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 اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات
 (دراسة مقارنة) 

  

 الدكتكر نجـ األحمد

 قسـ القانكف العاـ

 كمية الحقكؽ

 جامعة دمشؽ

 الممخص

كلكي يحقؽ النتائج المبتغاة منو بصكرٍة كاقعية ال . لممارسة الديمقراطية االنتخاب الكسيمة المثمىيعّد 
سميمة تضمف كصكؿ صكت الناخب في إطاره  ارةِ حاجة إلى إدكانت ال، يشكبيا الغش أك التدليس

مقّكمات  فيو تتحقؽعمى نحٍك الصحيح، كتضمف حؽ المنتخب في أف يناؿ األصكات التي أعطيت لو، 
إف جيةن ما يمكنيا النيكض بيذه الميمة عمى ىذا  :الحياد كالنزاىة كاالستقالؿ، كىنا ال يمكف القكؿ

يؤدم إلى ضماف العممية االنتخابية في مجمميا، كمف ثـ ي حك كما ىك القضاء، فاإلشراؼ القضائالن
 ضماف حسف االختيار تبعان لذلؾ.

أكدت المكاثيؽ الدكلية أف سمطة الحكـ يجب أف تبنى عمى إرادة الشعب كفقان النتخابات حرة بناءن عميو 
كفي التصكيت  بحرية، ُيخَتاركفكنزيية، كأف لكؿ فرد حؽ المشاركة في حككمة بالده مف خالؿ ممثميف 
 في االنتخابات باالقتراع السرم، كالتمتع بفرص متكافئة في الترشيح... 

تناكؿ البحث نشأة اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات، كآليات تحقؽ ىذا اإلشراؼ في مختمؼ مراحؿ 
 العممية االنتخابية.
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 مقدمةلا
في بمٍد  ممارستيار األكثر كضكحان عف تتبّدل الديمقراطية في صكٍر شتى، إال أف االنتخاب يظّؿ التعبي

ما. ذلؾ أنو إذا كاف مف المتعّذر اليكـ ممارسة الديمقراطية المباشرة في الغالبية الساحقة مف دكؿ العالـ 
، كىي الديمقراطية التي تزكؿ فييا عدد السكاففي  الكبيرإف لـ يكف فييا جميعان، كذلؾ جرّاء التزايد 

فإف لذلؾ معان، يغدك الشعب مصدر السمطة كالمباشر ليا في آف حككميف، ميف كالمكالفكارؽ بيف الحا
لممارسة العمؿ  األكثر مناسبةأك غير المباشرة، تبدك الكسيمة  الديمقراطية التمثيمية أك النيابية

 ، فيما يتيح بعضلممارستيا السمطة إلى مف يمثمو أك ينكب عنويعيد الشعب بالديمقراطي، كذلؾ بأف 
المسائؿ الميمة، أك إمكانية طرحو  ى رأم الشعب في بعضدكؿ العالـ إمكانية الكقكؼ عم مف دساتير

لبعض مشركعات القكانيف كفقان آللياٍت محددة، أك الحؽ في عزؿ عضك البرلماف... كىك ما يطمؽ عميو 
 اسـ الديمقراطية شبو المباشرة.

كالمرآة الصادقة لممارسة ىذا العمؿ، كاف التعبير األمثؿ لممارسة العمؿ الديمقراطي،  كألف االنتخاب
البحث متكاصالن عف الصكرة المثمى لممارسة ىذا الحؽ، ذلؾ أف العممية االنتخابية ال تقتصر عمى 

نما  بحاجٍة إلى إدارٍة سميمة تضمف كصكؿ صكت الناخب في إطاره الصحيح، ىي الناخب كالمنتخب، كا 
فاإلشراؼ ، كالنزاىة كاالستقالؿ تكّلى فييا مقّكمات الحيادجيٍة تلذا كاف الياجس الدائـ ىك البحث عف 

يؤدم إلى ضماف العممية االنتخابية في مجمميا، كمف ثـ ضماف حسف االختيار تبعان لذلؾ. القضائي 
لذلؾ ال نجد  لقانكف.سمات الحيدة كالنزاىة، كما أف القاضي ال يخضع إال إلى ضميره كا ففي القضاء

، كعمى اختالؼ مناىميا كمشاربيا دكؿ عّدةأف الكتؿ السياسية في  عممناا األمر مستغربان إذا م
 .ان قضائي ان ؿ أف يككف اإلشراؼ عمى االنتخابات إشرافالسياسية، تفضّ 

أف دساتير دكؿ عدة كانت قد تبّنت مبدأ اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات، إال أف ىذا المبدأ ظّؿ  كمع
ة الكجيزة المنصرمة، كىك مدالكاقع المممكس إال في ال فيف، كلـ يظير في إطاره النظرم ردحان مف الزم

نما مف خالؿ  مبدأ سيتضح لنا أنو لـ يتقرر في الجميكرية العربية السكرية بمقتضى نٍص دستكرم، كا 
، كمف ثـ 2/8/3100( تاريخ 010تشريعي رقـ )قانكف االنتخابات العامة الصادر بمكجب المرسـك ال

إال أنو كمذ  ،32/2/3102( الصادر بتاريخ 5ات العامة الصادر بمكجب القانكف رقـ )قانكف االنتخاب
تقرر كجد طريقو إلى الكاقع المممكس عمميان، كىذا ما كاف مف خالؿ انتخابات اإلدارة المحمية التي جرت 

. 7/5/3103لتشريعي األكؿ بتاريخ ككذلؾ انتخابات مجمس الشعب لمدكر ا ،03/03/3100 بتاريخ
بمكجب الدستكر السكرم لعاـ الدكر الذم أعطي لممحكمة الدستكرية العميا في سكرية  ضالن عفف
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النتخابات المتعّمقة بمجمس ا عمّقة باختيار رئيس الجميكرية، أكإف لجية االنتخابات المت، 3103
ر . أما في فرنسا فقد بدأ اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات بصكرٍة كاقعية بصدكر دستك الشعب

 .0958الجميكرية الفرنسية الخامسة عاـ 

 :3103كجدير بنا التذكير بما جاء في مقدمة الدستكر السكرم لعاـ 

كتجسيدان حقيقيان  ،كالديمقراطية ،يأتي إنجاز ىذا الدستكر تتكيجان لنضاؿ الشعب عمى طريؽ الحرية"... ك 
رة الدكلة نحك المستقبؿ، كضابطان لحركة نظـ مسيكالمتغيرات، كدليالن يُ  ،كاستجابة لمتحكالت ،لممكتسبات
 ،االستقالؿ تعّمؽكَمصدران لتشريعاتيا، كذلؾ مف خالؿ منظكمة مف المبادئ األساسية  ،مؤسساتيا
عدد مف النصكص ما تأّكد ىذا المبدأ مف خالؿ ك ...".كحكـ الشعب القائـ عمى االنتخاب ،كالسيادة

يقكـ النظاـ ( مف الدستكر السكرم الجديد بأف: "8لمادة )الدستكرية التي أكدتو، كمنيا ما نصت عميو ا
كقد ...". السياسي لمدكلة عمى مبدأ التعددية السياسية، كتتـ ممارسة السمطة ديمقراطيان عبر االقتراع

( مف الدستكر لمحديث عف الحؽ في ممارسة االنتخاب كاالستفتاء، فنصت عمى 29خصصت المادة )
 ."كتنظـ ممارستيما بقانكف ،ككاجب عمييـ ،حؽ لممكاطنيفاالنتخاب كاالستفتاء أف: "

يتطّمب كضع نظاـ إشرافي رقابي محدد يضمف المسار إف تحقيؽ الديمقراطية  :كبمعنىن آخر يمكف القكؿ
 الصحيح لمعممية االنتخابية، كعدـ انحرافو عف اليدؼ المحدد، أم صدؽ التمثيؿ النيابي. 

 :المباحث اآلتيةمف خالؿ  االنتخابات لإلشراؼ القضائي عمى كَسَتْعِرُض 

 نشأة اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات.المبحث األكؿ: 

 لعممية االقتراع. اإلشراؼ القضائي السابؽالمبحث الثاني: 

 .لعممية االقتراع اإلشراؼ القضائي المالـزالمبحث الثالث: 

 .لعممية االقتراع اإلشراؼ القضائي الالحؽالمبحث الرابع: 
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 المبحث األكؿ

 :االنتخاباتعمى  اإلشراؼ القضائينشأة 
يتمّثؿ اليدؼ العاـ لإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات في أف تككف النتائج االنتخابية معّبرةن عف آراء 
الناخبيف. فمف شأف اإلشراؼ القضائي إظيار نتائج حقيقة ال تزكير فييا، كمف ثـ كصكؿ مف يستحؽ 

 .لوب الذم رّشح نفسو المنصمف المرشحيف إلى 
 في فرنسا: -كالن أ

نكىنا إلى أف اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات في فرنسا بدا بصكرٍة جمّية بصدكر الدستكر الفرنسي 
ر تطكران تطّكر الفكر الديمقراطي  مع أف  ، كذلؾ 0958لعاـ  كرة الفرنسية عاـ بعد قياـ الث ان ممحكظ تطك 
ؿ بقرار مف تشكّ  "انتخابية لجافٍ "إسناد اإلدارة االنتخابية إلى  0958كر قد كاف السائد قبؿ دستك . 0789

 بمدية بتكزيع المجاف. المحافظ، ثـ يقـك عمدة كؿ بمدة 
( منو عمى أف: "يشرؼ المجمس الدستكرم عمى سالمة إجراءات انتخاب رئيس 58نّصت المادة ) كقد

(: "يفصؿ المجمس 59) ةالمادكبمكجب  1.الجميكرية، كىك يفحص الطعكف، كُيعمف نتائج االقتراع"
 2الدستكرم بصحة انتخاب النّكاب كالشيكخ".

مبدأ اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات لـ يتطّكر  كاضح إال  أف   0958النص الدستكرم لعاـ  كمع أف  
طعة لجنة في كؿ مقا باالستناد إليو شّكمتالذم  0988في فرنسا بشكٍؿ عممي إال بصدكر قانكف عاـ 

( ألؼ نسمة، ميمتيا اإلشراؼ عمى حسف تشكيؿ المجاف، كتنظيـ العممية 31) مىيزيد عدد سكانيا ع
 كالمرشحيف. لمناخبيف كم يامع تكفير الضمانات االنتخابية، بما في ذلؾ التصكيت، كالفرز، 

المقاطعة، كبيف ُيختاركف مف ناخبي يرأس المجنة قاٍض مف القضاء العادم، كمف الممكف أف تضـ مندك 
كيمتـز  ،ىذاعمى مجمؿ العممية االنتخابية، كتقكـ بتسجيؿ مالحظاتيا. اإلشراؼ المجنة  كتتكّلى ىذه

 3بتقديـ المعمكمات الضركرية حاؿ طمبيا. دكالُعم ؤساء المجافر 

                                                 
1 - "Le Conseil Constitutionnel surveille la régularité de ľélection du Pésident de la République. Il 

examine les réclamations et proclame les resultats du scrutin". 

2  - "Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contesation, sur la régularité de election des députés 

et des sénateurs". 

جرإءإت إنتخاب أعضاء إلمجالس إلمحمية في ضوء إلفقو وإلقضاءمد. محمد فرغمي محمد ع  - 3 درإسة تأصيمية  -ي: "نظم وإ 
 .641، ص0887وتطبيقية لنظم إالنتخاب إلمحمي في مصر ودول إلغرب". دإر إلنيضة إلعربية، عام 
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كمف مالمح تطّكر اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات في فرنسا أف المجمس الدستكرم يمارس رقابتو 
المجمس الدستكرم بتعييف مندكبيف يقـك  ِإذْ االنتخابية، كعمى عممية االقتراع، ة عمى الحمالت القضائي
، كذلؾ بعد االتفاؽ مع الكزراء المعنييف، مف أجؿ اإلشراؼ يف العادم كاإلدارم ءالقضا مف ُيختاركفعنو 

كتأمينيا مف حدكث أم تخابية، عمى عممية االقتراع، كبما يحقؽ الضمانات الالزمة لسير العممية االن
 4ضغكط عمى الناخبيف. شغب أك

، كىك يعطي المجمس 0958مرسكـ بقانكف عاـ إلشراؼ عمى االستفتاء فقد صدر كفيما يتعّمؽ با
الدستكرم الحؽ في أف يعّيف نائبان أك أكثر، بعد مكافقة مجمس الكزراء، مف القضاة، لمراقبة االستفتاء. 

بتقارير شفيية عف المحافظات أمر االستفتاء بمكافاة المجمس الدستكرم  كقد ألـز القانكف القائميف عمى
 لرفض.كا كالمكافقة بشأف نسبة الحضكر، كالغياب كّميا
 في مصر: -ثانيان 
عاـ  س طريقو العممي بصدكر حكـ لممحكمة الدستكرية العميامّ مبدأ اإلشراؼ القضائي في مصر يتمأخذ 

( مف 32العميا المصرية عدـ دستكرية الفقرة الثانية مف المادة ) ، كفيو قررت المحكمة الدستكرية3111
كقد كاف حكـ المحكمة السبب المباشر في  0952،5( لعاـ 72قانكف مباشرة الحقكؽ السياسية رقـ )

. كمنذ ىذا التاريخ بدأ اإلشراؼ 3111( لعاـ 027، كالقانكف رقـ )3111ـ ا( لع02صدكر القانكف رقـ )
إال أف  6جد تطبيقان عمميان لو، عمى الرغـ مف كجكد نص دستكرم يقضي بتطبيقو.ي في مصر القضائي

 7تراخي السمطة التشريعية في إصدار القانكف الناظـ لذلؾ قد جعؿ المبدأ في إطاره النظرم المجرد.

                                                 
في  01/2/0856ي جرت في ، إلمتضمن طمب إلغاء إالنتخابات إلتشريعية إلت13/0/0857ستوري في إنظر قرإر إلمجمس إلد - 4

وقوإئم من أعطوإ أصوإتيم بالمرإسمة. لمزيد من إلتفصيل إنظر: د. صالح إلدين  بب إخفاء بعض صناديق إالنتخابات،بس "كورسيكا"
 .037، ص0881 فوزي: "إلمجمس إلدستوري إلفرنسي". دإر إلنيضة إلعربية، عام

عمى إآلتي: "يحدد وزير  0845( لعام 62( من قانون مباشرة إلحقوق إلسياسية إلصادر في مصر برقم )13/1تنص إلمادة ) - 5
إلعامة وإلفرعية إلتي يجري فييا إالستفتاء وإالنتخاب، ويعّين مقرىا، وتشكل كل من ىذه إلمجان من رئيس وعدد إلدإخمية عدد إلمجان 

إلحاالت ال يقل عن إثنين، ويعّين أمين لكل لجنة، ويعّين رؤساء إلمجان إلعامة من بين أعضاء إلييئات إلقضائية في من إألعضاء 
من بين أعضاء  - بقدر إإلمكان -، ويعّين رؤساء إلمجان إلفرعية من قبل إلعاممين في إلدولة، أو إلقطاع إلعام، وُيختارون جميعيا

 إلقانونية بأجيزة إلدولة، أو إلقطاع إلعام". إلييئات إلقضائية، أو إإلدإرإت
فرىا في أعضاء مجمس إعمى إآلتي: "يحدد إلقانون إلشروط إلوإجب تو  0860( من إلدستور إلمصري لعام 7تنص إلمادة ) - 6

 إشرإف ىيئة قضائية.بإالقترإع  يجريإلشعب، ويبّين أحكام إالنتخاب، وإالستفتاء، عمى أن 
إالنتخابات إلرئاسية وإلتشريعية وإلمحمية". جامعة طنطا، عام  -ني: "مبدأ إإلشرإف إلقضائي عمى إالقترإع إلعامد. عبد إهلل إلشقا - 7

 .37، ص1114
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كبطبيعة الحاؿ لـ يكف ىناؾ قبؿ ىذا التاريخ ارتياح لالنتخابات التي تجرم في مصر جرّاء إشراؼ 
رأم بعض مف الفقو إلى العزكؼ مية عمى االنتخابات، كىك ما أدل في طة اإلدارية مف الناحية العمالسم

 8كنزاىتيا. اف إلى سالمة العممية االنتخابيةعف التصكيت، كعدـ االطمئن

ظير، إال أف ظيكره كاف جزئيان لككف اإلشراؼ المبدأ يبدأ  3111( لعاـ 02كبصدكر القانكف رقـ )
ع بمكجب القانكف في مقر كؿ كقد جعؿ المشرّ  الفرعية، بالمجاف العامة فقط دكف المجاف ان قالقضائي متعمّ 

مف األعضاء يتناسب كعدد المجاف،  مف رئيس كعدد كاؼٍ  تتككفلجنة مف المجاف العامة لجنة لإلشراؼ 
يتكّلى رئيس بقرار يصدر بالتنسيؽ بيف كزيرم العدؿ كالداخمية، ك  يدرمكتكزيع لجنة اإلشراؼ كأمنائيا 

الفرز التي لجنة عمى أف ينضـ إلى عضكية  سيؽ مع رئيس اإلشراؼ تكزيع العمؿالمجنة العامة بالتن
يرأسيا رئيس المجنة العامة رئيس لجنة اإلشراؼ القضائي المختص، ككالىما مف أعضاء الييئات 

 القضائية، ثـ ينضـ إلييما رئيس المجنة الفرعّية.

كانت أفضؿ في التطبيؽ مف  3111( لعاـ 02الفقو أف مرحمة القانكف رقـ )المجمؿ يرل جانب مف كفي 
ف كاف المبدأ منقكصان في ظّؿ  ،المراحؿ السابقة عمييا، ألنيا أكجدت آلية جديدة لإلشراؼ القضائي كا 

( 32( مف المادة )3كاستمر ذلؾ إلى أف أعمف القضاء الدستكرم عدـ دستكرية الفقرة ) 9ىذا القانكف.
ما أسمفنا، مما كاف سببان في صدكر القرار بقانكف رقـ  ككف مباشرة الحقكؽ السياسية عمى نحمف قان

 .3111( لعاـ 027)

 في سكرية: -ثالثان 
قانكف  بمقتضىفي الجميكرية العربية السكرية تقرر مبدأ اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات 

ككذلؾ في قانكف ، 2/8/3100( تاريخ 010االنتخابات العامة الصادر بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ )
إال أنو كمذ تقرر ىذا المبدأ كجد طريقو إلى ، 32/2/3102( الصادر بتاريخ 5االنتخابات العامة رقـ )

الكاقع المممكس عمميان، كىذا ما كاف مف خالؿ انتخابات اإلدارة المحمية التي جرت بتاريخ 
إلى  يضاؼ. 7/5/3103التشريعي األكؿ بتاريخ  ، ككذلؾ انتخابات مجمس الشعب لمدكر03/03/3100
، إف 3103الدكر الذم أعطي لممحكمة الدستكرية العميا في سكرية بمكجب الدستكر السكرم لعاـ ذلؾ 

 االنتخابات المتعّمقة بمجمس الشعب.  عمّقة باختيار رئيس الجميكرية، أكلجية االنتخابات المت

                                                 
 .42د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع إلسابق، ص  - 8
وما  11، ص1111عام رف، اد. عفيفي كامل عفيفي: "إإلشرإف إلقضائي عمى إالنتخابات إلنيابية". إإلسكندرية، منشأة إلمع - 9

 يمييا.
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 المجاف القضائية الفرعية ؟ة العميا، كالمجنة العميا لالنتخابات، ك المحكمة الدستكريفما الدكر الذم أنيط ب

 المحكمة الدستكرية العميا:  -أ
عمى األحكاـ التي تبّيف دكر المحكمة  3103سكرم الجديد لعاـ ( مف الدستكر ال85نّصت المادة )

 بدعكٍة مفيكرية يككف الترشيح لمنصب رئيس الجم  ِإذْ الدستكرية العميا في االنتخابات الرئاسية، 
 ،ؿ في سجؿ خاصقػدـ طمب الترشيح إلى المحكمة الدستكرية العميا، كيسجّ يػُ ك  ،رئيس مجمس الشعب

طمبات الترشيح مف قبؿ  كُتفَحُص  كذلؾ خالؿ مدة عشرة أياـ مف تاريخ إعالف الدعكة النتخاب الرئيس.
 المحددة لتسجيميا. بت فييا خالؿ خمسة أياـ تمي المدةالمحكمة الدستكرية العميا، كيُ 

( مف قانكف االنتخابات 22 -22 -23كقد جاءت األحكاـ التي تضمنتيا المادة السابقة في المكاد )
دكر المحكمة في اإلشراؼ عمى انتخابات رئاسة  . كما جرل تأكيد3102( لعاـ 5امة رقـ )الع

 ( مف القانكف.22كتنظيـ إجراءاتيا بمكجب المادة ) ،الجميكرية

( مف قانكف االنتخابات العامة يحؽ لمف ُرفض طمب ترشيحو مف قبؿ المحكمة 25مادة )كبمكجب ال
الدستكرية العميا أف يتظّمـ مف ىذا القرار خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ رفض طمبو، كتبت المحكمة في ىذا 

. كبعد انتياء ىذه الميمة تقـك ا التظّمـ خالؿ الثالثة أياـ التالية لتقديمو بقرارٍ  لمحكمة بإعداد قائمة مبـر
عالف ىذه القائمة بطريؽ النشر في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف ،نيائية بالمرشحيف  ؛كا 

 كذلؾ خالؿ خمسة عشر يكمان عمى األقؿ مف اليكـ المحدد لالقتراع.

ة، سكاء كبالتدقيؽ يتبّيف أف الدكر الذم أنيط بالمحكمة الدستكرية العميا عمى درجة كبيرة مف األىمي
فيما يتعّمؽ باإلشراؼ عمى انتخابات رئاسة الجميكرية، أك بتقديـ طمب الترّشح إلى رئاسة الجميكرية 

 إلى المحكمة ابتداءن، أك بفحص طمبات الترشيح كالبت فييا.

النظر في الطعكف الخاصة بتختص ( مف الدستكر فإف المحكمة الدستكرية العميا 89كبمكجب المادة )
تقدـ الطعكف مف قبؿ المرشح خالؿ ثالثة أياـ تبدأ مف تاريخ ، عمى أف الجميكرية بانتخاب رئيس
  بأحكاـ مبرمة خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ انتياء مدة تقديـ الطعكف. فيياكتبت المحكمة  ،إعالف النتائج

تخاب كىك أمر يدلؿ عمى تكّجو المشرعيف الدستكرم كالعادم في إعطاء أكبر الضمانات المتعّمقة بان
كيأتي ذلؾ انطالقان مف أف  رئيس الجميكرية، ككفقان ألفضؿ المعايير الديمقراطية المتعارؼ عمييا عالميان.

ف إمكانية التأثير أالقضاء الدستكرم ىك الذم يسير عمى حسف تطبيؽ الدستكر بالشكؿ الصحيح. كما 
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بالحصانة ضد العزؿ أك النقؿ ألم  قضاة المحكمة يتمتعكف ألف   ،مستبعدان  في قضاة المحكمة تبدك أمران 
 سبٍب مف األسباب.

 المجنة العميا لالنتخابات: -ب

 األحكاـ العامة: -0
( مف قانكف االنتخابات العامة عمى تشكيؿ لجنة قضائية تسّمى "المجنة القضائية العميا 8نصت المادة )

اإلجراءات الالزمة ت، كاتخاذ لالنتخابات" مقرىا دمشؽ، تتكّلى اإلشراؼ الكامؿ عمى إدارة االنتخابا
عمى أف تشّكؿ  التاـ في عمميا عف أم جيٍة أخرل كحريتيا، كتتمتع باالستقالؿ لضماف نزاىتياجميعيا 

المجنة مف سبعة أعضاء مف قضاة محكمة النقض يسمييـ مجمس القضاء األعمى مف مستشارم 
  10 محكمة النقض، كمثميـ احتياطان، كيصدر مرسـك بتسميتيـ.

( مف القانكف تتكّلى المجنة القضائية العميا لالنتخابات كالمجاف القضائية الفرعية 28قتضى المادة )كبم
 يا فيما يتعّمؽ بانتخاب رئيس الجميكرية بإشراؼ المحكمة الدستكرية العميا.ماتمي

ذا كمف الضمانات التي أكجدىا المشّرع لتعزيز استقاللية عمؿ المجنة أف أعضاءىا غير قابميف لمع زؿ، كا 
 شغر مكاف أحد أعضائيا ألم سبب مف األسباب حّؿ بدالن عنو األقدـ مف القضاة االحتياط.

 بع سنكات مف تاريخ مرسـك تشكيميا( مف القانكف فإف مدة عضكية المجنة أر 9ككفقان ألحكاـ المادة )
الذم يدعك  تككف لمقاضي األقدـ مف بيف أعضائيا، كىكفغير قابمة لمتجديد. أما رئاسة المجنة 

 النعقادىا.

كسائر الجيات العامة، كغيرىا مف الجيات التي تتصؿ أعماليا جميعيا كما أكجب القانكف عمى الكزارات 
باالنتخابات، العمؿ عمى تنفيذ ما تصدره المجنة مف قرارات في ىذا الشأف. كلمجنة حؽ االستعانة بمف 

 تراه مناسبان مف ذكم الخبرة بيدؼ إنجاز أعماليا.

                                                 
متضمنًا تسمية أعضاء إلمجنة إلقضائية إلعميا لالنتخابات )إألصالء  13/3/1103( بتاريخ 022صدر إلمرسوم رقم ) -10

 .05/3/1103( إلصادر بتاريخ 833وإالحتياط( بناًء عمى قرإر مجمس إلقضاء إألعمى رقم )
 منشور عمى موقع وزإرة إلعدل إاللكتروني:

WWW.moj.gov.Sy 
 وعمى موقع إلمجنة إلقضائية إلعميا لالنتخابات: 

WWW.Hce.gov.sy  

http://www.moj.gov.sy/
http://www.moj.gov.sy/
http://www.hce.gov.sy/
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مما تقدـ نستنتج الضمانات التي تؤكد فعالية المجنة في أدائيا لعمميا، فيي لجنة قضائية مف ك 
سنكات، كالرئاسة ألقدـ  طكؿ مدة كاليتيا التي تمتد أربع مستشارم محكمة النقض، كغير قابمة لمعزؿ

 بقراراتيا.جميعيا ـ الجيات العامة ااألعضاء، فضالن عف التز 

 ميا لالنتخابات:اختصاصات المجنة الع -3
 ( مف قانكف االنتخابات العامة اختصاصات المجنة العميا لالنتخابات في اآلتي:01حددت المادة )

 العمؿ عمى حسف تطبيؽ أحكاـ قانكف االنتخابات العامة. -0

 إدارة عممية انتخاب رئيس الجميكرية بإشراؼ المحكمة الدستكرية العميا. -3

كمجالس اإلدارة المحمية، كتنظيـ اإلجراءات  ،ات أعضاء مجمس الشعباإلشراؼ الكامؿ عمى انتخاب -2
 الالزمة لضماف حرية ممارستيا كسالمتيا كنزاىتيا كشفافيتيا كمراقبتيا.

 11تسمية أعضاء المجاف القضائية الفرعية، كتحديد مقراتيا، كاإلشراؼ عمى عمميا. -2

الشعب كمجالس اإلدارة المحمية، كتحديد تسمية أعضاء لجاف الترشيح الخاصة بانتخابات مجمس  -5
 مقراتيا، كاإلشراؼ عمى عمميا.

 اإلشراؼ العاـ عمى إحصاء نتائج االنتخاب. -2

 إعالف نتائج االنتخاب النيائية النتخابات مجمس الشعب. -7

ذ مجمس الشعب كاإلدارة المحمية كاتخاكىكذا فإف اإلشراؼ عمى العممية االنتخابية فيما يخص انتخابات 
ا ما يتعّمؽ بانتخابات رئيس العميا لالنتخابات، أم  القضائية سائر اإلجراءات المتعّمقة بيا متركؾ لمجنة 

الجميكرية فاإلشراؼ لممحكمة الدستكرية العميا، فيما تتكّلى المجنة القضائية العميا لالنتخابات كالمجاف 
رئيس الجميكرية فإف  إلى انتخاباتبالنسبة  القضائية الفرعية إدارة ىذه االنتخابات، مما يعني أنو حتى

 اإلشراؼ كاإلدارة لمقضاء بحسباف أف المحكمة الدستكرية العميا ىي ىيئة قضائية بكامؿ أعضائيا.

 

                                                 
عّية إلذي قررت بمقتضاه تسمية إلمجان إلقضائية إلفر  18/3/1103إنظر محضر إلمجنة إلقضائية إلعميا لالنتخابات إلمؤرخ في  - 11

 ، منشور عمى موقع إلمجنة إاللكتروني:1103إلرئاسية لعام  إلى إالنتخاباتفي إلمحافظات بالنسبة 
WWW.Hce.gov.sy  

http://www.hce.gov.sy/
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 المجاف القضائية الفرعية: -ج
 األحكاـ المتعّمقة بالمجاف القضائية الفرعية: -0

قضائية ثالثية في كؿ محافظة عند أم  ( مف القانكف عمى أف تشّكؿ لجنة فرعية00نصت المادة )
استحقاؽ انتخابي أك استفتاء، تسّمى بقرار مف المجنة القضائية العميا، بمرتبة قضاة استئناؼ، مع 

إشرافيا. كما أف بالعميا لالنتخابات، كتعمؿ القضائية التنكيو بأف المجاف القضائية الفرعية تتبع المجنة 
 عانة بمف تراه مناسبان إلنجاز عمميا. لمجنة القضائية الفرعية حؽ االست

 اختصاصات المجاف القضائية الفرعية: -3
 تتكلّى المجنة القضائية الفرعية االختصاصات اآلتية:

مراكز االقتراع قبؿ سبعة أياـ عمى األقؿ مف يـك االنتخاب أك االستفتاء بالتنسيؽ مع الرئيس تحديد  -0
 12اإلدارم.

كمجالس اإلدارة  ،لجاف الترشيح المتعّمقة بانتخابات مجمس الشعب اإلشراؼ المباشر عمى عمؿ -3
 .ةالمحمية، كعمؿ لجاف المراكز االنتخابي

 قبكؿ انسحاب المرّشح النتخابات مجمس الشعب كمجالس اإلدارة المحمية. -2
 .إعطاء الكتب المصدقة التي تمّكف ككالء المرشحيف مف متابعة العممية االنتخابية، كمراقبتيا -2
 اإلشراؼ عمى إحصاء نتائج االنتخاب الكاردة مف مراكز االنتخاب في الدكائر االنتخابية التابعة ليا. -5
البت في الطعكف التي تقدـ إلييا بشأف القرارات الصادرة عف لجاف الترشيح كلجاف مراكز  -2

 13االنتخاب.
عادة االنتخاب بالنسبة إلى نقمو  أكنتخابي إلغاء المركز اال  -عند الضركرة –يجكز لمجنة الفرعية  -2 كا 

 14ىذا المركز في المكاف الذم تحدده المجنة.

 اإلشراؼ عمى إعادة فرز الصناديؽ المعترض عمييا بحضكر مف يشاء مف المرشحيف أك ككالئيـ  -7
 
 

                                                 
 .11/4/1103/ص( تاريخ 16إنظر مثاًل قرإر إلمجنة إلقضائية إلفرعية في ريف دمشق رقم ) - 12
بطالن ، إلذي قررت بمقتضاه 01/4/1101( تاريخ 31جنة إلقضائية إلفرعية في محافظة ريف دمشق رقم )قرإر إلممثاًل إنظر  - 13

 (.33( وإلقرإر رقم )32إالنتخاب في بعض إلمرإكز إالنتخابية، وبالمعنى ذإتو قرإرىا رقم )
تضمن رد إالعترإض إلمقدم إلييا من إلم 03/01/1100( تاريخ 01إنظر قرإر إلمجنة إلقضائية إلفرعية في محافظة درعا رقم ) - 14

 بعض إلمرشحين لمخالفتو إألصول وإلقانون.
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 15أك كسائؿ اإلعالـ كتنّظـ محضران بذلؾ.

 ية.إعالف نتائج االنتخابات النيائية لعضكية المجالس المحم -7

أثبتت المجنة العميا لالنتخاب، كالمجاف القضائية الفرعية، دكرىا الفاعؿ في اإلشراؼ عمى االنتخابات، 
، كأف االختيار سيككف لألجدر، كاألكفأ، كلمف الذم يحقؽ الطمأنينة لدل المكاطفكذلؾ عمى النحك 

ـ، كتككف لديو القدرة عمى دران عمى تمثيؿ الشعب خير تمثيؿ، لمف يحمؿ ىمـك الناس كتطمعاتيايككف ق
تحقؽ في االنتخابات الرئاسية المبنية عمى فكرة ك أمر اإلقناع بأف برنامجو االنتخابي ىك األمثؿ، كى

ميكرية العربية السكرية أكؿ مرة في االنتخابات الرئاسية لعاـ الج شيدتياالتعددية السياسية، التي 
3102. 

 الثانيالمبحث 

 :عممية االقتراعاإلشراؼ القضائي السابؽ ل
استبعاد  ـ، كعدكّمياتتطّمب عممية اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات شمكليا ليذه العممية في مراحميا 

 بعد قميؿ. بّيناهعدة في ىذا الشأف عمى نحك ما  م مرحمٍة منيا، كتسمؾ الدكؿ مناحٍ أ

 العدالة في تقسيـ الدكائر االنتخابية: -أكالن 

ية اإلطار الذم تدكر فيو العممية االنتخابية. مما يرتبط بمصمحة الناخبيف العدالة تمّثؿ الدائرة االنتخاب
في تقسيـ الدكائر االنتخابية، كىنا يرل جانب مف الفقو أف تقسيـ الدكائر االنتخابية يمّثؿ األداة التي 

تحقؽ أف مصمحة الناخبيف تكيرل جانب آخر  16تمّكف الناخب مف االختيار األمثؿ بيف المرشحيف.

                                                 
بشأن إعادة فرز إلصندوق إالنتخابي  7/4/1101( تاريخ 03ريف دمشق رقم )قرإر إلمجنة إلقضائية إلفرعية في مثاًل إنظر  - 15

عادة إلفرز في إلصندوق إالنتخابي رق104( إلعائد لممركز رقم )104رقم ) (،  بشأن إنتخابات 112( إلعائد لممركز رقم )112م )(، وإ 
 -20 -21 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -11 -08 -07 -06وقرإرإتيا ذوإت إألرقام )مجمس إلشعب، 

( تاريخ 8محافظة درعا رقم )وقرإر إلمجنة إلقضائية إلفرعية في (، 30 -31 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21
عالن بطالن عممية إالقترإع بالنسبة ، 01/01/1100 من مجمس بمدة  كلّ إلى وبمقتضاه قررت إلمجنة قبول إالعترإضات إلمقدمة وإ 

"إليادودة" ومجمس بمدة "غصم" لوجود تحريف في عدد أصوإت بعض إلمرشحين، وتباين في عدد إألصوإت بين محضر إقترإع 
في محضر إالقترإع إلخاص بمجمس محافظة درعا. وبناًء عميو قررت  مجمس بمدية "غصم" مع أصوإت إلمرشحين ذإتيم إلمسجمين

  لمجمسين إلمذكورين.إلى إإلمجنة إلقضائية إلفرعية إعادة إالنتخاب مجددًإ بالنسبة 
، 1111د. عفيفي كامل عفيفي: "إالنتخابات إلنيابية وضماناتيا إلدستورية وإلقانونية". منشأه إلمعارف، إإلسكندرية، عام  - 16
 .60ص
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باإلشراؼ القضائي عمى تقسيـ الدكائر االنتخابية بما يحقؽ أىداؼ الناخبيف لجية اتساع الدائرة 
ـ  االنتخابية،  عرقمتيـ مف اإلدالء بأصكاتيـ، أك بتعداد الدكائر االنتخابية عمى النحك الذم مف  كمف ث

 17شأنو إعاقة الناخبيف لصالح حزب معّيف.

أمر ىك تقسيـ الدكائر االنتخابية تمّكف مف االختيار السميـ لممرشحيف، ك  كيرل جانب مف الفقو أف عدالة
 18تتطمبو جدية االنتخابات، كمدل تعبيرىا عف الرأم العاـ.

كقد تتعدد االتجاىات كالرؤل بشأف تقسيـ الدكائر االنتخابية، كذلؾ بجعؿ إقميـ الدكلة بأكممو دائرةن 
بأف تككف كؿ محافظة مثالن دائرةن انتخابية، أك األخذ بمبدأ الدكائر  كاحدة، أك باعتماد مبدأ الدكائر الكبيرة

أك  لمقاعد المخصصة لممجمس البرلمانيالصغيرة، كأف تتكّكف الدكائر مف دكائر بعدد المناطؽ، أك بعدد ا
 المحمي.

ائدة الس ةكعيكبيا، كىي ترتبط بمجمؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعي ميزاتياكلكؿ طريقة 
 في الدكلة. 

ثالثة عناصر لالرتباط بالدائرة،  0975عاـ لقانكف االنتخابات الفرنسي ( مف 00حددت المادة ) كقد
 تاركةن لمناخب خيار القيد في جدكؿ كاحد منيا:

 منذ مدة ال تقؿ عف ستة أشير. في الدائرةالمكطف الحقيقي في البمدية، أك اإلقامة  -

 الضريبة المحمية المباشرة. -

 أك المتزكجيف مف فرنسييف أك فرنسيات. بعض المكظفيفبة إلى اإللزامية بالنسقامة اإل -

، مسّكغكقد عمؿ المشرع الفرنسي عمى إيجاد عدد مف الضمانات بشأف عدـ تعداد الدكائر االنتخابية بال 
عّيف ت"ي :(22( البند )97/0015ككذلؾ فيما يخص اإلنفاؽ عمى الدعاية االنتخابية، فكفقان لمقانكف رقـ )

، عمى المرشح إيداع حساب الحممة االنتخابية، كاستيفاء جميع المستندات كالبيانات لحممتو االنتخابية
ي أعدتيا لذلؾ المجنة القكمية لحسابات الحممة، كالتي ال يتـ فتحيا إال ككضعيا في مغمفات اإليرادات الت

                                                 
 .305د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع إلسابق، ص  - 17

جرإءإت إنتخاب أعضاء إلمجالس إلمحمية في ضوء إلقضاء وإلفقو". درإسة تأصيمية  - 18 د. محمد فرغمي محمد عمي: "نظم وإ 
 .375، ص0877وتطبيقية لنظام إالنتخاب إلمحمي في مصر ودول إلمغرب، دإر إلنيضة إلعربية، إلقاىرة، عام 



 نجـ األحمد                              3102-العدد األكؿ -23المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية 

10 

 

يمكنو إنفاقو عمى حممتو االنتخابية، ككضعت كما حدد المشّرع الحد األقصى لممرّشح الذم  19بمعرفتيا".
 ضكابط دستكرية لمحد مف اإلنفاؽ.

فإف مسألة تقسيـ الدكائر االنتخابية ال تزاؿ تمّثؿ مشكمة  ةالنصكص التشريعيمف رغـ عمى الكيبدك أنو 
السكاني، اإلقميمي ك  لمعامميفالدكائر كفقان تتغّير كبيرة في بعض الدكؿ كمنيا جميكرية مصر العربية، إذ 

حتى غدت السمطة التنفيذية مطمقة الصالحية في تحديد الدكائر االنتخابية بالشكؿ الذم تراه، كىذا 
 بسبب عدـ خضكع ىذه المرحمة لإلشراؼ القضائي.

كىنا  كالمالحظ في غالبية دكؿ العالـ أف مكضكع تقسيـ الدكائر االنتخابية يترؾ لمسمطة التشريعية.
ـَ يتعّيف أف  دكلة إلى دكائر تقسيمان عادالن كصحيحان، ألف اإلفراط في صغر الدائرة يؤدم إلى زيادة ال ُتقس 

تجاه كىك اال  عدد أعضاء البرلماف، كما أف كبر حجـ الدائرة ال يمّكف الناخبيف مف معرفة المرشحيف.
( 08أف المادة ) العممية االنتخابية. كىكذا نجد بدرجاٍت مختمفة تبعان لطبيعة الذم تبّناه المشرع السكرم

 قد نّصت عمى اآلتي: 32/2/3102( الصادر بتاريخ 5مف قانكف االنتخابات العامة رقـ )

 "تعد أراضي الجميكرية العربية السكرية دائرة كاحدة لغرض:

 انتخاب رئيس الجميكرية. -

 االستفتاء". -

 ( مف القانكف عمى اآلتي:31انتخابات مجمس الشعب نّصت المادة )كبالنسبة إلى 

انتخاب ممثمييا أعضاء لمجمس الشعب عدا محافظة حمب إلى "تعّد كؿ محافظة دائرة انتخابية بالنسبة 
 التي تتكّكف مف دائرتيف انتخابيتيف ىما:

 دائرة مدينة حمب. -

 دائرة مناطؽ محافظة حمب. -

لدكائر ( مف القانكف عمى أف تحديد عدد ا32لمادة )كفيما يخص انتخابات اإلدارة المحمية فقد نّصت ا
االنتخابية لمجالس المحافظات كمدف مراكز المحافظات كالمدف التي يزيد عدد سكانيا عمى مئة ألؼ 

                                                 
 إنظر إلموقع إاللكتروني: - 19

www.legifrance.gouv.fr.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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كأف المدف كالكحدات اإلدارية األخرل تعّد كؿ منيا دائرة  بقرار مف كزير اإلدارة المحمية، يجرمنسمة إنما 
 انتخابية في معرض انتخاب مجمسيا المحمي.

كائر أف المشّرع السكرم قد تكّجو تكجيان محمكدان لجية تكزيع الدلسابقة نجد بالتدقيؽ في النصكص اك 
الستفتاء، أمر يعني المكاطنيف الجميكرية، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى اانتخاب رئيس االنتخابية، ف

انتخاب أعضاء مجمس الشعب، كحيث رة انتخابية كاحدة. أما بالنسبة إلى فقد كانت سكرية دائجميعان، 
ىي الدائرة  فإف المحافظةجميعان المرّشح يمثؿ المحافظة كما أنو كبعد نجاحو يمّثؿ المكاطنيف إف 

ارتباط اإلدارة المحمية بحيٍز جغرافي محدد كفقان لطبيعة الميمة التي تنيض بيا االنتخابية. كنظران إلى 
 عّمقة بيا.النتخابات المتإلى افقد كاف مف الطبيعي تعدد الدكائر االنتخابية بالنسبة 

 :القيد في الجداكؿ االنتخابية -ثانيان 
كفقان لمنظاـ القانكني في فرنسا كمصر ال يستطيع الناخب اإلدالء بصكتو، كالتعبير عف رأيو إال عندما 

منو، كبالقيد  يككف مقيدان في الجدكؿ االنتخابي، فالقيد في الجدكؿ االنتخابي شرط مكضكعي ال بد  
  20ىيئة الناخبيف، كتقسيـ الدكائر االنتخابية.الصحيح يمكف بياف عدد 

 :اكىناؾ طريقتاف لمقيد في الجدكؿ االنتخابي ىم

 : اإلرادمالتسجيؿ  -0
Ľ inscription volontaire 

كفقان ليذا النظاـ يتقدـ الشخص بطمب إلى الجية اإلدارية المختصة طالبان إدراج اسمو في جداكؿ 
 21ة في فرنسا.االنتخاب، كىذه ىي الطريقة المتبع

 التسجيؿ التمقائي: -3
 Ľ inscription automatique 

ال يشترط قياـ الشخص بتقديـ طمب لقيد اسمو  إذْ كفي ىذا النظاـ تقـك الجية اإلدارية بإعداد الكشكؼ 
 22عمى الجدكؿ االنتخابي. كىذه الطريقة أفضؿ مف السابقة، إال أنيا تتطّمب نفقات أكثر.

                                                 
20 - Louis Trotabas- Paul Isoart: Manuel de droit public et administratif, 20 éme éd, L.G.D.J. Paris, 

1982, p60. 

( 62إلناث قبل إلتعديل إلذي جرى عمى قانون مباشرة إلحقوق إلسياسية رقم )إة في مصر بالنسبة إلى كانت ىذه إلطريقة متبع - 21
 .0868( عام 30بموجب إلقانون رقم )
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ف القيد التمقائي ىك األسمكب األفضؿ لمقيد في الجداكؿ االنتخابية، إال أنو كيرل جانب مف الفقو أ
بحاجٍة إلى كجكد إحصاء تعدادم سنكم منضبط لممقيميف في مختمؼ أنحاء الدكلة تتكاله السمطات 

ما تتحّممو مإال أف ما تتحممو الدكلة مف نفقات أفضؿ  اإلدارية المختصة، فضالن عّما يتطمبو مف نفقات.
ـ  ضياع لمديمقراطية،  مف  23عبر عف إرادة األمةدكث انتخابات ال يح كمف ث

يراد بييئة الناخبيف مجمكع المكاطنيف الذيف يحؽ ليـ ممارسة حؽ االنتخاب كفقان ألحكاـ القكانيف ك 
 النافذة في الدكلة. 

القانكف عضك ىيئة الناخبيف ىك ذلؾ الشخص الذم يكجد في ضكء قكاعد " :أف كيرل جانب مف الفقو
 24."في كضع خاص يسمح لو بالمشاركة الحرة في اختيار أعضاء الييئات الحاكمة العميا في الدكلة

أف المراد بييئة الناخبيف: "مجمكع المكاطنيف البالغيف لسف الرشد السياسي، كالمقّيديف كيرل جانب آخر 
 25ياسية".في جداكؿ االنتخاب، كالذيف ال يحظر عمييـ قانكنان مباشرة الحقكؽ الس

كيرل جانب مف الفقو أف تحقيؽ أىداؼ الناخبيف يتطّمب كجكد إشراؼ قضائي عمى إعداد الجداكؿ 
كميف غائبيف، أك متكفيف، أك أشخاص محر ، فيذه المرحمة قد يشكبيا التزكير بإضافة أسماء خابيةاالنت

 .بمف ممارسة حؽ االنتخاب، أك لعدـ قيد أسماء بعض مف يحؽ ليـ ممارسة االنتخا

، كىكذا كبمكجب عدٍد مف الضماناتكفي ىذا السياؽ فإف المشّرع الفرنسي قد أحاط عممية القيد ب
فإف الجدكؿ الذم يحتكم عمى إضافٍة أك حذؼ  38/00/0997بتاريخ الصادر ( 97/0015رقـ )القانكف 

كانكف  فر مجدكؿ مقّر العمدة في العاشل، كيكدع اجميعيـ يجب أف يكّقع مف أعضاء المجنة اإلدارية
مكاف ، كلكؿ متظّمـ الحؽ في مخاطبة العمدة، كفي اليـك ذاتو يقـك العمدة بتعميؽ الجدكؿ في الالثاني

 . المحدد لذلؾ مدة عشرة أياـ

اإلشراؼ  إف :اعتقادنا إلى القكؿال تصؿ في جميعيا لكف الضمانات التي أكردىا المشّرع الفرنسي 
 .في ىذه المرحمة القضائي بات متحققان 

، 0952( لعاـ 72قانكف تنظيـ مباشرة الحقكؽ السياسية في مصر رقـ )مف  (2كبمكجب المادة )
: "يجب أف يقّيد في جدكؿ االنتخاب كؿ مف لو مباشرة الحقكؽ 0979( لعاـ 20المعّدؿ بالقانكف رقـ )

                                                                                                              
22 - René Chapus: Droit du Contentieux administratif, Éditions Montchrestien, Paris. 1982. P 299. 

 .002، ص 0873إلقاىرة، شركة سعيد رأفت لمطباعة، عام  د. مصطفى محمود عفيفي: "نظامنا إالنتخابي في إلميزإن". - 23

 .07، ص ، إلمرجع إلسابقد. مصطفى محمود عفيفي  - 24

 .134، 0883د. سعاد إلشرقاوي. د. عبد إهلل ناصف: "نظم إالنتخابات في إلعالم وفي مصر". دإر إلنيضة إلعربية، عام  - 25
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التي يتعّيف السياسية مف الذككر كاإلناث...". كمفاد النص أف الخطاب مكّجو إلى السمطة التنفيذية 
مف كؿ سنة بإعداد جداكؿ االنتخاب، كعمميات  تشريف الثانيألكؿ مف شير اعمييا أف تقـك في 

ف بمغكا سف الثامنة عشرة، كمف مّ فر لدييا مف معمكمات خاصة عاما تك  الحذؼ، كاإلضافة، بناءن عمى
 تكفي، أك قاـ لديو مانع مف مباشرة الحقكؽ السياسية، كبمف زاؿ المانع عنو.

كىنا يرل جانب مف الفقو كجكب اإلشراؼ القضائي عمى ىذه المرحمة، ألف مصداقية االنتخاب كنتائجو 
تتكقؼ عمى مدل الدقة في إعداد الجداكؿ االنتخابية، ككمما كانت ىذه المرحمة بعيدةن عف التزكير 

 26جاءت االنتخابات صحيحة.

ؿ االنتخابية إنما يمّثؿ مرحمة إدارية بحتة، فيك كنحف ال نؤيد ىذا التكّجو، بحسباف أف القيد في الجداك
ماثالن في كؿ حيف، حتى  مف صميـ عمؿ السمطة اإلدارية، كليس بالضركرة أف يككف اإلشراؼ القضائي

ال نككف قد أثقمنا كاىؿ القضاء كثيران، كأفرغنا فيياألمكر اإلدارية التي ال شأف لمقضاء بالنسبة إلى ا ، كا 
 فحكاه، كاألىداؼ التي كجد ألجميا.اإلشراؼ القضائي مف 

أف القيد في الجداكؿ االنتخابية إنما ىك مرحمة إدارية قد أكد  كىنا نرل أف جانبان مف الفقو الفرنسي
المرحمة، كىي مرحمة ال  اإلدارة ىي التي تتكّلى تنظيـ ىذه ما دامتبحتة مف حيث الشكؿ كالمضمكف، 

 27ة.كنيا مميدة لمعممية االنتخابيتخرج عف ك

( مف قانكف االنتخابات العامة ميمة 38أف المشّرع السكرم قد أناط بمكجب المادة )نجد كفي سكرية 
إعداد السجؿ االنتخابي العاـ عمى مستكل الدكلة بكزارة الداخمية بالتنسيؽ مع كزارة العدؿ ككزارة اإلدارة 

أناط بالمجنة القضائية العميا  ( قد39المحمية كالمكتب المركزم لإلحصاء. كما أنو كبمكجب المادة )
لالنتخابات ميمة التأكد مف تحديث السجؿ االنتخابي العاـ كتدقيقو قبؿ شيريف عمى األقؿ مف أم 

 عممية انتخابية.

كىكذا فإف المشّرع السكرم قد جعؿ لمقيد في الجداكؿ االنتخابية طبيعة مختمطة، فيك لجية اإلعداد 
ا خمية بالتنسيؽ مع بعض الجيات المعنّية بالعممية االنتخابية، أم  ميمة إدارية تنيض بيا كزارة الدا

                                                 
 .325د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع إلسابق، ص  - 26
تقوم لجنة إدإرية بإعدإد إلجدإول إالنتخابية في فرنسا تتكّون من إلعمدة، أو أحد معاونيو، وأحد رجال إإلدإرة إلذين يعينيم  - 27

وفقًا لألحكام  فتكونمن قبل رئيس إلمحكمة إالبتدإئية. أما مرإجعة إلجدإول إالنتخابية  ُيَعيَّنُ أو مساعد إلمدير، ومندوب محافظ إإلقميم 
 ردة في قانون إالنتخابات إلفرنسي. لمزيد من إلتفصيل إنظر:إلوإ

 Jean- Claude Masclet: Droit electoral, Presses Universtaires De France, 1989. P 57 
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التي يتعّيف عمييا التأكد مف تحديث  تاإلشراؼ فإنو قضائي مف خالؿ المجنة القضائية العميا لالنتخابا
 السجؿ االنتخابي كتدقيقو قبؿ كؿ عممية انتخابية.

 الضمانات المقررة خالؿ فترة الترشيح: -ثالثان 
لعضكية المجالس النيابية  ترشيح نفسوفي لمشّرع الفرنسي اإلجراءات التي يتعّيف عمى مف يرغب نّظـ ا

كتبعان لذلؾ يقدـ طمب الترشيح إلى المحافظ قبؿ المكعد المقرر إلجراء االنتخابات بكاحٍد  28ىا.استيفاء
بات الدكر الثاني فإف المكعد ا انتخاانتخابات الدكر األكؿ، أم  ف يكمان عمى األقؿ، ىذا بالنسبة إلى كعشري

 29يمتد إلى منتصؼ ليمة الثالثاء التالي النتخابات الدكر األكؿ.

تختص المحاكـ اإلدارية كفقان لقانكف االنتخاب الفرنسي بالرقابة عمى جانب مف اإلجراءات التمييدية ك 
مة اإلدارية في لالنتخابات التشريعية، ذلؾ أف القانكف يعطي المحافظ الحؽ في الطعف أماـ المحك

( ساعة مف إعالف الترشيحات ليذه 28الترشيح لالنتخابات البرلمانية، عمى أف يقدـ الطعف خالؿ )
حكميا بيذا  االنتخابات، كعمى المحكمة أف تصدر حكميا خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ الطعف. كيعد  

 30الخصكص مبرمان.

لـ يتضمف نصان صريحان يتيح لممجمس  0958كمما تجب اإلشارة إليو أف الدستكر الفرنسي لعاـ 
ىذا المجمس كخالؿ قيامو بفحص شركط  ّعالة عمى مرحمة الترشيح، إال أفالدستكرم القياـ برقابة ف

  ( مف الدستكر.59الترشيح سيمارس حكمان ىذا الدكر، كىك ما يستفاد ضمنان مف نص المادة )

فإذا تبّيف لو أف الطمب غير مستكٍؼ لمشرائط ا فحص طمبات الترشيح فإنو مف اختصاص المحافظ، أم  
( ساعة، كعمى المحكمة 32المطمكبة فإف عميو عرض الطمب عمى المحكمة اإلدارية المختصة خالؿ )

 31 أف تفصؿ بالمكضكع خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ كركد الطمب إلييا مف المحافظ.

فإف المجمس الدستكرم يختص  7/01/0958( مف المرسكـ بقانكف الصادر بتاريخ 22كبمكجب المادة )
بكضع القكائـ االنتخابية، ككضع القكاعد اإلدارية المنظمة لالنتخاب، كالتأكد مف تكافر الشركط الخاصة 

  32بالمرشحيف، كمدل استيفائيـ، كتكافر الشركط المطمكبة في الناخبيف.

                                                 
 ( من قانون إالنتخاب إلفرنسي.044( و)043إلمادتان ) - 28

 .380ص -إلمرجع إلسابق -د. عفيفي كامل عفيفي - 29

30 - Claude Leclercq: Droit constittuionnel et institutions politiques, Libraire de la cour de cassation, 

Paris, dixiéme edition, 1999. P 7. 

31 - Jean- Claude Masclet. Op. cit. p 81. 
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( مف 88/0عميو المادة ) كمف الضمانات التي أكجدىا المشّرع الفرنسي في مرحمة الترّشح ما نصت
كالغرامة لكؿ شخص قّدـ طمبان لمترّشح عمدان  ،قانكف االنتخاب الفرنسي لجية العقاب بالحبس مدة سنة

تحت اسـ غير حقيقي، أك بناءن عمى صفة غير حقيقية، أك قاـ عمدان بإخفاء أحد أسباب حالة عدـ 
( 002/0بات التكميمية التي نصت عمييا المادة )العقك  فضالن عفاألىمية لمترشيح، كالمحددة قانكنان. ىذا 

مف القانكف، كىي الحرماف مف الحقكؽ الكطنية أك القكمية مدة عشر سنكات كعقكبة إلزامية يتعّيف عمى 
 القضاء إيقاعيا، مع السمطة التقديرية لممحكمة في نشر حكـ اإلدانة عمى نفقة المحكـك عميو.

عمى القيد المتكرر حاؿ إقداـ أحد المرشحيف عميو، بأف يرّشح كما يعاقب قانكف االنتخاب الفرنسي 
( عمى أنو: ال يجكز ألم شخص أف يككف 052نّصت المادة ) ِإذْ نفسو في أكثر مف دائرة انتخابية، 

 مرّشحان في أكثر مف دائرة انتخابية كاحدة تحت طائمة عدـ قيد ترشيحو". 

محدكدة، فرقابة  لقانكف الفرنسي في ىذه المرحمة تظؿّ كيرل جانب مف الفقو أف الضمانات التي قررىا ا
كالمحاكـ اإلدارية متعّمقة بفحص الطعكف، كخالؿ ىذا الفحص يتـ التعّرض لمكضكع  المجمس الدستكرم

مف  ان الترشيح، خصكصان أف المجمس الدستكرم الفرنسي قد اتجو إلى إعماؿ مبدأ التفسير الضيؽ انطالق
 33ف ما يرد عمى ىذا الحؽ ىك االستثناء.ىر الحرية، كأالترشيح ىك أحد مظا أف حؽ

فإف طمب الترشيح يقدـ خالؿ المدة المحددة بقرار مف كزير  34ككفقان لألحكاـ القانكنية النافذة في مصر،
الداخمية، كيقدـ ىذا الطمب إلى مدير األمف بالمحافظة التي يرغب في ترشيح نفسو عف إحدل دكائرىا، 

 تندات التي تدؿ عمى تكافر شركط الترشيح في المرّشح.مرفقان بالطمب المس

 دكيرل جانب مف الفقو المصرم أف تقديـ طمبات الترشيح عمى ىذا النحك قد يترؾ الفرصة لمتشد
رضة السياسية، فضالن عف التدخؿ في الدعاية االنتخابية، اكالمغاالة، كمف ثـ التضييؽ عمى قكل المع

                                                                                                              
أن ، و دعاوى إالنتخابات قرر فيو عدم إختصاصو بنظر 02/5/0870 حكم شيير لمجمس إلدولة إلفرنسي قيصدر  - 32

إالختصاص ينعقد لممجمس إلدستوري فيما يخص إلقيد في إلجدإول إالنتخابية، وقد توإترت رقابة إلمجمس إلدستوري لالنتخابات 
( عممية إنتخابية عام 08إلمحمية فيي من إختصاص مجمس إلدولة(، عمى سبيل إلمثال قضى بإبطال ) تإلبرلمانية )أما إالنتخابا

إلمتعّمقة باالنتخابات. جميعيا تعدياًل عمى نظامو إلدإخمي فأصبح بموجب إلتعديل مختصًا باألمور  أدخل 0875، وفي عام 0871
 .005، ص 0877درإسة مقارنة".  عام  -لمزيد من إلتفصيل إنظر: د. حسن محمد ىند: "منازعات إنتخابات إلبرلمان

 .032، ص0881لعربية، عام د. صالح إلدين فوزي: "إلمجمس إلدستوري إلفرنسي". دإر إلنيضة إ - 33

 .0881( لعام 110، وبالقرإر بقانون رقم )0875* لعام 077إلمعّدل بالقانون رقم ) 0868( لعام 018إلقانون رقم )إنظر  - 34
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كىك ما يتنافى مع حقكؽ المكاطف في سياؽ العممية االنتخابية، كما  كأكجو إنفاؽ األحزاب السياسية،
 35أنو يتنافى مع األصكؿ التشريعية.

ا طمبات الترشيح فإنيا تفحص مف قبؿ لجنة أك أكثر في كؿ محافظة، كتتكّلى المجنة فحص الطمبات، أم  
عداد الكشكؼ.كبياف صفة المرّشح حسب المستنداتكالمستندات المقدمة،  ثـ تعرض الكشكؼ في  ، كا 

كؿ دائرة انتخابية، كذلؾ خالؿ خمسة أياـ مف إقفاؿ باب الترشيح، كتنشر األسماء في صحيفتيف 
المجنة إدراج اسمو طكاؿ مدة عرض  إلىكاسعتي االنتشار. كمف لـ يرد اسمو في الكشكؼ لو أف يطمب 

 الكشؼ المدرج فيو اسمو. في فتوأك ص ؽ االعتراض عمى اسـ أحد المرشحيفالكشكؼ، كلكؿ مرّشح ح

كتككف المجنة برئاسة قاٍض مف درجة رئيس محكمة أك ما يعادليا، كعضكيف أحدىما قاٍض يختاره كزير 
كتفصؿ المجنة في االعتراضات خالؿ مدة أقصاىا عشرة أياـ مف  دؿ، كاآلخر يختاره كزير الداخمية،الع

ا ىذه المجنة مف قبيؿ القرارات اإلدارية التي تخضع تاريخ إقفاؿ باب الترشيح، كتعّد القرارات التي تصدرى
 لرقابة القضاء اإلدارم.

 الدعاية االنتخابية: -رابعان 
الدعاية االنتخابية ىي اإلطار الدعائي الشامؿ الذم يتكّكف مف سمسمة متصمة كمتناسقة مف كسائؿ 

ناخبيف، كمقاكمة الدعاية استمالة أكبر عدد مف ال امف شأني التي كأساليبيا االتصاالت االنتخابية
 36كالدعايات المنافسة لممرشحيف اآلخريف، بيدؼ الحصكؿ عمى أصكاتيـ االنتخابية.

 في فرنسا:
أحدث قانكف االنتخاب الفرنسي لجنة قكمية ميمتيا مراقبة حسابات الحممة االنتخابية كالتمكيؿ 

 ديؿ، أك الرفض، لإلنفاؽ االنتخابي.السياسي، كأسند إلى ىذه المجنة ميمة الفحص، أك اإلقرار، أك التع

( الصادر 55/91، كالمعّدؿ بالقانكف رقـ )00/2/0988( الصادر في 377/88ككفقان لمقانكف رقـ )
أكجب القانكف عمى المرّشح  ِإذْ تنظيـ خاص لتمكيؿ الحمالت االنتخابية،  ُكِضعَ ، 05/0/0991بتاريخ 

غ ىذا الحساب لممجمس الدستكرم. ، كما يجب إبالضركرة فتح حساب خاص لتمكيؿ الحمالت االنتخابية
ـ القانكف نسب استرداد النفقات مف قبؿ الحككمة، فجعؿ مف يحصؿ مف المرشحيف في كما نظّ 

                                                 
عبد إهلل خميل: "إلقوإنين إلمقيدة لمحقوق إلمدنية وإلسياسية في إلتشريع إلمصري". مركز إلحضارة إلعربية لإلعالم وإلنشر،  - 35
 .113، ص0882لقاىرة، عام إ

 .20، ص0884"، درإسة نظرية وتطبيقية، دإر إلنمر لمطباعة، إلقاىرة، عام د. محمد كمال إلقاضي: "إلدعاية إالنتخابية - 36
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( مف الحد 0/01% مف عدد األصكات الصحيحة يحؽ لو استرداد ) 5االنتخابات التشريعية عمى نسبة 
 37جاكز مبمغ االسترداد قيمة النفقات التي تكّبدىا المرّشح.األقصى المقرر قانكنان، كاشترط القانكف أال يت

( مف قانكف االنتخاب الفرنسي: "في األحكاؿ التي يكشؼ فييا القرار الصادر 53/05كبمكجب المادة )
السياسي عف أكجو مخالفة  ؿعف المجنة القكمية لمرقابة عمى حسابات الحممة االنتخابية كالتمكي

(، فإنو يتعّيف إحالة الممؼ إلى 53/02(، كالمادة )53/02( إلى )53/2د مف )لمقانكف، كال سيما المكا
 النيابة العامة".

كرأس الماؿ  أس الماؿ، كاالعتماد عمى الشركاتكتتمّثؿ الصعكبة في ىذه المرحمة باعتمادىا عمى ر 
  38الخاص الذم يدعـ مرشحي األحزاب السياسية.

أك  يـك االنتخاب، أك تكزيع منشكرات انكف الفرنسي الدعايةكلخطكرة الدعاية االنتخابية فقد حظر الق
بالنسبة إلى  كما أف الدعاية االنتخابية في فرنسا تخضع لرقابة المجمس الدستكرمأم أكراؽ أخرل،

إجراءات مت القانكف االنتخابي الفرنسي نظّ كثير مف النصكص الكاردة في عية، ك النتخابات التشريا
أنشأىا قانكف االنتخاب  بكساطة لجنة قكمية يجرمالدعاية االنتخابية، إال أف تقييـ الحممة االنتخابية 

أف لجنة تقـك مع التنكيو إلى  ؟أـ ال قضائيان ىذه المجنة في عضكيتيا  ىؿ تتضمفدكف بياف  الفرنسي
تخابية،كتتككف مف قاٍض يختاره بتنظيـ الدعاية السياسية يحدد اختصاصيا مف الحاكـ بالدائرة االن

مكظؼ ك نائب رئيس الجميكرية لدل اإلقميـ، رئيس محكمة االستئناؼ )رئيسان(، كعضكية مكظؼ يختاره 
المحافظة، كمكظؼ ثالث يختاره المدير اإلقميمي لمبريد آخر يختاره أميف الخزانة العامة في 

 39كاالتصاالت.

مف المراحؿ التمييدية الميمة التي تمّيد لمعممية االنتخابية،  إف مرحمة الدعاية االنتخابية :كيمكف القكؿ
 الفرنسي عمى رجاؿ السمطة العامة أك المحمية ( مف قانكف االنتخاب50كألنيا كذلؾ فقد حظرت المادة )

( مف 92أك البطاقات الدعائية لممرشحيف. كما نصت المادة ) كزيع أكراؽ الدعاية أك المنشكراتالقياـ بت

                                                 
37 - MARCEL WALINE- JAQUES ROBERT, op. cit. P 357. 

، 0875. دإر نافع لمطباعة وإلنشر، إلقاىرة، عام د. طارق فتح إهلل خضر: "دور إألحزإب إلسياسية في ظّل إلنظام إلنيابي" - 38
 .271ص

39 - La commission comprend un magistart, désigné par le president de la cour ďappel (president), 
un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République, un fonctionnaire désigné par le 

directeur départemental des postes et telecommunications. Les travaux de la commission se déroulent 

en presence des candidats ou de leurs mandataires, si ceux-ci le désirent. 
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( 55/91كف رقـ )، كالمعّدؿ بالقان00/2/0988( الصادر بتاريخ 377/88التنفيذية لمقانكف رقـ )الالئحة 
 .عمى معاقبة مرتكبي تمؾ المخالفة االنتخابية بالغرامة المالية 05/0/0991الصادر بتاريخ 

 في مصر:
ء الذم جرل جب االستفتا، كبمك 0973( لعاـ 28جرل تنظيـ الدعاية االنتخابية بمكجب القانكف رقـ )

، الذم حؿ محمو القانكف 0978( لعاـ 22، كما كرد ىذا التنظيـ في القانكف رقـ )31/2/0979بتاريخ 
. كبمكجب القكانيف المذككرة كفؿ المشّرع المصرم مبدأ المساكاة بيف المرشحيف 0992( لعاـ 330رقـ )

المشرع الفرنسي، فاكتفى بإقرار مبدأ في استعماؿ كسائؿ الدعاية، إال أنو لـ ييتـ بيذه المرحمة كما فعؿ 
مؤداه التزاـ األحزاب بالمبادئ التي كافؽ عمييا الشعب، كأحاؿ القرارات الالئحية التي يصدرىا كزير 

 40الداخمية.

( 33كالمالحظ أف المشّرع المصرم لـ يمنع الدعاية االنتخابية يـك االنتخاب. كما أنو كبمكجب المادة )
عد االنتخابات العامة يحدد بقرار ك فإف م 0992( لعاـ 331ؽ السياسية رقـ )مف قانكف مباشرة الحقك
عد المحدد مية، كيككف إصدار القرار قبؿ المك ا التكميمية فبقرار مف كزير الداخمف رئيس الجميكرية، أم  

 إلجراء االنتخابات بخمسة كأربعيف يكمان عمى األقؿ، دكف أف يضع حدان أقصى ليا.

أف ما كرد مف تنظيـ تشريعي لجية الدعاية االنتخابية في مصر جاء  الفقو المصرمكيالحظ جانب مف 
التي يمكف أف تتبع مف قبؿ بعض المرشحيف أك أنصارىـ،  كّمياقاصران، كما أف التجريـ لـ يشمؿ الجرائـ 

مع، كىكذا قد فعمى سبيؿ المثاؿ فإف البيئة االنتخابية تتأثر بالقيـ األخالقية كالدينية السائدة في المجت
... مما  يجرمأحد المرشحيف، أك  عمىتطمؽ الشائعات  أخذ  يحتـّإفساد االجتماعات االنتخابية لمخصـك

 مثؿ ىذه األفعاؿ في الحسباف، كتشديد العقاب عمييا.

 في سكرية:
، مع مالحظة أف القانكف فرنسا كمصرلعّؿ الكضع التشريعي في سكرية ال يختمؼ عّما عميو الحاؿ في 

ؽ غير ائسكرم قد عمؿ عمى إيراد نصكص عقابية رادعة تضمف عدـ الحصكؿ عمى األصكات بطر ال
 كما سيتضح لنا عند استعراض العقكبات المتعّمقة بيذا الجانب. ،مشركعة

 

                                                 
 .171د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع إلسابق، ص - 40
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 الثالثالمبحث 

 :اإلشراؼ القضائي المالـز لعممية االقتراع
ة العممية االنتخابية، كما تنيج الدكؿ ىناؾ مجمكعة مف المبادئ المتعارؼ عمييا عمميان تعكس شفافي

مجمكعة مف الضمانات التي  تعميؽمناىج مختمفة بشأف التثّبت مف شخصية الناخب، كتعمؿ عمى 
 تعكس نزاىة التصكيت:

 المبادئ التي يقـك عمييا االقتراع: -أكالن 
 ،كالسرم ،ـنتخب أعضاء مجمس الشعب باالقتراع العايُ ( مف الدستكر عمى أف: "57نّصت المادة )

( مف قانكف 2كما أف الفقرة )ب( مف المادة ) ،"كفقان ألحكاـ قانكف االنتخاب ،كالمتساكم ،كالمباشر
 المبدأ ذاتو. عّمقتقد  3102( لعاـ 5االنتخابات العامة )

 االقتراع العاـ: -أ
أك أف يككف كىذا تجسيد لمبدأ ديمقراطي عالمي، إذ ال يشترط في الناخب أف يككف مف أصحاب الثركة، 

متعممان، كمؤدل مبدأ االقتراع العاـ، أف تتاح لممكاطنيف كافة الذيف تحققت فييـ شركط االنتخاب إمكانية 
 ممارستو.

 االقتراع السّرم: -ب
مف الضمانات األساسية التي تنص عمييا دساتير الدكؿ الديمقراطية. لكف مبدأ  "سرية التصكيت"تعّد 

ىك الحفاظ عمى حرية الناخب بإبعاده عف  وكاليدؼ من. و إاّل حديثان السرية في التصكيت لـ يؤخذ ب
حرية. كقد أخذ المشّرع السكرم بفكرة رصة في التعبير عف رأيو ب، فتتاح لو الفالضغكطات كالترىيب

 . 3102( لعاـ 5( سالفة مف قانكف االنتخابات العامة رقـ )2التصكيت السرم في المادة )

 االقتراع المباشر: -ج
كألف لالنتخاب المباشر  أحد، قصد باالقتراع المباشر قياـ الناخب باختيار المرشح مباشرة دكف كساطةي

مكانة خاصة لدل الشعكب، كألنو أقرب إلى تحقيؽ المبادئ الديمقراطية، فقد اتجيت معظـ دكؿ العالـ 
كف االنتخابات العامة ( منو، ككذلؾ قان57إلى األخذ بو، كىك ما أخذ بو الدستكر السكرم في المادة )

كىي أف إمكانية التأثير في الناخبيف تغدك  فائدةن أخرل في االنتخاب المباشر(. كنرل 2في المادة )
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إلى بمختمؼ الكسائؿ نظران  فييـيسيؿ في االنتخاب غير المباشر التأثير  في حيفمسألة صعبة، 
 41العدد. محدكدية

 االقتراع المتساكم: -د
، عمى الرجاؿ دكف النساء. كال تزاؿ بعض الدكؿ العربية طكيالن  أمدان نتخاب، ك اقتصرت ممارسة حؽ اال 

تقصر ىذا الحؽ عمى الرجاؿ دكف النساء، أك أنيا تسمح لممرأة بممارسة حؽ االقتراع دكف حؽ 
( مف قانكف 2( مف الدستكر، ككذلؾ المادة )57الترشيح. كقد تأّكد ىذا المبدأ بشكٍؿ صريح في المادة )

 خابات العامة.االنت

 االقتراع االختيارم: -ق
ا االنتخاب االنتخاب. أم  في في االنتخاب االختيارم تترؾ لمناخب الحرية في المشاركة أك عدـ المشاركة 

التصكيت إنما ىي  عفإف ظاىرة االمتناع  :اإللزامي فإنو يرتب عمى الممتنع جزاء ماليان. كيمكف القكؿ
. كفي سبيؿ التغّمب عمى ىذه المشكالت قد تمجأ الدكؿ إلى االعتراؼ ايجميعالدكؿ ظاىرة معركفة لدل 

 سطة التصكيت بالمراسمة أك الككالة.ابمبدأ المشاركة في االنتخاب بك 

كتجدر اإلشارة إلى المشّرع السكرم قد ترؾ لمناخب حرية المشاركة أك عدـ المشاركة في االنتخابات، 
( 2دكؿ العالـ، لكنو كبمكجب الفقرة )ب( مف المادة ) ي غالبيةينسجـ مع التكّجو الديمقراطي فكىك ما 

 لـ يجز ممارسة حؽ االنتخاب بالككالة.  3102( لعاـ 5مف قانكف االنتخابات العامة رقـ )

 :التثّبت مف شخصية الناخب -ثانيان 
النتخاب، كتعّد ىذه الستفتاء كاى "البطاقة االنتخابية" بالنسبة إلى اتبّنى المشّرع الفرنسي األخذ بما يسمّ 

البطاقة في كؿ مقاطعة مف خالؿ العمدة، كتكّزع قبؿ االقتراع بثالثة أياـ كفقان إلجراءات بينيا القانكف 
 (.97/0015رقـ )

يضاؼ إلى ما تقدـ أف المشّرع الفرنسي أحاط الدعاية االنتخابية بضمانات مف شأنيا حماية الناخب 
( ال 97/0015رقـ )الفرنسي يو المشّرع المصرم. ككفقان لمقانكف مف دكر الماؿ، كىك أمر لـ يتطّرؽ إل

                                                 
41 - Elle a pris la forme dʾune décision du Conseil et dʾun acte signé par les représentants États- 
Membres le 20 septembre 1976 àBruxelles et ratifié depuis par les neuf Parlements nationaux qui ont 

également dû définire leur propre loi électorale pour ces premières elections européennes. Voire.  

MARCEL WALINE- JAQUES ROBERT, Revue du droit public. P 348 
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يحؽ ألم مرشح أف يضع خالؿ الجكلة االنتخابية أم إعالف إال في األماكف المخصصة لذلؾ، ككفقان 
 لممكاصفات التي تضمنيا ىذا القانكف.

تضمف سير العممية كما أحاط المشّرع الفرنسي عممية التصكيت بالعديد مف المؤيدات القانكنية التي 
( فإف المجنة المختصة بإدارة العممية االنتخابية تشكؿ 97/0015)االنتخابية بانتظاـ. ككفقان لمقانكف رقـ 

 ىذه المجاف بمعرفة المجمس الدستكرم. كُتَعي فُ بقرار يصدره العمدة، 

يحؽ لو التصكيت  ِإذْ أف المشّرع الفرنسي لـ يتشدد في إثبات شخصية الناخب حيف التصكيت، كيالحظ 
بمكجب بطاقتو العسكرية، أك شيادة تأدية الخدمة القكمية، أك بمكجب البطاقة الشخصية، أك مف خالؿ 
جكاز سفر، أك حتى تصريح صيد. إال أنو ال يستطيع التصكيت إال بعد إقامتو في المقاطعة التي يصّكت 

ج فتجيز ليـ أماكف خاصة بالنسبة الخار ف في ا الفرنسيكف المقيمكال تقؿ عف ستة أشير، أم  فييا مدة 
 42النتخابات الرئاسية كاألكربية فقط، دكف االنتخابات التشريعية.إلى ا

 أىكفي مصر فإف المشرع عمؿ عمى إلزاـ رئيس المجنة الفرعية بالتحقؽ مف شخصية الناخب، كبياف ك 
كسيمة التعّرؼ المكما إلييا قد  كىنا يرل جانب مف الفقو المصرم أف 43.أـ ال؟ قّيد بالكشكؼ االنتخابيةم

تككف كسيمة لمتالعب، كال تيدؼ إلى حماية حقكؽ الناخبيف، كتحقيؽ أىدافيـ، كقد يفاجأ الناخب بأف 
ف السبيؿ الكحيد لمتغّمب عمى ىذه المشكمة ىك بتقرير مبدأ اإلشراؼ  غيره قد أدلى بصكتو نيابةن عنو، كا 

  44أكمميا، بما في ذلؾ القيد في الجداكؿ االنتخابية.القضائي عمى مراحؿ العممية االنتخابية ب

ض مقيمان في المقاطعة ذاتيا  كقد أجاز المشّرع الفرنسي التفكيض بالتصكيت شريطة أف يككف المفك 
 -المتعّمقة بالمفكِّض )االسـ كّمياالتي يقطف فييا الناخب، كعمى المفك ض إليو أف يقدـ المستندات 

العنكاف(، كىك أمر أراد المشّرع الفرنسي بو التكسيع مف نطاؽ  -العمؿ -لكالدةتاريخ كمكاف ا -العائمة
 ىيئة الناخبيف.

                                                 
 إنظر إلموقع إاللكتروني: - 42

www.domainux.com.  

يتعّين عمى كل  1111( لعام 056( من قانون مباشرة إلحقوق إلسياسية إلمعدلة بالقرإر بقانون رقم )20وبموجب إلمادة ) - 43
أن يقببدم لمجنببة عنببد إبببدإء رأيببو شبيادة قيببد إسببمو بجببدول إالنتخبباب، وأن يثبببت شخصبيتو بببأي وسببيمة بمببا فببي ذلببك تعببّرف  ناخبب

منببدوبي إلمرشببحين بالمجنببة عمببى شخصببيتو، ويقبببل رأي مببن فقببدت شببيادة قيببد إسببمو بجببدول إالنتخبباب متببى كببان مقيببدًإ بجببدإول 
 إلناخبين في إلمجنة.

 .305لمرجع إلسابق، ص د. عبد إهلل إلشقاني، إ - 44

http://www.domainux.com/
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بمكجب البطاقة الشخصية لمناخب، كذلؾ  يجرم/أ( 27كفي سكرية نجد أف االنتخاب كبمقتضى المادة )
 مف الزمف. مدةبعد أف سادت فكرة االنتخابات بمكجب البطاقة االنتخابية 

 :ت التصكيتضمانا -ثالثان 
تتجّسد الممارسة الديمقراطية بصكرة كاقعية عممية كمممكسة حينما يدلي المكاطف بصكتو لمف يرل أنو 

إف جكىر العممية االنتخابية إنما يتبّدل في ىذه  :ليمكننا القكؿر كاألجدر في أف يناؿ ثقتو، حتى األقد
أف المستقبؿ  كماما يمييا بناء عمييا، المرحمة، أم مرحمة التصكيت، فكؿ ما يسبقيا تمييد ليا، ككؿ 

 في غاية ان السياسي لمرحمة زمنية مقبمة إنما يتحدد كفقان ليا، لذا كاف إيالؤىا العناية التي تستحؽ أمر 
 األىمية.

كىنا نجد أنو مف الضركرم أف نحيط ىذه المرحمة بشيء مف التفصيؿ، كي نحدد مالمحيا األساسية، 
النظاـ القانكني المعمكؿ بو لدينا  كىؿ كف رَ كنية، كالضمانات الالزمة إلنجاحيا، كأبعادىا الدستكرية كالقان

ك مطمئف إلى أف ىذا الصكت سيذىب في المكاطف تبعان لذلؾ بصكتو كى كىؿ سيدلي، ؟ىذه الضمانات
  ؟االتجاه الصحيح الذم يريد

ذا حدثت العممية االنتخابية في فرنسا مف قبؿ لجاف انتخابية تشكؿ بقرا تُدارُ  ر إدارم يصدره المحافظ، كا 
مف كؿ عاـ، كيختص عمدة كؿ بمدية بعممية  آب (20)جب أف تجرم قبؿ ك تعديالت عمى ىذه المجاف ف

 تكزيع المجاف، فما طبيعة ىذه المجاف؟

بمعرفة المجمس الدستكرم الفرنسي، كىي عبارة عف مندكبيف مف  ُتَعي فُ ىذه المجاف أف بداية نشير إلى 
ت القضائية بقسميو العادم كاإلدارم بعد االتفاؽ مع الكزراء المختصيف مف أجؿ تكّلي عممية الييئا

إف المجمس الدستكرم يراقب سير  :. كيمكف القكؿاالقتراع بدءان مف مرحمة التصكيت حتى إعالف النتائج
تدليس، كما  عممية االقتراع، كيفحص الجداكؿ، كبطاقات االنتخاب، إذ قد يشكبيا تزكير، أك غش، أك

 45أنو يراقب اإلجراءات الجكىرية.

 كيتسـ قضاء المجمس بخصائص عدة منيا:

 .كّميامراقبة العممية االنتخابية قانكنيان مف جكانبيا  -0

 في بعض األحياف ال يتطّمب المجمس كجكد دليؿ قاطع، كيكتفي بالقرائف. -3

                                                 
 .048د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع إلسابق، ص  - 45



 اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات )دراسة مقارنة(

 

 23 

 46ف تاريخ نشرىا.تنشر قرارات المجمس في الجريدة الرسمية، كُيعمؿ بيا م -2

مف العقكبات التي مف  ان كقد القت مرحمة التصكيت اىتماـ المشّرع الفرنسي، كما أنو استحدث عدد
 47. شأنيا تأميف العممية االنتخابية، كضماف نزاىتيا، كلعدـ اإلخالؿ بممارسة حؽ التصكيت

جزائية تضمف سالمة العممية أف المشّرع الفرنسي قد أفرد نصكصان د تأميف العممية االنتخابية نجد كبقص
( مف قانكف االنتخابات يعاقب كؿ مف يقدـ ىبات، أك تبرعات نقدية، 012، كبمكجب المادة )النتخابيةا

أك عينية، أك يقدـ كعدان بتبرعات أك فكائد أك كظائؼ عامة أك خاصة، أك أم مزّية أخرل، بقصد التأثير 
كؿ عمى صكتو، كما يعاقب كؿ مف يستعمؿ ىذه تصكيت أحد الناخبيف لمحصكؿ أك محاكلة الحص في

 ع عف التصكيت، كذلؾ بالحبس سنتيفالكسائؿ كي يحمؿ أك يحاكؿ حمؿ أحد الناخبيف عمى االمتنا
 كالغرامة.

إف دكر الرقابة اإلدارية ىك األبرز خالؿ مراحؿ العممية االنتخابية، ذلؾ أف المحافظ  :كيمكف القكؿ
يك الذم يقبميا، كما يقكـ بالطعف عمى كشكؼ المرشحيف أماـ يسيطر عمى إجراءات الترشيح، ف

 المحكمة اإلدارية.

كيرل جانب مف الفقو أف نجاح العممية االنتخابية يتكقؼ عمى حرية التصكيت، كأف تككف نتائج 
االنتخاب تعبيران صادقان عف الرأم العاـ، كىك ما يتطّمب عددان مف المبادئ التي يجب أخذىا في الحسباف، 

 48مثؿ شخصية التصكيت، كالمساكاة فيو، كاحتراـ القانكف، كالمشاركة اإليجابية في االنتخابات.

كما يرل جانب آخر مف الفقو أف عممية التصكيت في فرنسا تخمك تمامان مف أم إشراؼ قضائي، فيي 
 49تدار بكساطة لجاف انتخابية تشكؿ بقرار مف المحافظ.

ابية تشكؿ بقرار يصدره المحافظ، كتتكّكف كؿ لجنة مف رئيس مف ا في سكرية فإف المجاف االنتخأم  
ىا اليميف ر المجنة عمميا يؤدم رئيسيا كعضكاالعامميف المدنييف في الدكلة، كعضكيف. كقبؿ أف تباش

تتكّلى المجنة إدارة عممية ك أماـ قاضي محكمة البداية المدنية األكلى بأف "يؤدكا ميمتيـ بصدؽ كأمانة". 

                                                 
 تشريعية لعدم قانونية إالنتخابات،أبطل إلمجمس إالنتخابات إل 13/0/0857بتاريخ في قرإر لممجمس إلدستوري إلفرنسي عام  - 46

 وذلك تأسيسيًا عمى عدم إلمساوإة بين إلمرشحين، ووجود أعمال غش وتدليس.
47 - - Loiis Trotabas- Paul Isoart. op. cit. p 61. 

 .643د. محمد فرإغمي محمد عمي، إلمرجع إلسابق، ص - 48

 .254د. مصطفى محمود عفيفي، إلمرجع إلسابق، ص - 49
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في المركز االنتخابي، كتسجيؿ أسماء المقترعيف، كالتأكد مف شخصيتيـ. كما أنيا تقـك بإجراء االقتراع 
عالف نتائجو، كتنظيـ محاضر االقتراع، كرفعيا إلى المجنة القضائية الفرعية.  الفرز في المركز، كا 

ة كالمكضكعية التي مف شأنيا أف تعكس الشفافيكجدىا قانكف االنتخابات العامة، كمف الضمانات التي أ
( التي بمقتضاىا يتعّيف عمى لجاف االنتخاب 05في مرحمة التصكيت ما جاء النص عميو في المادة )

كفرز األصكات، كاالستماع إلى مالحظاتيـ،  الئيـ، مف مراقبة عممية االقتراعتمكيف المرشحيف، أك كك
لصحافة مف مراقبة الـ كاتمكيف كسائؿ اإلع فضالن عفكاعتراضاتيـ، كتدكيف ذلؾ في محضٍر خاص. 

أثناء في كفرز األصكات. كما تتكّلى ىذه المجاف النظر في االعتراضات المقدمة إلييا  عممية االقتراع
سير العممية االنتخابية، كفرز األصكات، كتدكيف قراراتيا بيذا الشأف في المحضر الخاص، كتككف ىذه 

 ية التي يككف قرارىا مبرمان.القرارات قابمة لمطعف أماـ المجاف القضائية الفرع

كقد منح القانكف رئيس لجنة االنتخاب صفة الضابطة العدلية طيمة مدة االقتراع، كعميو حفظ النظاـ 
لضماف حرية الناخبيف في ممارسة حقكقيـ جميعيا العاـ في مركزه االنتخابي، كاتخاذ التدابير الالزمة 

 ي عند الضركرة.االنتخابية، كلو االستعانة بقكل األمف الداخم

 الرابعالمبحث 

 :اإلشراؼ القضائي الالحؽ لعممية االقتراع
عالف  كىي المرحمة التي تعكس نتائج مجريات العممية االنتخابية في مجمميا، مف خالؿ فرز األصكات كا 

عطاء الفرصة لذكم المصمحة لجية الطعف قضائيان في صحة االنتخابات:  النتائج، كا 

 عالف النتائج:ا  فرز األصكات ك  -أكالن 
رُ في فرنسا، كبانتياء عممية التصكيت  بحضكر ممثميف عف الناخبيف، جميعيا محضر باإلجراءات  ُيحر 

كمندكبي المرشحيف، كيحرر ىذا المحضر عمى نسختيف يكقع عمى كؿ نسخة مف أعضاء المجنة 
خاب مف بيف اختيار أعضاء لجنة الفرز مف قبؿ لجنة االنت كيجرم، جميعيـ كمندكبي المرشحيف

الناخبيف المكجكديف الذيف يجيدكف القراءة كالكتابة، بحيث يككف عمى منصة الفرز أربعة عمى األقؿ، 
ذا كاف ىناؾ عدة مرشحيف، أك عدة قكائـ، فمف حقيـ اختيار ككالء عنيـ،  الفرز بإشراؼ  كيجرمكا 

 أعضاء لجنة االنتخاب.
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بمحضر لجنة الفرز سكاء قبؿ جميعيا عتراضات كلممرّشح أك ككيمو الحؽ في إثبات المالحظات كاال
 أك بعد إعالنيا. ،إعالف النتيجة

عالف النتائج، كلو كنشير إلى أف المجمس الدستكرم في فرنسا لو الرقابة الكاممة عمى إجراءات الفرز كا  
، كمف ثـ تعديؿ نتيجة االنتخاب، كلممجمس حؽ استبعاد أك بطالنيا بطاقات االقتراع أف يقرر صحة

ير محضر ر يائية بعد تحنكلمجنة الفرز الحؽ في إعالف النتائج ال الباطمة(. -البطاقات الممغاة )البيضاء
 الفرز.

ضركرة حضكر ممثميف لمناخبيف، كذلؾ بيدؼ مراقبة عممية فرز  حت ـَ كحسنان فعؿ المشّرع الفرنسي بأف 
عالف النتائج   .ةالنيائيألصكات كا 

لجنة االنتخاب العمؿ عمى فرز األصكات بصكرة متكاصمة في مركز القانكف عمى  حت ـفي سكرية ك 
االنتخاب، كأف تعمف النتائج عمنان، ثـ تنظـ محضران عمى نسخة كاحدة يتضمف بصكرة خاصة أسماء 

جراءات  أثناء سير عممية في المرشحيف، كما نالو كؿ منيـ مف األصكات، كما اتخذتو مف قرارات كا 
 حضر فكران إلى المجنة القضائية الفرعية.االنتخاب، كيرفع ىذا الم

ىذه المجنة بإحصاء نتائج االنتخاب في  تقـككبعد كركد محاضر المجاف إلى المجنة القضائية الفرعية 
بحضكر مف يشاء مف المرشحيف، أك ككالئيـ كتنظـ محضران إجماليان جميعيا مراكز الدائرة االنتخابية 

العميا لالنتخابات، كتحفظ القضائية ا المحضر إلى المجنة بذلؾ عمى نسختيف، كترفع نسخة مف ىذ
 الثانية لدل المحافظة.

يرّتب المرشحكف كؿ في قطاعو حسب عدد األصكات الصحيحة التي ناليا كؿ منيـ، كيعّد المرشحكف 
ذ -حسب عدد المقاعد المخصصة لو–األكائؿ مف كؿ قطاع  ا حصؿ مرشحاف، أك فائزيف باالنتخاب. كا 

لمقاعد األخيرة مف كؿ قطاع، عمى أصكات متساكية فإف المجنة الفرعية تجرم القرعة لنسبة إلى اأكثر، با
بينيـ، بحضكر المرشحيف، أك ككالئيـ، كفي حاؿ عدـ حضكرىـ أك مف يمثميـ تجرم القرعة عمنان مف 

 قبؿ المجنة، كتثّبت النتيجة في المحضر.

قررت بطالف االنتخاب في أحد المراكز االنتخابية  ذافرعية إأف المجنة القضائية الإليو كمما يجب التنكيو 
فإف االنتخاب يعاد في اليـك التالي في المركز الذم قررت بطالف االنتخاب فيو، ما لـ تقرر مكعدان آخر، 
كفي ىذه الحالة تقتصر إعادة االنتخاب عمى الذيف سبؽ ليـ أف اقترعكا فيو فقط، كيكقؼ إعالف نتائج 

 الدائرة االنتخابية إلى أف تتـ مجددان عممية االنتخاب في ذلؾ المركز. االنتخاب في
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تتكّلى المجنة العميا لالنتخابات إعالف النتائج جميعيا كبعد انتياء العممية االنتخابية في أرجاء الدكلة 
 النيائية لعضكية مجمس الشعب. كيصدر رئيس الجميكرية مرسكمان بتسمية الفائزيف.

 :في صحة الفكزالطعف  -ثانيان 
 في فرنسا:

عالف النتائج يتكّلى المجمس الدستكرم الرقابة عمى إجراءات فرز األصكات، كلو  بعد فرز األصكات كا 
( مف الدستكر التي 59أثناء الفرز، كذلؾ استنادان إلى المادة )في الحؽ في استبعاد البطاقات الممغاة 

المتعّمقة بصحة انتخاب النكاب، كالشيكخ". كما  نصت عمى أف: "يفصؿ المجمس الدستكرم في المنازعات
( مف الدستكر عمى أف: "يشرؼ المجمس الدستكرم عمى صحة عمميات االستفتاء، 21نصت المادة )
 كيعمف نتيجتو".

 في مصر:
في صحة عضكية أعضاء مجمس فإف االختصاص بالفصؿ  0902كفقان ألحكاـ الدستكر المصرم لعاـ 

نقض، كتقدـ إلييا الطعكف خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثيف يكمان مف تاريخ إعالف النّكاب ينعقد لمحكمة ال
النتيجة النيائية لالنتخاب، كتفصؿ في الطعف خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ كركده إلييا، كفي حالة الحكـ 

 ...ببطالف العضكية تبطؿ مف تاريخ إبالغ المجمس بالحكـ

مصر مف طعكف تثار بعد إعالف النتائج االنتخابية. كيرل جانب  كعمميان تكاد ال تخمك عممية انتخابية في
مف الفقو أف الطعكف التي تثار بيذا الصدد تمّثؿ جكىر صحة العممية االنتخابية، كليا أىمية خاصة، 

 50بحسبانيا المرحمة األخيرة كالنيائية.

جانب مف الفقو  كفيما يتعّمؽ بإسناد مسألة الفصؿ في صحة العضكية إلى مجمس الشعب فقد رأل
ألف األمر يتعّمؽ بفحص عمميات االقتراع ذاتيا الصادر بيا قرار مف  ،المصرم كجكد مخالفة لمدستكر

( مف الدستكر 073نتيجة، كىك قرار مف اختصاص مجمس الدكلة كفقان لممادة )الكزير الداخمية بإعالف 
 0970.51المصرم لعاـ 

                                                 
 .017، ص1110د. إبرإىيم شمبي: "إلقضاء ومجمس إلشعب". إلقاىرة، دإر إلجامعيين، عام  - 50

 ..255إلسابق، ص د. عبد إهلل إلشقاني، إلمرجع - 51
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نما لتي أكردىا الدستكر، كليس ىناؾ مف تناقضاجميعيا كيرل جانب آخر كجكب إعماؿ النصكص  ، كا 
نظر الي مجمس الشعب االختصاص ب( التي بمقتضاىا أعط92في الدستكر ىك نص المادة )كرد نص 

تعّمؽ النزاع بالسمطة التشريعية، لذلؾ إلى الطعكف االنتخابية المتعّمقة بصحة العضكية، كذلؾ مرده في 
 52لفصؿ في صحة العضكية استنادان إلى الدستكر.جعؿ الدستكر مجمس الشعب مختصان با

فيما يذىب اتجاه ثالث إلى كجكب إعطاء القضاء صالحية الفصؿ بالطعكف االنتخابية التي تمي إعالف 
النتائج، إال أف أنصار ىذا االتجاه قد انقسمكا بدكرىـ إلى ثالثة أقساـ، قسـ يرل إعطاء محكمة النقض 

فيما يرل آخركف أف  54لمحكمة الدستكرية العميا ىي المختصة،كقسـ يرل أف ا 53ىذه الصالحية،
  55االختصاص يجب أف ينعقد لمجمس الدكلة.

 في سكرية:
لصاحب المصمحة الحؽ في الطعف بصحة عضكية مف فاز في المجمس، كعمى المحكمة الدستكرية  

ككف قرارىا بيذا الشأف العميا البت في الطعف خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ انتياء مدة تقديـ الطعكف، كي
، كتكاد سكرية تنفرد بيا مف بيف الدكؿ العربية جميعيا، ميمة جدان مبرمان، ككاجب التنفيذ. كىي مرحمة 

 حت ىذا المنحى عمى مستكل العالـ.كما أف دكالن قميمة جدان ن

جعؿ مف قمة مف الدكؿ كذلؾ بأف لجأت إليو السكرم قد تكجو تكجيان كمف ثـ فإف المشّرع الدستكرم 
 القضاء الدستكرم مرجع الفصؿ في صحة االنتخابات. 

 :الخاتمة
إف المشّرع قد عمؿ عمى إيجاد ضمانات تكفؿ شفافية العممية االنتخابية، كنزاىتيا،  :خالصة القكؿ

، فيقرر بإرادتو الحرة مف ىك أىؿ لتمثيمو تحت قبة البرلماف، الناخب أساس السمطة كمصدرىا ليككف
 مة في أدائيا لعمميا، كممارسة جانب مف الشأف السياسي في البالد.كمراقبة الحكك 

                                                 
د. حمدي عمي عمر: "إالنتخابات إلبرلمانية"، درإسة تحميمية وتأصيمية النتخابات مجمس إلشعب إلمصري، دإر إلنيضة  - 52

 .210، ص1110إلعربية، إلقاىرة، عام 

 .154، ص0876، إإلسكندرية، منشأة إلمعارف، عام 1: "إلنظام إلدستوري إلمصري"، جد. محسن خميل - 53
"دور إلقضاء في تكوين مجمس إلشعب وإلرقابة عمى صحة عضوية أعضائو". جامعة إإلسكندرية، سامي جمال إلدين:  د. - 54

 .26، ص0880(، عام 3( و)2ن )وث إلقانونية وإالقتصادية، إلعددإمجمة إلحقوق لمبح
 .210حمدي عمي عمر، إلمرجع إلسابق، صد.  - 55
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 النتائج العامة. -أ
عف  ان صادق تعبيران إف تحقيؽ الديمقراطية يتطّمب أف تككف االنتخابات حرة نزيية، كأف تعّبر نتائجيا  -

ـ  إرادة الشعب،   فإف الضماف لتحقيؽ ذلؾ ىك في كضع نظاـ إشرافي رقابي محدد يضمف كمف ث
 المسار الصحيح لمعممية االنتخابية.

اإلشراؼ القضائي مف شأنو ضماف  ألف ؛لإلشراؼ عمى االنتخابات الُفضمىيمّثؿ القضاء الجية  -
 العممية االنتخابية في مجمميا، كمف ثـ ضماف حسف االختيار تبعان لذلؾ.

تخابات رئاسة المحكمة الدستكرية العميا في سكرية دكران ميمان لجية اإلشراؼ عمى ان ؤدمت -
مجنة القضائية العميا لالنتخابات كالمجاف القضائية الفرعّية، الجميكرية، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى ال

 كىي جيات تتمتع باالستقالؿ التاـ في عمميا.

يتكقؼ نجاح العممية االنتخابية عمى حرية التصكيت، كأف تككف نتائج االنتخاب تعبيران صادقان عف  -
ك ما يتطّمب عددان مف المبادئ التي يجب أخذىا في الحسباف، مثؿ شخصية التصكيت، الرأم العاـ، كى

 كالمساكاة فيو، كاحتراـ القانكف، كالمشاركة اإليجابية في االنتخابات.

 المقترحات: -ب
، بما في ذلؾ المرحمة جميعيا بحيث تشمؿ مراحؿ العممية االنتخابية تكسيع نطاؽ اإلشراؼ القضائي. -

 ع.ممية االقتراالسابقة لع

السياسية الناشئة مف المشاركة الفّعالة في العممية االنتخابية، كتقديـ الدعـ الالـز ليا  تمكيف األحزاب -
 اسية.يكي تمارس دكرىا المأمكؿ منيا في الحياة الس

نزاىة االنتخابات كمكضكعيتيا إلبراز ، كىك جميعيا مكاكبة اإلعالـ لمعممية االنتخابية في مراحميا -
 فافيتيا.كش

أك حرؼ النتخابات، فاألتمتة ىي السبيؿ األنجع لمقضاء عمى أم محاكلة لتزكير االنتخابات، أتمتة ا -
( لعاـ 5( مف قانكف االنتخابات العامة رقـ )033النتائج عف مسارىا الصحيح، تطبيقان ألحكاـ المادة )

3102. 
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 لمراجعا
 المكاجع العربية: -أكالن 
 .3110ة، دار الجامعييف، عاـ مجمس الشعب". القاىر إبراىيـ شمبي: "القضاء ك  -

 .0988دراسة مقارنة".  عاـ  -حسف محمد ىند: "منازعات انتخابات البرلماف -

حمدم عمي عمر: "االنتخابات البرلمانية"، دراسة تحميمية كتأصيمية النتخابات مجمس الشعب  -
 .3110العربية، القاىرة، عاـ المصرم، دار النيضة 

لديف: "دكر القضاء في تككيف مجمس الشعب كالرقابة عمى صحة عضكية أعضائو". سامي جماؿ ا -
 .0990(، عاـ 2( ك)2ف )االعدد جامعة اإلسكندرية، مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية،

ار النيضة العربية، سعاد الشرقاكم. د. عبد اهلل ناصؼ: "نظـ االنتخابات في العالـ كفي مصر". د -
 .0992عاـ 

 .0993ر النيضة العربية، عاـ صالح الديف فكزم: "المجمس الدستكرم الفرنسي". دا -

كالنشر،  طارؽ فتح اهلل خضر: "دكر األحزاب السياسية في ظّؿ النظاـ النيابي". دار نافع لمطباعة -
 .0982القاىرة، عاـ 

صرم". مركز الحضارة عبد اهلل خميؿ: "القكانيف المقيدة لمحقكؽ المدنية كالسياسية في التشريع الم -
 .0992العربية لإلعالـ كالنشر، القاىرة، عاـ 

االنتخابات الرئاسية كالتشريعية  -عبد اهلل الشقاني: "مبدأ اإلشراؼ القضائي عمى االقتراع العاـ -
 .3115حمية". جامعة طنطا، عاـ كالم

رؼ، االمع ة، منشأةعفيفي كامؿ عفيفي: "اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات النيابية". اإلسكندري -
 .3113عاـ 

 .0987، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، عاـ 3محسف خميمي: "النظاـ الدستكرم المصرم"، ج -

جراءات انتخاب أعضاء المجالس المحمية في ضكء الفقو  - محمد فرغمي محمد عمي: "نظـ كا 
ر النيضة دا دراسة تأصيمية كتطبيقية لنظـ االنتخاب المحمي في مصر كدكؿ الغرب". -كالقضاء

 .0998العربية، عاـ 



 نجـ األحمد                              3102-العدد األكؿ -23المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية 

30 

 

لمطباعة، القاىرة، عاـ  محمد كماؿ القاضي: "الدعاية االنتخابية"، دراسة نظرية كتطبيقية، دار النمر -
0995. 

يد رأفت لمطباعة، عاـ مصطفى محمكد عفيفي: "نظامنا االنتخابي في الميزاف". القاىرة، شركة سع -
0982. 

 اجع الفرنسية:المر  -ثانيان 
- Claude Leclercq: Droit constitutionnel et institutions politiques, Libraire de la cour de cassation, 

Paris, dixiéme edition, 1999.  

- Jean- Claude Masclet: Droit électoral, Presses Universtaires De France, 1989.  

- Loiis Trotabas- Paul Isoart: Manuel de droit public et administratif, 20 éme éd, L.G.D.J. Paris, 

1982. 

- MARCEL WALINE- JAQUES ROBERT, Revue du droit public.  

- René Chapus: Droit du Contentieux administratif, Éditions Montchrestien, Paris. 1982
.
.  

 

 المكاقع االلكتركنية: -ثالثان 
WWW.moj.gov.Sy 
WWW.Hce.gov.sy  

WWW.Hce.gov.sy  

www.legifrance.gouv.fr. 

www.domainux.com.  

 

 

 

 

                                                 
 22/10/2012تاريخ ورود إلبحث إلى مجمة جامعة دمشق 

http://www.moj.gov.sy/
http://www.hce.gov.sy/
http://www.hce.gov.sy/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.domainux.com/

