشةحات فةي القةوائ االنتخابيةة  1111امةرأة  ،أ بمةا مثة نتةبة  %01,91مةن المجمةوع الكاةي لامرشةحين ،اضةافة الةف أن

عددان عاف ر و

القوائ جد تاي .

الشةعبي الةوطني التةابق  01امةرأة بينمةا يتة عةددان فةي المجاة

وت عدد النتان المنتخبات تنة  2111في كنف المجاة

الشةةعبي الةةوطني الجديةةد الةةف  140ام ةرأة (مةةن بيةةنهن  91منتخبةةة مةةن أح ةزاب التحةةالف الرئاتةةي) ،واةةعا مةةا يمث ة نتةةبة  %01مةةن العةةدد

اإلجمالي لامنتخبين .وعك
عينهن رئي

علك  ،نالحظ أن مجا

األمة يتج انخساض في عدد أعضانث اإلناح حيح أنة ال يعد اليو اال أربعةة نتةان

الجمهورية بينما كان عدد النتان تنة  1991في كنف الهيئة التشريعية األولف ثمانية نتان  ،وكةان تةد عةين مةن بيةنهن رئةي

الجمهورية خمتة.

بشك أع  ،اعتبرت جمعيات شةتف مةن المجتمةع المةدني فةي تحاية إل لإلتةالحات التياتةية األخيةرة أنةة ال يمكةن فتة ترتيةة حقةوق
إل
حقيقي لاطابع الديمقراطي عاف السضان العا  ،كما طالبت من جهة أخرى بإلغان األحكا التمييزية ضةد المةرأة عاةف غة ارر
اضسان
المرأة من
إل
95

أحكا تانون األترة المتعاقة بتعدد الزوجات أو األحكا غير المنتسة المتعاقة بستص الزواج.

مالحظة االقتراع

.XII

بمناتبة حاو موعد االتتراع ،حظيت البعثة بجهاز مراتبة يتجتد في توزيةع  121م ارتةب عاةف  48واليةة عبةر التةراب الج ازئةر لتقيةي
العماية عاف عينة تمثياية ومتوازنة جغرافياً شمات  842مكتب اتتراع .وعقب انتهان عماية التتةويت ،أدت كةعلك قفةرق المراتبةة خةال مةدة
طوياةة تتبعةاً دتيقةاً لامرحاةة الحاتةمة مةن اتةدار النتةائج فةي كنةةف الاجةان االنتخابيةة الباديةة والوالئيةة .فقةد تةج موعةد االنتخابةات مشةةاركة

متوتطة.

 .1مالحظة يوم االنتخا
أجريةةت انتخابةةات العاشةةر مةةن شةةهر مةةا فةةي  48818مكتةةب تتةةويت عاةةف متةةتوى  11110مركةةز فةةي الج ازئةةر وفةةي الخةةارج .فسةةي

الواتع ،انطاقت عمايات التتويت في يو  2ما في الخارج وفي  1ما عبر التراب الةوطني  ،واةعا عةن طريةق افتتةاح مكاتةب التتةويت

المتنقاة .وتد عب ت التاطات أكثر من  11111عون من مختاف أتالك توات األمن وت نشرا تب حاةو موعةد االتتةراع بعشةرة أيةا  .أمةا
ةان ً باتةتثنان
بختو يو االنتخابات ،فقةد فتحةت مكاتةب التتةويت أبوابهةا فةي التةاعة التاتةعة تةباحاً وأغاقتهةا فةي التةاعة التةابعة مت ً
الباديات التي لمددت مةدة عمايةات التتةويت فيهةا بتةاعة واحةدة ،كمةا وفةرت ايئةة ادارة االنتخابةات فةي بعةض الباةديات نظامةاً مجانيةاً لاتنقة

خال يو االتتراع لاناخبين الماكثين بعيداً عن مكاتب وم اركةز التتةويت .96الحظةت البعثةة جةواً مةن الهةدون أثنةان عمايةة التتةويت دا مةن
95

"اتالحات تياتية" أو تيود اضافية لامجتمع المدني والميدان التياتي؟ تحاي نقد .

جمعية عائالت المسقودين في الجزائر ،ال اربطة الجزائرية لادفاع عن حقوق اإلنتان ،النقابة الوطنية المتتقاة لمتتخدمي اإلدارة العمومية
96

معاومات جمعتها فرق المراتبين ،خاتة في عنابة والطارف وتالمة وتكيكدة وتوق اا ار .
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االفتتاح الف غاية عماية العد ،ومع علك باغتنا فرتنا بوتوع بعض الحوادح عاف النحو المحاي ،ويرجع علك أتاتاً الف تواجد أنشةطة الحماةة

أو وتائ الدعاية ترب مراكز التتويت  ،التيما في واليات واران وورتاة وجاسة وخنشاة وغرداية.

افتتحت معظ مكاتب التتويت أبوبها في الوتت المحدد وكانت مجهزةً بكافة الوتائ التي يتطاب تير العم فيها .ومةع علةك ،تة خر

افتتةةاح ح ةوالي لخ لم ة

الم اركةةز التةةي ازرتهةةا البعثةةة ،ورجةةع اةةعا األمةةر فةةي معظ ة األحيةةان الةةف اتقةةان أعضةةان المكاتةةب المتوتةةط إلج ةرانات

االفتتةاح .ومةن جهةة أخةرى ،وجةةد عةدد كبيةر مةن النةةاخبين والتةيما فةي المةدن الكبةةرى ،تةعوبات فةي العثةور عاةةف المكاتةب التةابعين لهةا فةةي
كنةةف م اركةةز االتت ةراع رغة جهةةود ر تةةان اةةعث األخيةرة لمتةةاندته  .اضةةافة الةةف علةةك ،الحةةظ المراتبةةون أن التوعيةةة بةةإجرانات التتةةويت ل ةدى
النةةاخبين غيةةر كافيةةة  ،خاتةةة بمةةا يتعاةةق باتةةتعما بطاتةةات االتت ةراع المتعةةددة ،ممةةا أطةةا مةةدة عمايةةة التتةةويت لك ة ناخةةب فةةي مكاتةةب
االتتراع .وعاف وجة الختو

 ،أدى عةد وجةود توجيهةات وطنيةة واضةحة عاةف االلتة از باتخةاع كة بطاتةات االتتةراع أو تةوى واحةدة منهةا

الةف خاةق حةاالت جةد مختاسةةة مةن واليةة الةف أخةةرى ،ممةا أتةان حتةف الةف تةرية االتتةراع محايةا عاةف غةرار الحةاالت المتةجاة ختوتةا فةةي
واليتي تيد باعبا

وبتكرة .وأخي اًر ،تعرب البعثة عن ت تسها لعد توتيع اتتعما الحبر الع لخت

لاتوتيع عاف تائمة الناخبين فقةط،

الةةف الوتايةةة م ةةن تك ةرار التت ةةويت ،واةةعا بسح ة إل م ةةنظ لاتةةبابة اليت ةةرى لك ة ناخ ةةب عنةةد دخولةةة ف ةةي مكتةةب التت ةةويت .رغ ة أن تنظ ةةي
فعاالً بشك عا  ،ميزت مع علك العديد من المخالسات نهاية االتتراع بما يمكن أن ي ثر محاياً عاف شةسافية ون ازاةة العمايةة
االنتخابات كان ّ

ةادق عاةف مطابقتهةا ل تة مةن محاضةر
عاف حةد تةوان .واضةافة الةف علةك ،رغة اتةتال ممثاةي المرشةحين واألحةزاب التياتةية نتةص مت م
نتائج السرز في معظ مكاتب التتويت المراتبة ،الحظت البعثة أن اعث الوثائق ل يةت نشةراا لاجمهةور فةي أكثةر مةن  % 11مةن الحةاالت
97

ومةةع أن القةةانون يةةن ل عايةةة .98ومةةن جهةةة أخةةرى ،ل ة تلة من العة ّةدة االنتخابيةةة الناتجةةة مةةن عمايةةة فةةرز األت ةوات مث ة تةةناديق االتت ةراع

المختومةةة التةةي تحتةةو عاةةف بطاتةةات التتةةويت والتةةجالت االنتخابيةةة ومحاضةةر نتةةائج السةةرز وغيراةةا ،تب ة تحوياهةةا الةةف الاجةةان االنتخابيةةة
99
ةان
البادية في  %12من الحاالت  .وأخيةرا ،أدى تةرار تمديةد مةدة االتتةراع بتةاعة أ حتةف التةاعة الثامنةة مت ً

100

فةي  124باديةة عبةر

 02والية من الباد دون أن تكشف ايئة ادارة االنتخابات عن القائمة الدتيقة لتاك الباديات ومعةايير اختياراةا ،الةف زرع باباةة خاسةت جةواً مةن
الشك واالرتياب من جانب بعض العناتر الساعاة في العماية االنتخابية.101
جمع و تركيز النتائج في الواليات :84

.2

يةزع االطةار االنتخةابي احتةان النتةائج عاةف مةرحاتين  ،فةي البةدن لةدينا الاجنةة االنتخابيةة الباديةة التةي تشةرع فةي جمةع مجمة النتةائج

االنتخابيةة المحتة عايهةةا فةةي كة مكاتةةب االتتةراع التابعةةة لاباديةة اةةعث النتةةائج تةةدرج فةي محضةةر وفةةي المقةةا الثةاني لةةدينا الاجنةةة االنتخابيةةة
الوالئية التي تالحظ و تعزز النتائج النهائية المتجاة و المرتاة من طرف الاجان االنتخابية البادية.
في العمو تمت مراح تتنيف النتائج عاف متتوى الاجان االنتخابية البادية و تعزيزاا عاف متتوى الاجان االنتخابية الوالئية في جو

اةةادال و عاةةف الةةرغ مةةن علةك تيمةةت شةةسافية العمايةةات بغيةةر الكافيةةة فةةي تةةتة عشةةر بالمائةةة مةةن الحةةاالت المالحظةةة و يرجةةع علةك الةةف اربةةع
اتباب:

97
98

مالحظة ت تتجياها في  02والية من البالد ،وباألخ

المادة رت  21من تانون االنتخابات.

99
100
101

في عنابة والجزائر العاتمة وباتنة وتامتان.

مالحضة تجاتها فرق عديدة  ،والتيما في واليتي بايدة وورتاة.
المادة رت  29من تانون االنتخابات" :يبدأ االتتراع في التاعة الثامنة( )8تباحا ويخت في نس
تتمب المادة رت  29لاوالي  ،عند االتتضان ،بترخي

اليو في التاعة التابعة( )1متان" .

من الوزير المكاف بالداخاية ،أن يتخع ت اررات لتقدي تاعة بدن االتتةراع أو تة خير تةاعة اختتامةة فةي مكاتةب

التتويت .غير أنة ل يت الكشف عن القائمة الكاماة لاباديات المعنية اال بعد نهاية العماية من جهة .ومن جهة أخرى ،ت تمديد اعث القائمة التي تبق أن ألعان أنها تظ ل

 240بادية لياة االنتخابا ،الف  124بادية حتب الو ازرة (أ  %41من المجموع الكاي) .حوار مةع التةيد محمةد طةالبي ،مةدير عةا لاحريةات العموميةة ولاشة ون القانونيةة
بو ازرة الداخاية  -الجزائر في  11ما .
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 - 1حضةةور شةةهود مرشةةحي االحةزاب التياتةةية لة يكةةن نظاميةةا حيةةح منةةع دخةةو الةةبعض مةةنه عاةةف غةرار المالحظةةين الةةدوليين الةةف
الاج ةةان االنتخابي ةةة الوالئي ةةة لوالي ةةة ب ةةرج ب ةةوعريريج و تي ةةارت .102و لة ة يتت ةةنف اال ألربع ةةة احة ةزاب وفاتي ةةة و ا ةةي "التجم ةةع ال ةةوطني

الديمقراطي" "حةزب العمةا " "جبهةة التحريةر الةوطني" و الجبهةة الوطنيةة الجزائريةة" االنتشةار عاةف كامة الرتعةة االنتخابيةة و التةي
ضمنت بالتالي حضو ار تويا عاف متتوى الاجان االنتخابية في الختا تمكن حزبان انتخابيان مةن تتةجي حضةور اتة ااميةة مةن
االحزاب االخرى غير انة يبقف حضو ار معتبر في متار التتنيف.

 - 2ل يضمن حضور رئي

الاجنة المحاية لمراتبة االنتخابات اال فةي ثةالح حةاالت مةن اتة اربعةة

103

فةي غالةب االحيةان يكةون

ممث الوحيد ل حزاب التياتية  /مرشحين مرختا لة بالمراتبة عاف متةتوى الاجنةة االنتخابيةة الوالئيةة .غيةاب الةرئي

بعبةر عةن

التعوبات التي تكون في الغالب مرتبطة بتنظي الاجنة التي ينبغي ان تتهر عاف النظا القانوني و التنظيمي لالنتخابات.

 - 0في تبعة عشر بالمائة من الاجان االنتخابية البادية المراتبة ل يت تتاي نتخة متادتة عن النتائج لممثاةي االحةزاب التياتةية /
عاف علك.104

المرشحين الحاضرين في حين ان القانون االنتخابي ين

 - 4اجبارية التعايق العمومي لانتائج عاف المتتوى الباد

105

ل تحتر في ما يقرب عن  01بالمائة من الاجان المراتبة.

 .3دور الشهود التابعي للمرشحي  /لالح از السياسية:
يعتبةةر الشةةهود بمثابةةة الح ة ار

األمةةين الةةع يضةةمن شةةسافية العمايةةة االنتخابيةةة و بالتةةالي تبةةو النتةةائج  ،عم ة الشةةهود تةةي فةةي العمةةو

بالهزي مةن طةرف المةراتبين  ،حيةح بقةي الشةهود فةي حيةاد حتةف فةي حةاالت الخاة المالحظةة تكة ار ار مةن اجة الحسةاظ عاةف تةالمة العمايةة
االنتخابيةة او لاحسةاظ عاةف تةرية االنتخةةاب و بالتةالي لة يتةج عاةةف متةتوى ا مركةز انتخةابي م ارتةةب ايةة شةكوى او مالحظةة او احتجةةاج

عاف المحاضر .و االمر كعلك عاف متتوى مختاف الاجان االنتخابية .فقط في  2.1بالمائة من الحاالت ت تتجي شةكاو فةي المحاضةر
في حين تمت مالحظة عدة تجاوزات من طرف المالحظين ( منع الدخو لاتتنيف عد تعايق محاضر النتائج  ..الص) من جهة اخرى ل

يتةةمب نظةةا االنتقةةا القباةةي لامثاةةين و اةةو نضةةا ترعةةة فرضةةتة االدارة االنتخابيةةة ل ة يتةةمب بمراتب ةة متةةتمرة مةةن طةةرف ممثاةةين عةةن ح ةزبين

تياتيين  /مرشحين في  22بالمائة من الحاالت المراتبة وكان الحا اكعا خاتة في واليات بجاية ،بشار  ،جاسة ،تعيدة ،عنابةة ،متةياة،
خنشاة ،عين تيموشنت .حيح خاف اكثر من نتف الم اركةز المراتبةة مةن ممثاةين .بالنتةبة لم اركةز االتتةراع االخةرى تةج معةد تمثية تةدرث

 2.1ممث لك مركز في حين تميزت مراح تتنيف النتائج بمعدالت اكبر بقي عاف التوالي  0.1و  0.4ممث لك لجنة انتخابيةة باديةة
و لجنة انتخابية والئية بحتب فرق االتحاد األوربي.

102

ت االبالغ عن حالة ثالثة تتعاق بمنع الدخو الف الاجنة االنتخابية الوالئية من طرف فريق المالحظين لتيبازة .وحتف ان تمكن المالحظون من الدخو بعد عالك الف

الاجنة فقد تيموا المتار بغير الشساف.

103

المراتبة تمت في  02والية من ات .48

104

المادة  121من القانون االنتخابي

105وفقةةا لامةةادة  121مةةن القةةانون االنتخةةابي )...( :يةةت تعايةةق نتةةخة مةةن طةةرف رئةةي
الباد لالنتخابات ومن ت يحسظ في االرشيف الباد )
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الاجنةةة االنتخابيةةة الباديةةة غاةةف متةةتوى مقةةر الباديةةة و مركةةز العمايةةات و االحتةةان

المنازعات

.XIII

وفقا لإلجرانات المحددة في القانون االنتخابي يتاح القيةا بطعةن عاةف متةتوى المحةاك المختتةة اتايميةا و /او عاةف متةتوى المحكمةة

االداريةة المختتةةة اتايميةةا فيمةةا يخة

التتةةجي فةةي القةوائ االنتخابيةةة "المةةادة  "22تتةةمية اعضةةان المكتةةب االنتخةةابي "المةةادة  "01و ايةةداع

الترشحات "المادة "91
التغيرات التي طرأت م خ ار عاف النظا االنتخابي م خ ار تببت نوعةا مةن تةون السهة فيمةا يخة

اليةات االشةراف المراتبةة و الطعةون .

التعددية التي ت وضعها حدت فعايا من امكانيات بعض االحزاب المعنية بتحديد طريقةة فعالةة لاطعةن القةانوني .تعزيةز دور السةاعاين و كةعا
اعال مدني ارتف يعالج حقوق المواطن امر محبع خال االنتخابات القائمة.
 .1الطعو القانونية:

بغةةض النظةةر عةةن القةةانون اإلدار العةةا الج ازئةةر

العاديةةة ,كاهةةا مختاسةةة فمةةا يخ ة

106

يةةن

القةةانون االنتخةةابي عةةن ثةةالح اج ةرانات محةةددة متعاقةةة بةةالطعون القانونيةةة

جةةزنا منهةةا عنةةدما يتعاةةق بانتخابةةات مجا ة

الشةةعبي الةةوطني و تب ة االعةةالن عةةن النتةةائج  :المةةادة 22

(مراجعة القوائ االنتخابية)  121المادة  ( 01تتم ة ةية أعضان مك ةتة ةب االةن ة ةتخاب)  122و المادة  ( 91رفةض ترشةيب او تائمةة مرشةحين)

 120امةةا مختاةةف المحةةاك  124التةةي ال تخضةةع ت اررتهةةا الةةف الطعةةون  ،فيمةةا يخة

رفةةض ترشةةيب او تائمةةة مرشةةحين تبقةةف مح ة ت ة ا

جوار في ا متار انتخابي .من المحبع الرجوع الف المبادال العامة لاقانون االدار الجزائر الع ين

لدى مجا

الدولة . 122

عاةف طعةون المحةاك االداريةة

مما يجدر عكرث ايضا ان المحاك االدارية و المحاك المدنيةة اةي ايئةات ال تنشةر ت ارراتهةا و بالتةالي ال تتةمب بمراتبةة التةحافة و ال

يمكةةن ان تكةةون محة بحةةح تضةةائي او تياتةةي .حتةةف المحكمةةة العايةةا ومجاة

الدولةةة و المجاة

الدتةةتور ال ينشةةروا كة تة ار ارته  .نشةةر

كام و تريع ( احتدانا بمثا الاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات التي تنشةر كة ت ارراتهةا االنتخابيةة فةي نسة

الوتةت التةي تتخةع فيةة

عاف موتعها االلكتروني) مث اعث االجرانات محبعة خال االنتخابات القادمة لضمان الشسافية فةي كة الم ارحة االنتخابيةة وتطبيةق مماثة
لاقانون االنتخابي.

وضعت الدولة الجزائرية م خ ار لجنتين (انشئتا بمقتضف القانون االنتخابي الجديد  12جانسي )2112
 -الاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات:

مكونة حتريا من طرف تضاة جزائريين يتميه رئي

الجمهورية و اةي تشةرف عاةف تطبيةق القةانون االنتخةابي ابتةدان مةن

ايةداع الترشةةيحات و حتةةف نهايةةة العمايةةة االنتخابيةة و اةةي تتمتةةع بتةةالحيات واتةةعة تخةو لهةةا التحقيةةق فةةي الشةةكاوى التةةي

تتالتااا و تتطاب تنسيع ت ارراتها .اعث التالحيات طبقت بترامة من جهةة مةن اجة الستة فةي الشةكاو ومةن جهةة اخةرى

المتاعدة في تتيير المتار االنتخابي.
-

لجنةةة وطنيةةة لمراتبةةة االنتخابةةات  :مكاسةةة بتطبيةةق االجةرانات القانونيةةة و التنظيميةةة المعمةةو بهةةا و المنظمةةة لالنتخابةةات.

اعث الاجنة مكونةة مةن ممثاةي االحةزاب التياتةية المشةاركة فةي االنتخابةات و ممثاةي المرشةحين االحةرار الةعين يةت اختيةارا

عن طريق القرعة من طرف مرشحين اخرين.
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المادة  811من تانون االجرانات المدنية و االدارية يعترف با الختتا

ن الوالية ،البادية او ا مركز عمومي عا طابع ادار .

النوعي لامحاك االدارية في المقا االو و عاف عاتق كة القضةايا التةي تكةون فيهةا الدولةة

بمةةا ان الطبيعيةةة القانونيةةة لاجةةان االنتخابيةةة و الطبيعةةة القانونيةةة لاجنةةة الوطنيةةة لمراتبةةة االنتخابةةات و الاجنةةة المشةرفة عاةةف االنتخابةةات ليتةةت بطبيعةةة تضةةائية  -لة تكةةن

م تتة حتب القانون العضو المتعاق بالتنظي القضائي  11-12الم رف في  11جوياية  -2112ال شين يمنع الطعن في في ك ت اررات الاجان اما المحاك االدارية

بنا في عالك الاجنة المشرفة عاف االنتخابات .رئي

اعث الاجنةة شةارك اةعا التستةير الحرفةي لاقةانون فةي حةوار مةع بعثةة مراتبةة االنتخابةات لإلتحةاد األوروبةي يةو  22مةا

 2112و اضاف انهمن غير المتتتاغ ان تست محكمة ادارية في طعون ضد الاجنة المشرفة عاةف االنتخابةات ،نظة ار لاخبةرة التةي يتمتةع بهةا تضةاة اةعث الاجنةة و نضة ار
لوجا القتيرة خال االنتخابات) من المتتحتن ايضاح في اطار القانون اال تكون ت اررات الاجنة المشرفة عاف االنتخابات خاضعة لاطعون.
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 .2اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات:

وفقةةا لامةةادة  111مةةن القةةانون االنتخةةابي  ،ك ة خةةرق لاقةةانون االنتخةةابي يكةةون محة (االش ةراف) مةةن طةةرف القضةةاة – الاجنةةة الوطنيةةة

لإلشراف عاف االنتخابات .يتعاق االمر بم تتة م تتة توضع لدى كة موعةد انتخةابي بموجةب مرتةو رئاتةي و اةي مة طرة بةثالح مةواد

انتخابية .نس

المادة تن

بان الاجنةة الوطنيةة لإلشةراف عاةف االنتخابةات ( تشةرف عاةف تطبيةق اجةرانات اةعا القةانون العضةو منةد ايةداع

الترشةيحات حتةةف نهايةةة العمايةة االنتخابيةةة)  . 121اعا الاجنةةة الوطنيةة لإلشةراف عاةةف االنتخابةات مكاسةةة (بتقةةدير) كة تجةةاوز يمة

بشةةسافية

ومتةةداتية العمايةةة االنتخابيةةة و كة خةةرق لاقةةانون االنتخةةابي و كةةعا التكسة بالقضةةايا التةةي تتالتااةةا مةةن تبة الجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لم ارتبةةة

االنتخابةةات .فةةي اةةعث االنتخابةةات الاجنةةة الوطنيةةة المشةةرفة عاةةف االنتخابةةات مكونةةة مةةن  011تاضةةي و ازيةةد مةةن  111موظةةف و عةةون

مةةوزعين عاةةف الاجةةان السرعيةةة التتةةعة و التةةتون عبةةر الةةوطن .لقةةد زودت الاجنةةة بكة االمكانيةةات الالزمةةة لاقيةةا بمهامهةةا بمةةا فةةي علةك نظةةا

انترانيت الع تمب لها باتخاع ت اررات تريعة ومنتقة (في غضون  24تاعة و في يو االتتراع في غضون  01دتيقة) عبر الةوطن و ممةا

مكنها من نشر اعث الق اررات (تحت ترية الهوية) بتسة انية عاف موتعها االلكتروني.

حتب االحتائيات التي تدمتها الاجنة الوطنية لإلشراف عاف االنتخابات في  11ما فتات اعث االخيرة في  1242تضية متةجاة

 82منهةةا تتعاةةق بإيةةداع الترشةةيحات 101 ،تتعاةةق بالحماةةة االنتخابيةةة 212 ،تتعاةةق بةةاالتتراع ،و  122تضةةية اخةةرى .مةةن ات ة  82حالةةة

مقدمة مع معاومات اوفر ( ايداع الترشيحات)  11 ،منها رفضت ( خاتة في الحاالت التي كا ن فيها ترار من المحكمةة االداريةة او كةان
االمر يتعاق بقرار من الحزب التياتي المعني بعد تتمية مرشب  ،حاالت ال ترى الاجنةة الوطنيةة لإلشةراف عاةف االنتخابةات نستةها م ااةة

)  ،ثمانيةةة ح ةةاالت افضةةت ال ةةف فةةتب تحقيق ةةات عاةةف مت ةةتوى النيابةةة العام ةةة ( ألنةةة تم ةةت مالحظةةة م ة ة ة ةخالسة او جرة ةيمة محة ة ة ةتماة ب ح ةةداح
م ة ةوث ة ةوتة)  ،و احدى عشر حالة تبات افضت  ،مثال الف تعايمة ألمانة الوالية لقبو ايداع تائمة و تتاي وت ايداع) .فةي المجمة  ،مةن
ات  1242شكوى و دعةوى  891تباةت  218 ،رفضةت ( بمةا فةي علةك حةاالت دعةاوى مضةاعسة تتمحةور عاةف نسة

القضةايا محالةة مةن

طرف مختاف فروع لجنة مراتبة االنتخابات)  24 ،حاالت افضت الف تحقيقات في النيابة العامة و  11حاالت الف ت اررات اخرى.

غالب الحاالت كانت تتعاق بعد احت ار بعض االحزاب التياتية لشةروط الحماةة االنتخابيةة .كةان يتعاةق االمةر بالنشةر السوضةو و حةاالت

منعزلة تتعاق باتتعما لغات اجنبية خال التجمعات الشعبية ( التيما السرنتية).

الق اررات المتخعة كانت عاةف شةك تحةعيرات ( تعايمةات بخاةع الماتةقات مةن االمةاكن غيةر المتةموح بهةا  ،عةد اتةتعما  )...و

االرجب ان اعث التعايمات احترمت.

الاجنةة الوطنيةة لإلشةراف عاةف النتخابةات اعتمةةدت  018تةرار فةي يةةو العاشةر مةن مةةا  ،بمةا فةي علةةك حةاالت الحماةة االنتخابيةةة

خارج اآلجا  .حتب رئي

الاجنة التيد بود ل تكن انالك تجاوزات خطيرة ( تجاوزات مث عد احت ار ترتيةب اوراق االتتةراع فةي مكاتةب

االنتخاب او تناديق غير مختومة الغاق) اا من علك و في يو  9ما ارتةات لجنةة االشةراف عاةف االنتخابةات تقريراةا المتعاةق بقة اررات

اعضائها خال مرحاة االتتراع الف بعثة مراتبة االنتخابات لإلتحاد األوروبي  :حتب التقرير اي تتخةع القة اررات حاليةا او فةي غضةون 01

دتيقة التي تتبع الدعوى او الشكوى  ،الاجنة تالحظ و تحرر محضر و) تنبة عاف التجاوزات الطسيسة من دون تحرير محضر) غير انهةا ال

تشةةرف عاةةف عم ة الاجةةان االنتخابيةةة الباديةةة و الاجةةان االنتخابيةةة الوالئيةةة ( معاومةةة م كةةدة مةةن طةةرف رئةةي

االنتخابات.

اعن وحةةدث المجا ة

الاجنةةة الوطنيةةة المشةةرفة عاةةف

الدتةةتور ( المكةةون مةةن  9اعضةةان) يبقةةف م ة اال عاةةف مراجعةةة "االج ةرانات االنتخابيةةة" فةةي حالةةة طعةةون كافيةةة و

مثبتة  -بحتةبة االجةرانات منةد بدايةة عمايةة االتتةراع حتةف موعةد ايةداع المحاضةر لةدى امنةان الضةبط  -عاةف متةتوى الاجةان االنتخابيةة
البادية و الوالئية.
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 .3اللجنة الوطنية ( المستقلة) لمراقبة االنتخابات
يت تنظي الاجنة الوطنية ( المتتقاة)

107

لمراتبة االنتخابةات فةي تقتةيمات مختاسةة عاةف متةتوى كة واليةة و باةديات الباةد .كانةت اةعث

الهيئات مكونة من ممثاين عن ك األحزاب التياتية

108

و تتمتع بنس

االتتةةا بةةين مختاةةف الاجةةان السرعيةةة اةةعث كةةان يستقةةر الةةف التنظةةي

.109

تالحيات "الاجنةة الوطنيةة المتةتقاة لمراتبةة االنتخابةات" غيةر أن
اعا ،ل ة يكةةن متةةتبعدا أنةةة بإمكةةان أ حةةزب الاجةةون الةةف " الاجنةةة

البادية المتتقاة لمراتبة االنتخابات" " ،الاجنة الوالئية المتتقاة لمراتبة االنتخابات" و " الاجنة الوطنية المتتقاة لمراتبة االنتخابات" من أجة

القضةةية .مةةن جهةةة أخةةرى ،ت ة تحديةةد التةةاطات السعايةةة لة ة " الاجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لمراتبةةة االنتخابةةات" حتةةب القةةانون و أنظمتةةة

نس ة

الداخاية ،ببتاطة ،تعا اعث األخيرة التاطات المختتة بك مالحظة تتعاق بالعمايات االنتخابية .تت كد " الاجنة الوطنية المتتقاة لمراتبةة

االنتخابات" مةن التوزيةع المتتةاو التةتعما وتةائ اإلعةال العموميةة مةن طةرف ممثاةي اةعا المتةار و تةوفر أوراق االنتخةاب عاةف متةتوى

مكاتةةب االتت ةراع .عةةالوة عاةةف اةةعا ،تقةةد الاجنةةة توتةةياتها و طاباتهةةا الةةف الم تتةةات المعنيةةة .أخي ةرا ،تتةةتا الطابةةات المحتماةةة ل ح ةزاب
التيات ةةية ،المرش ةةحين أو أ ناخ ةةب يرغ ةةب ف ةةي الاج ةةون اليه ةةا .110عن ةةد نه ةةار المتة ةار االنتخ ةةابي ،مثاه ةةا مثة ة " الاجن ةةة الوطني ةةة لمراتب ةةة

االنتخابات" ،تدمت " الاجنة الوطنية المتتقاة لمراتبة االنتخابات" تقري ار.
اعا ت وضع تقتيمات الاجنة الوطنيةة لإلشةراف عاةف االنتخابةات فةي كة واليةة بتةهولة  111معتمةدين عاةف مةوارد ادارة و ازرة العةد

و و ازرة

الداخايةةة و الجماعةةات المحايةةة ،يعةةرف وضةةع تقتةةيمات الاجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لمراتبةةة االنتخابةةات" حقةةائق أكثةةر تباينةةا .حتةةب فةةرق
المالحظين ،توان عاف متةتوى المقاطعةات أو الباةديات ،عرفةت لجةان المراتبةة اةعث تةعوبات تنظيميةة ( نقة

الوتةائ  ،ايئةة غيةر محةددة

بدتةةة) و شختةةية ( توظيةةف غيةةر كام ة ) .مةةن جهةةة أخةةرى ،يتميةةز أعضةةانا  ،عمومةةا ،بةةالتحك الضةةعيف فةةي المتةةار االنتخةةابي و اطةةارث
الق ةةانوني ،تة ةوان عا ةةف المت ةةتوى ال ةةوطني أو المحا ةةي .ا ةةعث الت ةةعوبات الت ةةي واجهته ةةا ايئ ةةة مراتب ةةة االنتخاب ةةات تجعة ة لجن ةةة اإلشة ةراف ،و

تقتيماتها ،الضامنين الوحيدين لمراتبة الشسافية و مطابقة المتار مقارنة بقواعد القانون الداخاي و الدولي.112

ل يكن بوتع الاجنة الوطنية المتتقاة لمراتبة االنتخابات تقدي معاومات دتيقة حو عدد الطابات التةي تةدمها األحةزاب أو المرشةحين و كةعا

حو ردود الاجنة عاف اعث الطابات .فعال ،تمخضع تقتيمات الاجنة عاةف متةتوى الباةديات و الواليةات ،مباشةرة ،بعةض الطابةات عاةف لجةان
اإلشراف المحاية دون اعال المقر المركز بالجزائر .تجدر اإلشةارة الةف أنةة حتةب محدثة ة ة ةينا ،يع ة ة ةتبر اإلعةالن خةارج المواتةع المختتةة
و اتتخدا الدين أكثر الخروتات انتشا ار.
اضةةافة الةةف اةةعا ،ت ة تحديةةد العضةةوين ( الاجنةةة الوطنيةةة لإلش ةراف عاةةف االنتخابةةات و الاجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لمراتبةةة االنتخابةةات) و كةةعا

مختاةةف المحةةاك بغةةرض "مراتبةةة " ( اإلش ةراف ،المراتبةةة و الطعةةون) االنتخابةةات ،يوجةةد عاةةف أرض الواتةةع غموضةةات كثي ةرة بةةين الناشةةطين
حةةو وجهةةة ك ة حا لةةة فةةي مةةا يتعاةةق بطعةةن فعاةةي عاةةف متةةتوى الاجنةةة الوطنيةةة المتةةتقاة لمراتبةةة االنتخابةةات ،الةةف الاجنةةة الوطنيةةة لمراتبةةة
االنتخابات و لجانها السرعية ،الف ادارة االنتخابات أو ( في الحاالت التي ت الست فيها) الف المحكمةة أو المحكمةة اإلداريةة ،و حةو مة

اعث الشكاو .

االت حتب المادة  111من تانون االنتخابات او " الاجنةة الوطنيةة لمراتبةة االنتخابةات" .بمةا أن العبةارة المختتةرة اةي نستةها الخاتةة باجنةة اإلشةراف ،تةررت لجنةة

107

المراتبةة اضةةافة كامةةة " متةةتقاة" بمبةةادرة منهةا .ال تة از التةةحافة و بعةةض الناشةةطين يتةتعماون الاجنةةة الوطنيةةة لمراتبةةة االنتخابةةات" بالنتةبة لاجنتةةين معةةا ،و اةةو مةةا يضةةسي

بعض الغموض.
108

المادة  182-182من تانون االنتخابات.

109
110

مالحظة تدمها المالحظون في الميدان.

بنان عاف المادة  2/40من القةانون الةداخاي ،يةت تقةدي الن ازعةات الةف الاجنةة الوطنيةة المتةتقاة لمراتبةة االنتخابةات مةن تبة مكاتةب الاجةان المشةرفة الوالئيةة أو مةن تبة

المتيرين الوطنيين ل حزاب الممثاة.
111

ت انشان لجان فرعية لإلشراف عاف االنتخابات عاف متتوى ك دائرة و فةي كة واليةة بغةرض تعةويض أكبةر عةدد ممكةن مةن النةاخبين ( الج ازئةر ،واةران ،الةص )...أو

112

ان غياب االتتقال السعاي لاعدالة الج ازئرية يران تدرة التاطات العمومية عاف ضمان متار حر و شساف ،عاف غرار تعيين وزير العد  ،م خرا ،التيد الطيب باعيز

لتقريب الناخبين و اعا نظ ار لامتاحة الكبيرة لامنطقة المعنية ( واليات الجنوب)
بتستة رئي

المجا

الدتتور  ،بتاريص  29مار
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 .4منازعات ما بعد االنتخابات:
ان المجاة ة

الدت ةةتور مخ ةةت

لالط ةةالع عا ةةف النة ةزاع الخ ةةا

بنت ةةائج االنتخاب ةةات ( الم ةةادة  ،)111غي ةةر أن ةةة ال يج ةةر أ تحقي ةةق

ميةداني .يستة فةةي الوثةائق بتةةسة نهائيةةة ،يمكنةةة امةا ت كيةةد النتةةائج أو الغةان االنتخةةاب المتنةةازع فيةةة ،أو اعةادة تةةياغة محضةةر النتةةائج و
اعالن المرشب الع ت انتخابة تانونا .أثبتت الدراتة اإلحتائية لقضان المجا

الدتتور بمناتبة االنتخابات الثالح األخيرة لانواب أنة ت

رفض أغابية الطعون في الشك .

الخةةا

تاقف المجا

الدتتور  111طعنا ،أجاه الف غاية  22مةا  ،و نشةر بالغةا رتةميا مةع تحاية مةوجز لاطعةون عاةف موتةع اإلنترنيةت
المةةوجز ،الةةع ت ة نش ةرث فةةي برتيةةة وكالةةة األنبةةان تت ة ( و أ ج ) ،بتةةاريص  24مةةا

بةةة ،بتةةاريص  21مةةا  .حتةةب اةةعا الماخ ة

 ،2112عا ةةف الت ةةاعة  21:04تة ةاعة ،با ةةغ ع ةةدد الطع ةةون الغي ةةر م تت ةةة و الغي ةةر مب ةةررة  ،111و  41طع ةةن مرف ةةوض .و ع ةةدد الطع ةةون
الم تتة  10طعنا ،من بينها طعن دون أ ت ثير عاف النتائج النهائية .كانت نتيجة الطعون الم تتة كالتالي:

السائزون:






حزب العما  1 +مقاعد

حزب القوى االشتراكية  1 +مقاعد

تحالف الجزائر الخضران  0 +مقاعد
الحركة الشعبية الجزائرية  1 +مقعد

جبهة العدالة و التنمية  1 +مقعد

الخاسرو :




جبهة التحرير الوطني–  10مقعد

التجمع الوطني الديمقراطي–  ( 2مقعدين)

تحالف الجزائر الخضران–  1مقعد واحد



حركة المواطنين األحرار  1مقعد واحد



تائمة األحرار ( أتي ب) – مقعد واحد

بنان عاف ن

المادة  111من تانون االنتخابات ،ت تبايغ الق اررات الف و ازرة الداخاية و الجماعات المحاية و كعا الف رئةي

الشعبي الوطني ،و حتب المادة  41من تانون تير المجا

المجاة

الدتتور  ،يت نشر القرار المتضمن الغان انتخةاب المرشةب المنتخةب بالجريةدة

الرتمية ،و او األمر الع ل يت بعد.
رغ أن بعثة مراتبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي طابت علك ،ل يرت أ حةزب نتةخة مةن الطعةن الةف الاجنةة فةي حةين بقيةت

نوعية الطعون غير واضحة .تعمر الكثير مةن األحةزاب و المرشةحين مةن كةون النظةا االنتخةابي ال يت ة ة ةمب بالحتةو عاةف أدلةة التة ة ة ةزوير

الكامنة و الموجودة ( مث محاضر ت نشراا أو توزيعها حقا ،أو نشر محاضر كة مكاتةب االنتخةاب) و أنةة لةن يةت تبةو الطعةون المقدمةة
لدى المجا

الدتتور .

ت نشر القانون المحدد لقواعد تير المجا

مةةا  .2112يعطةةف المجا ة

الدتةتور المعةد حتةب تغييةرات القةوانين فةي الجريةدة الرتةمية رتة  21التةادرة فةي 10

الدتةةتور أريةةة ( دون أج ة متوتةةع) الةةف المرش ةب الةةع ت ة الطعةةن فةةي انتخابةةة و يمكةةن لهةةعا األخيةةر تقةةدي

مالحظات كتابية في ظرف أربعة أيا ابتدان من تاريص التبايغ .بانقضان اعا األج  ،يست المجا

الدتتور في الطعن خال ثالثةة أيةا .

عند افتراض تبايغ  /اشعار المرشب المنتخب فةي أجة أتتةاث يةو واحةد ،ين ة ة ة ةتهي أجة المالحظةات الكتاب ة ة ة ةية الخاتةة بالم ة ةرشب فةي 22
ما  ،و يكون األج األتتف ليتدر المجا
عقد المجا

الدتتور ت اررث النهائي في  22ما .

الدتتور جاتة ترية لاست فةي الطعةون .اعا اعتبةر الطعةن م تتةا ،يمكنةة ،بموجةب تةرار مبةرر ،امةا الغةان االنتخةاب

موضوع النزاع أو اعادة تياغة محضر النتائج المحرر و اعالن المرشب الع ت انتخابة تانونا.
32

يت نشر القرار المتضمن الغان انتخاب المرشب المنتخب و كعا اعالن المجا

الرتمية لاجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .بنان عاف ن
مهاما في اليو العاشر الموالي لتاريص انتخاب المجا

.XIV

الدتتور المتضةمن اعةالن المرشةب المنتخةب بالجريةدة

المادة  110من الدتةتور ،تشةرع التةاطة التشةريعية ،وجوبةا ،فةي ممارتةة

الشعبي الوطني ،تحت رئاتة األكبر تنا بمتاعدة نائبين اثنين األتغر تنا.

النتائج

 .1إعال النتائج الموقتة م طر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
ايئةةت و ازرة الداخايةةة و الجماعةةات المحايةةة مرك ة از وطنيةةا لتاقةةي النتةةائج عةةن طريةةق لجنةةة انتخابيةةة باديةةة عاةةف متةةتوى مقراةةا بةةالجزائر

العاتمة  . 113رغ اإلعالن عن وجودث ،ل يتمب لممثاي المرشحين  /األحزاب التياتية بالدخو الف اةعا المركةز .114أيضةا ،تة اإلعةالن
عةةن النتةةائج الم تتةةة يةةو  11مةةا متةةانا ،عاةةف أتةةا

محاضةةر  1241باديةةة تابعةةة لاباةةد ،تضةةاف اليهةةا  111لجنةةة انتخابيةةة لامقاطعةةات

الديباوماتةةية أو القنتةةاية .متمحةةو ار فقةةط حةةو توزيةةع المقاعةةد حتةةب األحةزاب التياتةةية و النةةوع فةةي المجا ة

الشةةعبي الةةوطني

115

أثةةر اةةعا

التتريب بوضةوح عاةف النظةا الرتةمي لتجميةع النتةائج فةي حةين تواتة عمة التةدعي دائمةا عاةف متةتوى كامة الاجةان .طغةف بعةض

الغموض عاف الاجان

116

 ،متتائال عن اتتقال القضاة الع كانوا مكاسين بالتدعي نعاك.

 .2اإلعال ع النتائج م طر المجلس الدستوري:
حتب المادة  98من تانون االنتخابات ،فإن نتائج االنتخابات التشريعية يضبطها ويعان عايها المجا

الدتتور في أج أتتاث 12

تاعة من تاريص اتتال نتائج لجان الةدوائر االنتخابيةة والاجةان االنتخابيةة الوالئيةة والمقيمةين بالخةارج .فعاةف المجاة
بالنتائج لو ازرة الداخاية والجماعات المحاية وكعا لرئي
وتةةد كةةان تحةةت تتةةرف المجا ة

(المادة  02من نظا تتيير المجا

المجا

الدتةتور أيضةا التبايةغ

الشعبي الوطني.

الدتةةتور  ،بالنتةةبة لهةةعث االنتخابةةات ،مةةن أج ة تةةدعي النتةةائج ،محاضةةر الاجةةان االنتخابيةةة الوالئيةةة

الدتتور ) وكعا محاضر الاجان االنتخابية البادية (والتي تطابها المجا

الدتتور اعث المرة من أجة

التدعي ) ولكن ،او يطالب بمحاضر مكاتب التتويت فقط اعا كان انالك طعنا (يحم وثائق وتحيحا اطالتا) مناتبا.
الدتةةتور يةةو الثالثةةان  12مةةا  2112عاةةف التةةاعة الثامنةةة لةةيال عةةن نتةةائج عمايةةات التتةةويت الخاتةة باالنتخابةةات

أعاةةن المجاة

التشريعية وعلك بحضور التاسزيون الوطني وشسهيا فقط .فةي حةين أن مةدة الثمانيةة واألربعةين تةاعة الممنوحةة لكة مترشةب أو حةزب تياتةي
يشارك في االنتخابات ،إليداع طعن لدى كتابة ضةبط المجاة

الدتةتور  ،تةد انقضةت يةو  11مةا  2112عاةف التةاعة الثامنةة لةيال دون

أن تنش ر النتائج من طرف الوالية وال بالجريدة الرتمية ،األمر الةع كةان منتظة ار مةن تبة جميةع المخةاطبين ليةو  21أو  21مةا  .وبتةاريص

 21ما  ،ت نشر البالغ الخا
اإللكتروني الخا

بالمجا

بالنتائج المعان بها (دون اضافة أية تساتي ودون التغييرات التي حدثت وفقةا لاطعةون المتةجاة) بةالموتع

الدتتور لكن ال بالجريدة الرتمية.

 .3تحليل النتائج:
ان النتةةائج الم تتةةة التةةي أعاةةن بهةةا وزيةةر الداخايةةة فةةي اليةةو الم ةوالي لالتت ةراع ،الجمعةةة  11مةةا  ،تةةد أثةةارت بعةةض الداشةةة لةةدى مختاةةف

الناشةةطين فةةي التةةياق االنتخةةابي مةةن ناحيةةة مةةدى فةةوز جبهةةة التحريةةر الةةوطني .ان  218مقعةةدا الةةع تحت ة عايةةة اةةعا الحةةزب بةةالمجا
119تة

افتتاحة يو االنتخابات ،كان اعا المركز اإلعالمي يض  21منتبا لتجميع النتائج بالنتبة لة  22مقاطعة انتخابيةة .كة منتةب مكاةف بمقةاطعتين و يشةغاة عةونين

اثنين بواتع التناوب .تمكنت البعثة من الدخو الف المركز يو االتتراع و الاياة الموالية بغرض مراتبة مها المعالجة و التجميع.
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مقاباة ،بتاريص  21أفري بالجزائر ،مع المدير العا لاحريات العامة و الش ون القانونية التيد محمد طالبي.

ل يت التبايغ عن أية نتيجة تتعاق بعدد األتوات حتب القائمة والوالية من أج تبرير توزيع المقاعد بالمجا

مراتبة أجريت من طرف عدة فرق لبعثة مراتبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوربي.

33

الشعبي الوطني.

الشةةعبي الةةوطني ( 101فةةي  )2111يجع ة جبهةةة التحريةةر الةةوطني السةةائز األكبةةر لهةةعث االنتخابةةات .أعاةةن المجا ة

الدتةةتور عةةن النتةةائج

الرتمية يو الثالثان  12ما  ،م كدا باختالف بعض المقاعد ،النتائج الم تتة ويستب بموجب اعا اإلعالن ،فترة الطعون
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.

ان نتةةبة المشةةاركة ( 43,14بالمائةةة) فةةي ارتسةةاع مقارنةةة مةةع تةةنة  35,65( 2111بالمائةةة) .كانةةت مشةةاركة المةةدن الكبةةرى وكةةعا
الشين بالنتبة لالنتخابةات التشةريعية التةابقة ،تاياةة فةي اةعا االتتةراع .تجةدر اإلشةارة أيضةا الةف العةدد المرتسةع والمت ازيةد

منطقة القبائ  ،نس

لة و ارق الماغةاة والةع يقةدر ب ة  1.1مايةون ( 18بالمائةة مةن األتةوات) .ان اةعا العةدد يعبةر جزئيةا عةةن رفةض المةواطنين لاعةرض التياتةةي
والع ت التعبير عنة بشك
ان تركيبةةة المجاة

خر غير االمتناع.
الشةةعبي الةةوطني تظة فةةي خطوطهةةا الكبةةرى ،نستةةها نسة

تاةةك المنتخبةةة عةةا  .2111كمةةا تحتةةات األحةزاب

التةةتة الرئيتةةية الةةف جانةةب المتةةتقاين ،مث ة تةةنة  ،2111تقريبةةا عةةن  91بالمائةةة مةةن المقاعةةد .بحيةةح يظ ة حةةزب التحريةةر الةةوطني القةةوة
التياتية األولف وي يد مكانتةة المتةيطرة ضةمن المجاة

فةي حةين أن التجمةع الةوطني الةديمقراطي ،مةع  18مقعةدا ،يحةافظ عاةف مكانةة كقةوة

ثانية .وعاية ،فبإمكان التحالف الرئاتي ،المتكون من اعين الحزبين ،أن ياعب دو ار محركا في تعدي الدتتور دون الحاجة الةف األخةع بعةين
االعتبار أر القوى التياتية األخرى .باإلضافة الف علك ،فةإن التجمةع المتوتةع فةي جبهةة التحريةر الةوطني لاعديةد مةن المتةتقاين ،تةد يتةمب
لهةةعا الحةةزب الحتةةو عا ةف األغابيةةة فةةي المجا ة

الشةةعبي الةةوطني دون التحةةالف مةةع حةةزب خةةر .ان تكت ة الج ازئةةر الخض ةران والح ةزبين

اإلتةالميين الجديةدين  ،مةع  11مقعةدا ،يحةافظون عاةةف وجةود التبعيةة االتةالمية بةنس

 01مقعدا ،تح مح التجمع من أج الثقافة والديمقراطية مع تقريبا نسة

المتةةتوى كعةا  .2111جبهةة القةوى االشةتراكية ،مةةع

عةدد المقاعةد .فقةد تحتةات جبهةة القةوى االشةتراكية عاةف أغابيةة

أتواتها بمنطقة القبائ (والية تيةز وزو وبجايةة) وكةعا بةالجزائر .أمةا المتةتقاين ،مةع  19مقعةدا وحةزب العمةا ب ة  11مقعةدا ،يتممةان تائمةة

القوى الرئيتية المتواجدة بالمجا

الشعبي الوطني.

اعا ل يت تعدي التركيبة الحزبية لامجا

الجديد ،تجدر اإلشارة بالمقاب الف دخو  140نائةب امةرأة فةي المجاة

اإلجةرانات المتخةةعة لتةالب مشةةاركتهن .عةةالوة عاةف علةةك ،فقةد دخة  11حزبةةا مةن بةةين  20المعتمةدين حةةديثا الةةف المجاة

الجديةد بسضة

الشةةعبي الةةوطني

وجمعوا  08مقعدا .كما تتكون تتة فرق من أكثر من عشر نواب وبالتالي تيتمكنون مةن انشةان فرتةة برلمانيةة اثةر الهيئةة التشةريعية الجديةدة
التي تبدأ شرعا عشرة أيا بعد االتتراع لكن التي ت تنتيبها يو  21ما  .ضف الف علك 21 ،حزبا ،تحالف ثةالح أحةزاب وكةعا متةتقاين،

يشكاون المجا

الجديد.

اناك عوام متعددة بإمكانهةا أن تتةاا فةي تستةير السةوز الواتةع لجبهةة التحريةر الةوطني حتةف ولةو باغةت أحةزاب المعارضةة عةن

فوز ناتج أتةال ،حتةب رأيهة  ،عةن التزويةر .تعتبةر جبهةة التحريةر الةوطني الحةزب األكبةر اتةتق ار ار بةالوطن ،وكمةا أبةرزت الحماةة االنتخابيةة

علك ،األكثر تنظيما .كما تجدد جماعة الناخبين األوفيان ثقته في ك تتويت .فقةد تحتة الحةزب عاةف أغابيةة المقاعةد بواليةة أ البةواتي،
تيارت وتيد باعبا

وكعا أغابية المقاعد في العديد من الواليات مث تامتان ،واران أو برج بوعريريج .تجةدر اإلشةارة فةي اةعا الشة ن الةف

أن عدد األتوات التي تحتات عايها جبهة التحرير الوطني تد بقي متتق ار بشك ماحوظ بةين االنتخابةات التشةريعية  1.024.010 :عةا

 2112مقابة  1.014.494عةةا  .2111ان خطةةاب ال ةرئي

بوتسايقةةة بتةةطيف ،يةةومين تب ة االتت ةراع ،تةةد كةةان لديةةة أيضةةا أثة ار معبئةةا عاةةف

جماعة الناخبين بتسة عامة وعاف جماعةة نةاخبي جبهةة التحريةر الةوطني بتةسة خاتةة .وعايةة ،تجةدر اإلشةارة الةف أن اةعث النتيجةة ناتجةة
أتاتا عةن النظةا االنتخةابي الحةالي وعةن عةدة مظةاار ،والتةي بعةد تراكمهةا ،تشةجع بشةك واتةع القةوى التياتةية المتةيطرة  :تقتةي التةاحة

التياتية ،حعف القوائ التي تحتات عاف أت من خمتة بالمائة من األتةوات وفةرط فةي تمثية الةدوائر التةغيرة ،تعتبةر كاهةا مةن األوجةة

الرئيتية .كما تمكنت جبهة التحرير الوطني ،مع  11بالمائة من األتوات ،من الحتو عاف  218مقعةدا فةي حةين لة يتحتة  21حزبةا
األتة تةةوف ار فةةي المقاعةةد ،مةةع  20بالمائةةة مةةن األتةوات ،اال عاةةف  28مقعةةدا .االختالفةةات الداخايةةة لاحةةزب لة تتوتةةف والمعارضةةين ل مةةين

العا  ،عبد العزيز باخاد  ،يواتاون في التجنيد لاحتو عاف عزلة.
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أعان المجا

الدتتور يو  24ما  ،بعد دراتة الطعون المقدمة من طرف األحزاب والمترشحين العين عارضةوا نتةائج انتخابةات  11مةا  ،عةن تة اررث ،والةع فقةدت

حتبة جبهة التحرير الوطني 10 ،مقعدا.

34

ان معظ ة األح ةزاب يتقباةةون بتةةعوبة عةةدد نقةةاط ح ةزبه ويشةةكون فةةي عةةدد نقةةاط جبهةةة التحريةةر الةةوطني .لقةةد أودعةةت العديةةد مةةن

األحزاب  111طعنا لدى المجا

بالمجا

الدتتور لكن كانوا شةاكين فةي القة اررات التةي تةيت اتةداراا .كمةا اجتمةع  14حزبةا ،بمجمةوع  28مقعةدا

الشعبي الوطني ،لمعارضة نتائج اعا االتتراع وضد المجا

لكن مقاطعةة أشةغا المجاة

الع تد نتج عن علك .بحيح تررت اعث األحزاب الحساظ عاف نوابها

وعةد االعتةراف بالحكومةة الجديةدة التةي تةيت تعيينهةا .مةن بةين اة الن األحةزاب ،توجةد جبهةة العدالةة والتنميةة،

حزب السجر الجديد ،الحزب الوطني الديمقراطي أو حتف حزب التغيير.
وتد عبرت األحزاب اإلتالمية باألخ

 ،بك تراحة ،عن خيبة أماهة ورفضةه لانتةائج .فهةي كانةت تترتةب ،عاةف غةرار الباةدان

المحيطةة ،نجاحةا م كةدا فةي تةةناديق االتتةراع .حتةب احةدى اطةارات تكتة الج ازئةر الخضةران ،فةإن ربيةع الج ازئةةر تةد تة ت جياةة .وتةد تةةررت

حركة مجتمع التا أال تشارك أبدا في الحكومة بعد  11تنة من المشاركة ألنة ،حتةب احةدى نةواب رئةي
االتةةتقرار أو اإلراةةاب لكةةن اةةو غيةةاب الديمقراطيةةة .فةةإن رغبةةته البةةارزة اةةي اعةةادة ت تةةي

الحةزب ،فةإن الخطةر لةي

عةد

عالتةةات القةةوة والتةوازن بةةين المجتمةةع والتةةاطات

العمومية والمتاعدة عاف احيان المجتمع المدني .ومن المحتم أن حركةة مجتمةع التةا تةد عانةت مةن تربهةا الكبيةر مةن التةاطة وانتةحابها،
أربعةةة أشةةهر تبة االنتخابةةات ،مةةن التحةةالف الرئاتةةي ،لة يكسةةي لتغييةةر تةةورتها لةةدى الشةةعب .غيةةر أنةةة ،لقةةد وتة الحةةزب عاةةف أر

دائةرة

الجزائر مع  10مقعدا.
اتةةتامت الاجنةةة الوطنيةةة لمراتبةةة االنتخابةةات  121شةةكوى تةةادرة عةةن تجزئتهةةا ،ثة تامةةت بتبايغهةةا الةةف الاجنةةة الوطنيةةة لإلشةراف عاةةف

االنتخابات .كما لسظ رئي

الاجنة بكامات تاتية ازان االتتراع باعتبار أن النتائج ل تكن تادتة وأن الشعب يعيش خيبة أم أكبر من التي

كانت من تب اعا االتتراع .يجب عاف الاجنة أن تتا تقريراا النهائي لرئي

.XV

الجمهورية .وتيت اتدار التقرير عانيا.

التوايات:
تعرض بعثة األمة المتحةدة لمالحظةة االنتخابةات التوتةيات اآلتيةة عاةف تةاطات الجمهوريةة الجزائريةة الديمقراطيةة الشةعبية ،و تخة

اعث التوتيات ك مرحاةة مةن م ارحة المتةار االنتخةابي المتعاقةة بالقواعةد الدوليةة المطبقةة فةي حالةة االنتخابةات الديمقراطيةة ،و اةي تهةدف

التحتينات األت اتية فيمةا يتعاةق بالشةسافية و متةداتية االتتةراع و التةي يمكةن تحقيقهةا تقنيةا ،و تشةك مراجعةة الدتةتور فرتةة مواتيةة يمكةن
اتتغاللها لهعا الغرض.

ش افية النتائج و تتبع مادرها.
 .1اعةةداد بطاتيةةة مركةزة لانتةةائج عاةةف المتةةتوى الةةوطني و القيةةا بالنشةةر التاقةةائي لقةوائ النةةاخبين النهائيةةة طبقةةا لوجةةا القانونيةةة و لاةةدعائ
المناتبة بغية تمكين األحزاب التياتية و المجتمع المدني و كعا المواطنين من ممارتة حقه في المراتبة و االعال .
 .2يجب عاف ادارة االنتخابات القيا بالنشر التاقائي عاف موتع االنترنةت التةابع لهةا و عاةف الةورق لمحاضةر النتةائج لكة مكتةب مةن أجة
ضمان شسافية االتتراع و االطالع عاف كافة المعاومات.
 .0ينبغ ةةي أن ي ةةتمكن ممثا ةةو األحة ةزاب التيات ةةية /المترش ةةحين م ةةن االط ةةالع عا ةةف كاف ةةة م ارحة ة المت ةةار االنتخ ةةابي و عا ةةف اياكة ة ادارة
االنتخابات التيما مختاةف الاجةان االنتخابيةة المنتةبة عنةد تركيةز النتةائج بتةسته مالحظةين ،و تةيعزز اةعا االجةران مبةدأ الشةسافية و

تيضمن ثقة أكبر اتجاث أشغا ادارة االنتخابات.
 .4ينبغي عاف ادارة االنتخابات القيا بالنشر التاقائي عاف موتع األنترنت التابع لها لكافة القرارات و البالغات و التعايمات لسائدة فروعهةا
و كعا كافة االجرانات القانونية و االدارية عات المنسعة لاناخبين و لاتشةكيالت التياتةية ،و ينبغةي عايهةا كةعلك تةدوين اةعث المعاومةات

عاف الورق و وضعها تحت تترف المترشحين و األحزاب التياتية و باتي منظمات المجتمع المدني.
35

 .2يجب ضمان نشر النتائج باتقها عاف متتوى ك مكاتب االنتخاب عاف اثر عماية السرز ،و يجب تترف ممثاي األحةزاب التياتةية
 /المترشحين و الناخبين و كعا المالحظين في أتتر أج ممكن و دون تقييد في األيا التي تاي االتتراع.
 .1و ينبغي عاف االطار االنتخابي التماح لمنظمات المجتمع المدني من القيا بمالحظة انتخابية وطنية بغية تعزيز شسافية المتار.
 .1كعلك ينبغي القيا بنشر النتائج المستاة و مجموع المحاضةر تبة بدايةة مرحاةة الطعةون عاةف موتةع االنترنةت .اعةادة النظةر فةي جةا
االعالن عن النتائج النهائية لإلنتخابات بالتمييز بين النتائج الم تتة ( في غضون  12تاعة) و النتائج النهائية ( بعد الطعون).
 .8ينبغي عاف المجا

الدتتور القيا بعرض مست و تاقائي ألتباب ت ارراتة (وتائع – طابات – تواعد لاتطبيق – مداوالت)

اإلطار المؤسساتي و القانوني:
 .9تمديد عهدة الاجنة الوطنية لمراتبة االنتخابات في القةانون الةف غايةة وتةت ايةداع محاضةر االجتمةاع لةدى المجاة

الدتةتور و اضةافة

أشغا و ت اررات الاجان االنتخابية.
 .11و مةن أجة تحتةين فعاليةة الاجنةة الوطنيةةة لمراتبةة االنتخابةات يجةب اضةسان تغييةرات مهمةةة عاةف كيسيةة تةيراا ،ضةمان اتةتقالليتها مةةن
خةال تعزيةةز ايكاهةا و بتزويةةداا بميزانيةة خاتةةة .الت كةد مةةن ارتةان تنتةيق أكثةةر فعاليةة بةةين لجنةة المراتبةةة و الاجنةة الوطنيةةة ل شةراف

عاةةف االنتخابةةات  .تنظةةي أكثةةر لانشةةاطات عاةةف متةةاوى ك ة لجنةةة فرعيةةة .تحريةةر التقةةارير الدوريةةة و االعةةالن عنهةةا و لةةي

فقةةط عنةةد

انتهان أشغا الاجنة.
 .11و في اطار القوانين العضوية  ،اضافة كافة األحكا المتعاقة بتوزيع المقاعد.

ا ح از السياسية و الحملة االنتخابية
 .12تبتيط االجرانات فيما يخ

انشان األحزاب التياتية ،يتطاب انشان أ حزب ثالثة مراح تحوز خاللهةا االدارة عاةف تةاطة تقديريةة

واتعة ،ضبط و تجديد القيود فيما يخ

أاداف األحزاب.

 .10تغيير النظا الحالي لتقدي توائ األحرار و الع ي د الف عد المتاواة في المعالجة بين مختاف توائ األحةرار ،و حتةب الواليةات ،
يعتمةد عةةدد التوتيعةات الالزمةةة عاةةف عةدد المقاعةةد فةي الةةدائرة االنتخابيةةة ( 411توتيةع لكة مقعةد) .فةةي الج ازئةةر العاتةمة و نظة ار لاعةةدد

الكبير لامقاعد ( ،)01كان عاف ك تائمة ل حرار تقدي  14811توتيع و علك ما شك أا األتباب في غياب توائ األحرار في اعث
الدوائر االنتخابية.
 .14التماح بتنظي االجتماعات العمومية خارج القاعات أو أ مكان مغاق خةال الحماةة االنتخابيةة  ،و تيتةمب اةعا االجةران مةن اعطةان
األولوية لظهور األحزاب لتتبب الحماة االنتخابية أكثر نشاطا.
 .12الغان الزامية احت ار البرنامج االنتخابي المقد لدى ايداع الترشيب ( المادة  191من تانون االنتخابات) أثنان الحماة االنتخابية.
 .11تخسيض تقف  %21من األتوات المعبر عنها لاحتو عاف تتديد جزئةي لامتةاريف ،ان التةقف الحةالي يظاة أغابيةة األحةزاب و
األحرار بحيح لن يتحتاوا عاف تتديد متاريسه .
 .11القيةةا بمراتبةةة حتةةابات الحماةةة االنتخابيةةة مةةن طةةرف مجا ة

الحتةةابات بةةدال مةةن المجا ة

التابعة ل حزاب و لامترشحين من أج تحتين شسافية المتار.
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الدتةةتور  ،ضةةمان نشةةر حتةةابات الحماةةة

 .18العودة الف مبادال القانون المتعاق باالجتماعات و المتظاارات العمومية لعا 1989

اإلدارة االنتخابية
ةإن االنتقةا الةف الةف لجنةة
 .19في ظة ّ تةياق ّ
يميةزث نقة الثقةة بةين بعةض األحةزاب التياتةية و األطةراف الساعاةة فةي المتةار االنتخةابي ف ّ
متتقاّة تد يتمب من اتترجاع الثقة في ادارة االنتخابات و الضرورية لمواتاة اإلتالحات االنتخابية.

إجراءات االنتخا
يحبةةع ض ةةمان حض ةةور كاف ةةة األطة ةراف ف ةةي مكات ةةب االنتخ ةةاب و م ةةن أجة ة ض ةةمان الحض ةةور التاق ةةائي لممثا ةةي األحة ةزاب التيات ةةية /
 .21و ّ
المترشحين يجب أن ينتق نظا التحب من متتوى الوالية الف مكتب االنتخاب مع ادخالة في اجرانات الستب.
 .21من أج ضمان ن ازاةة االتتةراع و فةي منظةور الحسةاظ عاةف اتةتعما أوراق االنتخةاب المتعةددة ،يجةب أن يكةون شةك الظةرف م منةا (
ترتي – تتجي تانوني) و أن يكون مح جرد تاقائي عند فتب مكاتب االنتخاب و عند عماية السرز.
 .22و يمكةةن أيضةةا اتةةتعما الحبةةر الةةع ال يمحةةف لتبيةةان النةةاخبين الةةعين تةةبق لهة اإلدالن بتةةوته بينمةةا يةةت اتةةتعمالة حاليةةا فقةةط لتوتيةةع
الناخبين  ،و توتي البعثة بإدخا مراتبة اجرانات تاقائية ألتابع الناخبين فور دخوله لمكتب االتتراع.

المجتمع المدني
 .20يج ةةب ارت ةةان ات ةةتراتيجية لاتربي ةةة المدني ةةة خ ةةال الستة ةرة االنتخابي ةةة عب ةةر م ارحة ة متتالي ةةة و م ةةن شة ة نها تع ة ّةود الجم ةةااير عا ةةف القواع ةةد
الم تتاتية و ليات التمثي و عاةف النظةا االنتخةابي و أخية ار عاةف االجةرانات و الكيسيةات الخاتةة باالنتخةاب .و ينبغةي أن تتواتة
اعث االتتراتيجية الف ما بعد مراح الحماة و االنتخاب من أج تحتي

الجمااير عاف المدى الطوي .

مشاركة النساء
 .24اضافة توضيحات لاقانون حو األحزاب فيما يتعاق بنتبة النتان من بين األعضان الم تتة و ضمن الهيئات المتيرة ل حزاب.
ان التيغ العامة و غير الواضحة " يجب عاةف كة حةزب أن يضة نتةبة مةن النتةان فةي الهيئةات المتةيرة " ال تشةجع عاةف الرفةع مةن
عدد النتان في اياك األحزاب.
 .25تحتةين تةيغة تشةكي القةوائ بحيةح تضة النتةان و الرجةةا بنتةب متتةاوية ( .)zippageعلةك مةا تيتةمب بتسةاد المشةاك المرتبطةةة
بحرية تشكي القوائ من طرف األحزاب و في ظ نظا يضمن حت
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مختتة لانتان.

وسائل االعالم:
 .21تحتاج بعض االحكا الواردة في القانون الجديد حو االعال الف بعض التغيير من أج عد فرض تيود غير مناتبة التةيما بالنتةبة
لاقواعد التي تخ
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الغرامات المتعاقة بجنب التحافة و االلتزامات الخاتة باالتدارات

 .21و يجب تنسيةع القةانون الجديةد حةو االعةال فةي أتةرب اآلجةا بغيةة ضةمان تطةوير محةيط اعالمةي متعةدد و متةتق  .و مةن بةين أجهةزة
التطبيق العاجاةة ،انةاك األجهةزة حةو االشةهار ( التةي تاغةي احتكةار الدولةة) و تةانون حةو التةمعي البتةر و القةانون حةو اتةدار

تبر اآلران ،و يجب أن يت تنسيع اعا القانون باالتتشارة مع مجموع األطراف المعنية التيما وتائ االعال .
عاةف الحةب

 .28ا ّن مواد تانون العقوبات التةي تةن
المتالحة ليتت مطابقة لاقواعد الدولية

بالنتةبة لجةنب التةحافة و كةعا المةادة  41مةن األمةر المتضةمن تنسيةع ميثةاق التةا و

 .29ينبغي عاف التاطات الجزائرية النظر في المتادتة التريعة عاف ايئةة حياديةة لتنظةي وتةائ االعةال تكةون متةتقاة و فعالةة و تتكسة

بالقضان العاد و بالحماة االنتخابية .كعلك ينبغي التسكير في تنتيب لية شسافة و تريعة لالشراف عاف وتائ االعال  .و لاموافقةة
عاف الشكاوى و باتي المخالسات لضمان تعديدية حقيقية و متاواة السر

بين مختاف التوجهات التياتية.

 .01يجب ضمان تعددية اآلران و المواضيع من خال شك تغطيةة انتخابيةة تضةمن لامةواطنين امكانيةة حقيقيةة لالتةتعال حةو المتةائ و
الراانات الناتجة عن االنتخابةات و عاةف اةعا األتةا

ل حة ةزاب التيات ةةية و لقة ةوائ

 ،يمكةن لوتةائ االعةال العموميةة و اضةافة الةف الرتةائ المجانيةة المختتةة

االحة ةرار ،اعتم ةةاد أش ةةكا تت ةةمب لات ةةحافيين بحري ةةة ف ةةي ط ةةرح األت ةةئاة لامترش ةةحين و مناتش ةةة مختا ةةف

االتتراحات التياتية.
 .01و يجب عاف متعاماي التحافة اكتتاب تانون ل خالتيات يحدد االلتزامات المهنية التي تنظ اليها وتائ االعال بك حرية.
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 -المادة  20من قانون االعالم على االصدارات تخصيص  %10على األقل من مساحة التحرير لمحتويات تخص منطقة التغطية التغرافية.
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الملحقات

.XVI

 – عدد القوائم المتنافسة في ك ّل دائرة انتخابية1 الملحق
CIRCONSCRIPTION

TOTAL

CIRCONSCRIPTION

TOTAL

Adrar

36

Mostaganem

44

Chlef

42

M’sila

56

Laghouat

42

Mascara

39

Oum El Bouaghi

46

Ouargla

40

Batna

40

Oran

43

Bejaia

42

El Bayadh

33

Biskra

46

Illizi

35

Béchar

38

Bordj Bou Arreridj

46

Blida

40

Boumerdes

39

Bouira

51

El Tarf

30

Tamanrasset

31

Tindouf

31

Tébéssa

44

Tissemsilt

39

Tlemcen

47

El Oued

38

Tiaret

39

Khenchela

50

Tizi Ouzou

32

Souk Ahras

34

Alger

34

Tipaza

35

Djelfa

45

Mila

39

Jijel

44

Ain Defla

50

Sétif

38

Naama

45

Saïda

44

Ain Temouchent

38

Skikda

43

Ghardaïa

39

Sidi Bel Abbes

43

Relizane

41

Annaba

44

Nord France (Paris)

23

Guelma

46

Sud France (Marseille)

19

Constantine

39

Maghreb-Mashrek-Afrique

7

Médéa

50

Amérique-Reste Europe

17

TOTAL

2 036
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 توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني حسب الدوائر االنتخابية: 2 الملحق
CIRCONSCRIPTION

NB DE SIÈGES

CIRCONSCRIPTION

NB DE SIÈGES

Adrar

5

Médéa

11

Chlef

13

Mostaganem

9

Laghouat

6

M’sila

12

Oum El Bouaghi

8

Mascara

10

Batna

14

Ouargla

7

Bejaia

12

Oran

18

Biskra

9

El Bayadh

5

Béchar

5

Illizi

5

Blida

13

Bordj Bou Arreridj

8

Bouira

9

Boumerdes

10

Tamanrasset

5

El Tarf

5

Tébéssa

8

Tindouf

5

Tlemcen

12

Tissemsilt

5

Tiaret

11

El Oued

8

Tizi Ouzou

15

Khenchela

5

Alger

37

Souk Ahras

6

Djelfa

14

Tipaza

7

Jijel

8

Mila

10

Sétif

19

Ain Defla

10

Saïda

5

Naama

5

Skikda

11

Ain Temouchent

5

Sidi Bel Abbes

8

Ghardaïa

5

Annaba

8

Relizane

10

Guelma

6

Communauté
l’étranger

Constantine

12

TOTAL

nationale

à

8
462
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 توزيع مراكز و مكاتب االنتخاب في كل دائرة انتخابية: 3 الملحق
WILAYA

TOTAL CV

TOTAL BV

Adrar

97

426

Chlef

332

1 486

Laghouat

102

Oum El Bouaghi

WILAYA

TOTAL CV

TOTAL BV

Médéa

369

1 287

Mostaganem

315

1 097

454

M’sila

394

1 531

230

792

Mascara

289

1 188

Batna

381

1 378

Ouargla

166

629

Bejaia

306

1 152

Oran

262

2 131

Biskra

195

955

El Bayadh

90

370

Béchar

85

428

Illizi

22

80

Blida

228

1 520

Bordj Bou Arreridj

304

909

Bouira

219

907

Boumerdes

209

870

Tamanrasset

51

233

El Tarf

186

699

Tébéssa

183

829

Tindouf

16

116

Tlemcen

360

1 629

Tissemsilt

131

407

Tiaret

287

1 401

El Oued

176

644

Tizi Ouzou

670

1 194

Khenchela

215

730

Alger

617

4886

Souk Ahras

164

690

Djelfa

242

972

Tipaza

205

982

Jijel

284

1 017

Mila

361

1 188

Sétif

589

2 018

Ain Defla

267

1 045

Saïda

133

596

Naama

34

221

Skikda

313

1 347

Ain Temouchent

131

548

Sidi Bel Abbes

179

818

Ghardaïa

123

549

Annaba

141

903

Relizane

328

918

Guelma

191

816

Communauté à l’étranger

118

330

Constantine

205

1 232

11 495

48 548

TOTAL
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2112  المجموع النهائي لعدد الناخبين بعد المراجعة االستثنائية لشهر فيفري: 4 الملحق
Corps électoral
au 31/12/2011

Corps électoral
au 31/03/2012

Changement
en %

Adrar

182 236

190 346

+4,5%

Chlef

649 396

659 601

+1,6%

Laghouat

217 326

225 466

+3,7%

Oum El Bouaghi

367 302

379 503

+3,3%

Batna

575 888

587 243

+2,0%

Bejaia

485 763

500 153

+3,0%

Biskra

399 039

405 592

+1,6%

Béchar

182 696

190 869

+4,5%

Blida

653 732

664 698

+1,7%

Bouira

474 198

482 897

+1,8%

Tamanrasset

101 234

113 325

+11,9%

Tébéssa

410 023

413 868

+0,9%

Tlemcen

617 675

636 311

+3,0%

Tiaret

497 955

512 995

+3,0%

Tizi Ouzou

645 078

648 854

+0,6%

Alger

1 792 569

1 811 707

+1,1%

Djelfa

461 880

476 287

+3,1%

Jijel

363 108

389 404

+7,2%

Sétif

865 256

880 280

+1,7%

Saïda

222 190

225 736

+1,6%

Skikda

538 928

560 875

+4,1%

Sidi Bel Abbes

436 036

440 795

+1,1%

Annaba

417 807

428 677

+2,6%

Guelma

348 902

353 947

+1,4%

Constantine

565 003

573 763

+1,6%

Médéa

507 421

521 019

+2,7%

Mostaganem

429 651

441 832

+2,8%

M’sila

544 107

553 380

+1,7%

Mascara

491 102

500 374

+1,9%

Ouargla

256 837

264 977

+3,2%

Oran

985 975

1 004 732

+1,9%

El Bayadh

162 023

166 527

+2,8%

Wilaya
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Illizi

29 017

38 095

+31,3%

Bordj Bou Arreridj

374 981

382 011

+1,9%

Boumerdes

445 913

457 154

+2,5%

El Tarf

270 775

278 333

+2,8%

Tindouf

62 985

66 019

+4,8%

Tissemsilt

161 994

166 167

+2,6%

El Oued

273 886

278 397

+1,6%

Khenchela

207 080

213 202

+3,0%

Souk Ahras

294 776

299 925

+1,7%

Tipaza

388 852

397 088

+2,1%

Mila

467 479

477 321

+2,1%

Ain Defla

437 197

444 812

+1,7%

Naama

117 314

122 382

+4,3%

Ain Temouchent

259 769

264 514

+1,8%

Ghardaïa

190 977

195 982

+2,6%

Relizane

376 755

385 440

+2,3%

Communauté à l’étranger

980 461

990 470

+1,0%

21 188 547

21 663 345

+2,2%

TOTAL
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 األصوات و المقاعد المتحصل عليها:النتائج: 5 الملحق
Parti

Votes

% votes

Sièges

% sièges

Front de Libération nationale (FLN)

1324363

17.3%

208

45.0%

Rassemblement national démocratique (RND)

524057

6.9%

68

14.7%

Alliance de l'Algérie verte (AAV)

475049

6.2%

49

10.6%

Front des Forces Socialistes (FFS)

188275

2.5%

27

5.8%

Parti des travailleurs (PT)

283585

3.7%

24

5.2%

Indépendants

671190

8.8%

18

3.9%

Front national algérien (FNA)

198509

2.6%

9

1.9%

Front pour la Justice et le Développement (Addala)

232676

3.0%

8

1.7%

Mouvement populaire algérien (MPA)

165600

2.2%

7

1.5%

Parti El Fedjr El Jadid (PFJ)

132492

1.7%

5

1.1%

Front du changement (FC)
Parti national pour la solidarité et le développement
(PNSD)

173491

2.3%

4

0.9%

114372

1.5%

4

0.9%

Front national pour la justice sociale (FNJS)

140223

1.8%

3

0.6%

Ahd 54
Union des Forces démocratiques et sociales (UFDS-El
Ittihad)

120201

1.6%

3

0.6%

114481

1.5%

3

0.6%

Alliance nationale républicaine (ANR)

109331

1.4%

3

0.6%

Front El Moustakbel (FM)

174708

2.3%

2

0.4%

Part El Karama

129427

1.7%

2

0.4%

Mouvement national de l'Espérance (MNE)

119253

1.6%

2

0.4%

Rassemblement algérien (RA)

117549

1.5%

2

0.4%

Rassemblement patriotique républicain (RPR)

114651

1.5%

2

0.4%

Parti des Jeunes

102663

1.3%

2

0.4%

Parti Ennour El Djazairi

48943

0.6%

2

0.4%

Mouvement El Infitah (ME)

116384

1.5%

1

0.2%

Mouvement des Citoyens Libres (MCL)

115631

1.5%

1

0.2%

Parti du renouveau algérien (PRA)

111218

1.5%

1

0.2%

Front national des indépendants pour la concorde (FNIC)

107833

1.4%

1

0.2%

Front national démocratique (FND)

101643

1.3%

1

0.2%

Total

6327798

83%

462

100%

21.645.841

عدد الناخبين المستلين

9.339.026

عدد الناخبين المصوتين

7.634.979 عدد األصوات المعبر عنها
1404.170
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عدد األوراق الملغاة

الملحق  - 6متابعة وسائل اإلعالم :النتائج النهائية
منهجية
تةبعة مرشةةدين ج ازئةريين ،مقيمةةين بةةالجزائر ،تةةد تةةابعوا التكةةوين فةي المنهجيةةة المطبقةةة فةةي بعثةةة مراتبةةة االنتخابةةات التابعةةة لالتحةةاد

األوربي .ان ا الن المدربين المقيمين بمركز المراتبة الخا

بوتائ اعال بعثة مراتبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوربةي ،تةد عماةوا تحةت

ادارة محا وتائ اإلعال  ،عضو فرتة اإلطار .فقد الحظوا  ،نوعيا وكميا ،فريقا من وتائ اإلعال الكتابية والتمعية البترية.
خ ةةال كة ة فتة ةرة الحما ةةة االنتخابي ةةة ،ت ةةج الم ةةدربين ال ةةوطنيين وحااة ةوا بة ةرامج وت ةةائ اإلع ةةال الت ةةمعية البتة ةرية ،مثة ة النشة ةرات

اإلخباري ةةة ،البة ةرامج التيات ةةية ،البة ة رامج والنقاش ةةات االنتخابي ةةة م ةةن أجة ة تحدي ةةد كمي ةةة أوت ةةات الب ةةح (ب ةةالثواني) ونبة ةرة التغطي ةةة المختت ةةة

لامترشحين ،تحالسه أو األحزاب التياتية وكعا الحكومة .باإلضافة الف علك ،فإن التحافة المكتوبة تد ت تحاياها يوميةا خةال فتةرة الحماةة
الرتمية.
كما أدرجت تاعدة المعطيات جميع الناشطين التياتيين الةعين اتةتسادوا مةن ر يةة فةي وتةائ اإلعةال خةال الحماةة .ان البيانةات

الخامة المحااة حتب تاعدة المعطيات تد ت التعبير عنها عاف شك خطوط بيانية والتي توضب النشاط اإلجمةالي لوتةائ اإلعةال المحااةة

في فترة محددة وحتب فئة وتائ اإلعال  .ان حج التغطية المشار الية لك توة تياتية في الجداو يتناتب مع مباةغ التغطيةة المتحتة
عاية من طرف المترشحين بالعات ومن طرف أعضان حزبه التياتي.
عينة م وسائل اإلعالم:
أجرت وحدة مراتبة وتائ اإلعال تحايال كميا ونوعيا لعينة تتكون من  14وتياة اعال تتمث في:






 1تاسزيون عا (الم تتة الوطنية لاتاسزيون)
 1راديو عامة (القناة )1
 2تاسزيون خا

(الشروق ،النهار)

 4جرائد يومية عامة (الشعب ،المتان ،اآلفاق والمجااد)

 1جرائد يومية خاتة (الخبر ،الشروق ،النهار.)Soir d’Algérie ،Liberté ،El Watan ،

األوتات المعينة بالنتبة لاتمعي البتر تتناتب مع تم الجاتات المعروفة لك نوع من أنواع وتائ اإلعال :
 التباح (1تا – 9تا )11والمتان (11تا – 20تا )11بالنتبة لاراديو؛ -المتان (11تا – منتتف الاي ) بالنتبة لاتاسزيون.

أما الجرائد اليومية ،فقد ت تحاياها كميا ونوعيا في ن ازاته وفي جميع طبعاته (ال تتدر الجرائد اليومية يو الجمعة).
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نتائج رصد وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية ( 21أفريل –  6ماي ) 1121
 .1السمعي البصري
حجم تغطية وسائل السمعي البصري  /كافة البرامج

أشكال تغطية وسائل السمعي البصري

46

توزيع وقت الظهور بين األطراف السياسية و وقت تغطيتهم في وسائل اإلعالم العمومية  /كافة البرامج

توزيع وقت الظهور بين األطراف السياسية و وقت تغطيتهم في وسائل اإلعالم الخاصة  /كافة البرامج

47

توزيع وقت الظهور بين الجنسين في وسائل اإلعالم العمومية و الخاصة  /كافة البرامج

مواضيع التغطية في وسائل اإلعالم العمومية و الخاصة  /كافة البرامج

48

.1

الصحافة
حجم التغطية في الصحافة

أشكال التغطية في الصحافة

49

توزيع المساحة بين األطراف السياسية و وقت تغطيتها في وسائل اإلعالم العمومية

توزيع المساحة بين األطراف السياسية و وقت تغطيتها في الصحافة الخاصة

50

توزيع المساحة بي الجنسي في الاحافة العمومية و الخااة

مواضيع التغطية في الاحافة العمومية و الخااة

51

 – .2التجاوزات المالحظة
اإلشهار التجاري في الاحافة

مخال ات الامت خالل الحملة ( 11 – 7ماي ) 2112
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الملحق  : 7التوايات
الرقم

مجال التدخل

ا هدا

اقتراحات بعثة مالحظة االنتخابات

المرسل إليهم

إعداد بطاقية مركزة للنتائج على المستوى الوطني
و القيام بالنشر التلقائي لقوائم الناخبي النهائية

1

البطاقية االنتخابية

طبقا لآلجال القانونية و للدعائم المناسبة بغية

تمكي ا ح از السياسية و المجتمع المدني و كذا
المواطني م ممارسة حقهيييم في المييييراقيييييييبة

شييي افية و فعاليييية البطاقيييية

االنتخابية

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

و االعالم
ينبغي على ادارة االنتخابات القيام بالنشر التلقائي
على موقع ا نترنت التابع لها لكافة الق اررات و

البالغات و التعليمات ل ائدة فروعها و كذا كافة

2

اإلدارة االنتخابية /
االتاال و اإلعالم

االجراءات القانونية و االدارية ذات المن عة

للناخبي و للتشكيالت السياسية ،و ينبغي عليها

كذلك تدوي هذه المعلومات على الورق و وضعها
تحت تار المترشييحي

تحسي الش افية
و االتايييال و اإلعيييالم ليييدى
ا ط ار

ال اعلة في المسيار

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

االنتخابي و المواطني

و ا ح از السياسية و باقي منظمات المجتمع

المدني.
يج ضما نشر النتائج بلاقها على مستوى كل
مكات االنتخا على اثر عملية ال رز ،و يج

2

اإلدارة االنتخابية  /النتائج

4

اإلدارة االنتخابية  /النتائج

5

اإلدارة االنتخابية

تار ممثلي ا ح از السياسية  /المترشحي و

الناخبي

ضما ش افية االقتراع

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

و كذا المالحظي في أقار أجل ممك و دو

تقييد في ا يام التي تلي االقتراع.

مييينأل ا طييي ار
المسار

ال اعلييية فيييي

يج على ادارة االنتخابات القيام بالنشر التلقائي

و الميييواطني كيييذلك ضيييما

و على الورق لمحاضر النتائج لكل مكت م أجل

المنشيييييورة عليييييى المسيييييتوى

ضما ش افية االقتراع.

المحليييي ميييع تليييك الميييأخوذة

على موقع االنترنت التابع لها

المكانييييييية مقارنيييييية النتييييييائج

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

بعيييييييييي االعتبيييييييييار عليييييييييى
المستوى الوطني.

ينبغي أ يتمك ممثلو ا ح از السياسية/
المترشحي م االطالع على كافة مراحل المسار
االنتخابي و على هياكل إدارة االنتخابات السيما

مختل

اللجا االنتخابية المنابة عند تركيز

النتائج با تهم مالحظي  ،و سيعزز هذا االجراء

مبدأ الش افية و سيضم ثقة أكبر اتجاه أشغال
إدارة االنتخابات.
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تحسي ش افية االقتراع

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية
و وزارة العدل

ميييييينأل منظمييييييات المجتمييييييع
و ينبغي على االطار القانوني السماح لمنظمات
6

اإلدارة االنتخابية

7

اإلطار القانوني

المجتمع المدني م القيام بمالحظة انتخابية وطنية

بغية تعزيز ش افية المسار.

المييييدني إمكانييييية المشيييياركة

فييييييييي عملييييييييية المالحظيييييييية
االنتخابيييييييييييية الوطنيييييييييييية و
السيماح لهيا بالسيهر ال عليي

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

علييييييييييى نزاهيييييييييية المسييييييييييار
االنتخابي.

تمديد عهدة اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في

القانو إلى غاية وقت ايداع محاضر االجتماع لدى

المجلس الدستوري و كذلك فور بداية المراجعة

االستثنائية للبطاقية االنتخابية و إضافة أشغال و

ق اررات اللجا االنتخابية الختاااات اللجنة

المراقبيييييية ال علييييييية للمسييييييار
االنتخابي.

البرلما
و الحكومة

الوطنية لمراقبة االنتخابات.
م أجل تحسي فعالية اللجنة الوطنية لمراقبة
االنتخابات يج إض اء تغييرات مهمة على كي ية

سيرها ،ضما استقالليتها م خالل تعزيز هيكلها

اإلطيييييييييار المؤسسييييييييياتي  /و بتزويدها بميزانية خااة .التأكد م إرساء
8

اللجنييية الوطنيييية المسيييتقلة تنسيق أكثر فعالية بي لجنة المراقبة و اللجنة
لمراقبة االنتخابات

الوطنية لألش ار

على االنتخابات  .تنظيم أكثر

المراقبيييييية ال علييييييية للمسييييييار
االنتخيييييابي .الح ييييياظ عليييييى
الخبرة المؤسساتية.

البرلما

و الحكومة

للنشاطات على مساوى كل لجنة فرعية .تحرير

التقارير الدورية و االعال عنها و ليس فقط عند
انتهاء أشغال اللجنة.
9

اإلطار القانوني

11

المنازعات

11

المنازعات

في إطار القواني العضوية  ،إضافة كافة ا حكام
المتعلقة بتوزيع المقاعد.

تخايص ا حكيام ا ساسيية
للتوزيع للقانو .

البرلما

و الحكومة

ينبغي القيام بنشر النتائج الم الة و مجموع

المحاضر قبل بداية مرحلة الطعو على موقع

االنترنت .اعادة النظر في آجال االعال ع

تييييييييوفير قاعييييييييدة أساسييييييييية

النتائج النهائية لإلنتخابات بالتمييز بي النتائج

للطعو و ضما نشر كافية

المؤقتة ( في غضو  72ساعة) و النتائج

النتيييائج بميييا فيييي ذليييك عليييى

تقليص بأكبر قدر ممك الطلبات الرسمية للطعو

توضيييأل قيميية النتييائج علييى

لدى المجلس الدستوري.

ك ّل مستوى.

النهائية ( بعد الطعو ).

محدد و
نشر النتائج في الجريدة الرسمية في أجل ّ

مسييتوى مكات ي االنتخييا و

البرلما

و الحكومة

قاير بعد االنتخابات.

ال سبا ق اررات المجلس
عرض واضأل و م ّ
الدستوري (وقائع – طلبات – قواعد للتطبيق –

المجليييييييييييس الدسيييييييييييتوري و

الاادرة ع المجلس الدستوري في حينها و على

و تطيييييييييييييييييوير القيييييييييييييييييزاني

موقع االنترنت.

االنتخابية.

مداوالت إلخ) .نشر مجموع الق اررات االنتخابية
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ش افية الق اررات الاادرة ع
التمكييي مي البحيين و النقييد

البرلما
و الحكومة

و المجلس
الدستوري

تبسيط االجراءات فيما يخص انشاء ا ح از

12

ا ح از السياسية

12

قوائم ا حرار

14

الحملة االنتخابية

15

الحملة االنتخابية

16

تمويل الحملة االنتخابية

17

تمويل الحملة االنتخابية

18

مشاركة النساء

19

مشاركة النساء

السياسية ،يتطل إنشاء أي حز ثالثة مراحل

تحوز خاللها االدارة على سلطة تقديرية واسعة،
ضبط و تجديد القيود فيما يخص أهدا

إض اء طيابع الشي افية عليى

إنشاء ا ح از .

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

ا ح از .

تغيير النظام الحالي لتقديم قوائم ا حرار و الذي
يؤدي إلى عدم المساواة في المعالجة بي مختل

قوائم ا حرار ،و حس الواليات  ،يعتمد عدد

التوقيعات الالزمة على عدد المقاعد في الدائرة

االنتخابية ( 411توقيع لكل مقعد) .في الجزائر

العاامة و نظ ار للعدد الكبير للمقاعد ( ،)27كا
على كل قائمة لألحرار تقديم  14811توقيع و ذلك

ضيييييييما المواسييييييياة عليييييييى
وزارة الداخلية

يخيص
مستوى الواليات فيما
ّ
معالجيييييييية تشييييييييكيل قييييييييوائم و الجماعات المحلية
المترشحي ا حرار.

ما شكل أهم ا سبا في غيا قوائم ا حرار في
هذه الدوائر االنتخابية.

السماح بتنظيم االجتماعات العمومية خار القاعات
أو أي مكا مغلق خالل الحملة االنتخابية  ،و

سيسمأل هذا االجراء م اعطاء ا ولوية لظهور

تحرير الحملة االنتخابية

ا ح از لتابأل الحملة االنتخابية أكثر نشاطا.

إلغاء إلزامية احترام البرنامج االنتخابي المقدم لدى

ايداع الترشيأل ( المادة  191م قانو

تحرير الحملة االنتخابية

االنتخابات) أثناء الحملة االنتخابية.
تخ يض سق

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

وزارة الداخلية
و الجماعات المحلية

 %21م ا اوات المعبر عنها

للحاول على تسديد جزئي للمااري  ،إ السق

الحالي يظلم أغلبية ا ح از و ا حرار بحين ل

تسييييييهيل تمويييييييل الحمييييييالت
بالنسبة لألح از و لألحرار.

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

يتحالوا على تسديد مااري هم.
ضما نشر حسابات الحملة التابعة لألح از و

تحسييييييييي فعالييييييييية مراقبيييييييية

للمترشحي م أجل تحسي ش افية المسار.

حسابات الحملة االنتخابية

البرلما

إضافة توضيحات للقانو حول ا ح از فيما يتعلق
بنسبة النساء م بي ا عضاء المؤسسة و ضم

الهيئات المسيرة لألح از .

الزيييييادة فييييي نسييييبة النسيييياء

إ الايغ العامة و غير الواضحة (" يج على كل

على مستوى هياكل ا حي از

حز أ يضم نسبة م النساء في الهيئات

السياسية.

المسيرة " المادة  )41ال تشجع على الرفع م عدد

وزارة الداخلية
و الجماعات المحلية

النساء في هياكل ا ح از .
تحسي ايغة تشكيل القوائم بحين تضم النساء و
الرجال بنس متساوية  .ذلك ما سيسمأل بت ادي
المشاكل المرتبطة بحرية تشكيل القوائم م طر

ا ح از و في ظل نظام يضم حاص مخااة
للنساء.
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تحسي كي ية تشكيل القوائم
و المساواة في نس الرجيال

و النساء.

وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية

تحتا بعض االحكام الواردة في القانو الجديد

حول االعالم إلى بعض التغيير م أجل عدم فرض
قيود غير مناسبة السيما بالنسبة للقواعد التي

21

قانو اإلعالم

21

قانو اإلعالم

22

إ ّ مواد قانو العقوبات التي تنص على الحبس
قيييانو العقوبيييات و ا مييير
بالنسبة لجنأل الاحافة و كذا المادة  46م ا مر
المتضيييييم تن ييييييذ ميثييييياق
المتضم تن يذ ميثاق السلم و الماالحة ليست
السلم و الماالحة
مطابقة للقواعد الدولية في مجال وسائل اإلعالم.

تخص الغرامات المتعلقة بجنأل الاحافة و

تشيييييييييجيع حريييييييييية تعبيييييييييير
الاحافة.

وزارة االتاال
و البرلما

و مجلس ا مة

االلتزامات الخااة باالادارات.

يج تن يذ القانو الجديد حول االعالم في أقر

اآلجال بغية ضما تطوير محيط اعالمي متعدد و
مستقل .و م بي أجهزة التطبيق العاجلة ،هناك

ا جهزة حول االشهار ( التي تلغي احتكار الدولة)
و قانو حول السمعي الباري و القانو حول
إادار سبر اآلراء ،و يج أ يتم تن يذ هذا

القانو باالستشارة مع مجموع ا ط ار

ضما تطوير محيط إعالمي

متعدد و مستق ّل
ّ

وزارة االتاال
و البرلما

و مجلس ا مة

المعنية

السيما وسائل االعالم.
تشيييييييييجيع حريييييييييية تعبيييييييييير
الاحافة

الحكومة
و البرلما

و مجلس ا مة

ينبغي على السلطات الجزائرية النظر في الماادقة
السريعة على هيئة حيادية لتنظيم وسائل االعالم

تكو مستقلة و فعالة و تتك ل بالقضاء العادي و

22

هيئة التنظيم
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التغطية االنتخابية

بالحملة االنتخابية .كذلك ينبغي الت كير في تناي
آلية ش افة و سريعة لالش ار

على وسائل االعالم.

و للموافقة على الشكاوى و باقي المخال ات لضما

تعديدية حقيقية و مساواة ال رص بي مختل

ضما تعددية حقيقية

و مسييييييياواة ال يييييييرص بيييييييي

مختليييييييييييييييي

السياسية.

التوجهييييييييييييييييات

الحكومة

و البرلما

و مجلس ا مة

التوجهات السياسية.
يج ضما تعددية اآلراء و المواضيع م خالل
شكل تغطية انتخابية تضم للمواطني امكانية

حقيقية لالستعالم حول المسائل و الرهانات الناتجة

تمكييييييييي المييييييييواطني ميييييييي

ع االنتخابات و على هذا ا ساس  ،يمك لوسائل

االسييييييتعالم ب عالييييييية حييييييول

االعالم العمومية و إضافة إلى الرسائل المجانية

المخااة لألح از السياسية و لقوائم االحرار،

اعتماد أشكال تسمأل للاحافيي بحرية في طرح
ا سئلة للمترشحي و مناقشة مختل

االقتراحات

الرهانيييييييييييات السياسيييييييييييية و
مختل

االقتراحات السياسية

للمترشحي .

المؤسسة العمومية
للتل زيو و

المؤسسة العمومية
للبن اإلذاعي

السياسية.
25

التنظييييييم اليييييذاتي لوسيييييائل
اإلعالم

يج على متعاملي الاحافة اكتتا قانو

تحسيييييييي كي يييييييية التغطيييييييية

وسائل اإلعالم

لألخالقيات يحدد االلتزامات المهنية التي تنظم إليها

اإلعالمية و القواعد المهنية

العمومية

وسائل االعالم بكل حرية.

56

للاحافيي .

و الخااة

