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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  إلى 

مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤوالً عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة
ــيير  ــم والتس ــدة يف الحك ــم جدي ــة مفاهي ــة وتقني ــورات تكنولوجي ــن تط ــا م ــا صاحبه ــة وم ــت العولم فرض
لمواكبــة التحديــات الجديــدة وخاصــة يف مجــال ممارســة الســلطة، ومــا أدى إلــى ظهــور مفهــوم الحوكمــة الــذي 
ــرة، وأصبــح جــزءا مــن السياســات التوجهــات للــدول والمنظمــات  ــدة يف الســنوات األخي ــة متزاي اكتســب أهمي
الدوليــة التــي تســعى لتحقيــق التنميــة ورضــا المواطنيــن. فمفهــوم الحوكمــة جــاء إلعــادة النظــر يف هيكلــة الدولــة 
وأبعادهــا وأدوارهــا، وآليــات إدارة الشــؤون العامــة وصنــع السياســات. وذلــك هبــدف اإلصــاح وتحقيــق فاعليــة 

أكثــر يف تنظيــم العاقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن. وبالتالــي تحقيــق االســتقرار السياســي.
لهــذا يمكــن النظــر إلــى الحوكمــة علــى أهنــا منظــور جديــد يســتخدم كإطــار تحليــل )تحليــل الفعــل 
ــال  ــن خ ــج(. م ــات وبرام ــة كسياس ــاح الدول ــاري )إص ــار معي ــة وكإط ــن جه ــلطة( م ــة الس ــي وممارس العموم

إرســاء مجموعــة مــن المبــادئ كالعقانيــة والشــفافية يف الحكــم والتســيير.
ويف هــذا اإلطــار تعــد االنتخابــات أحــد األبعــاد المحركــة لمنظومــة الحوكمــة مــن خــال تكريســها لقيــم 
المشــاركة، وتعزيــز ثقــة المحكوميــن بالحاكــم، إال أن هــذه االنتخابــات لــم تعــد كافيــة للتعبيــر عــن الحكومــة، 
ــا  ــلطة لمراقبته ــن س ــد م ــذا الب ــن، له ــار الموطني ــن خي ــا ع ــر فع ــفافة تع ــة وش ــات نزيه ــون انتخاب ــد أن تك فاب

ــات تســهر علــى ذلــك. ــن. فكانــت الحاجــة لتأســيس هيئ وحفــظ صــوت المواطني
ــر كغيرهــا مــن الــدول إلــى إجــراء إصاحــات عــدة يف هــذا المجــال، حيــث أسســت  لهــذا ســعت الجزائ
ــا  ــا حفاظ ــفافيتها ونزاهته ــى ش ــهر عل ــات والس ــم االنتخاب ــات لتنظي ــن والهيئ ــن القواني ــة م ــتحدثت مجموع واس
ــلطة  ــتحداث الس ــو اس ــا ه ــر حديث ــا الجزائ ــي أخذهت ــراءات الت ــذه اإلج ــم ه ــل أه ــن. ولع ــوت المواط ــى ص عل

ــعبي. ــراك الش ــم الح ــت يف خض ــي تأسس ــات الت ــتقلة لانتخاب ــة المس الوطني
وســنحاول يف هــذا البحــث إســقاط أهــم مبــادئ الحكومــة علــى هــذه الســلطة ســواء مــن حيــث التشــكيلة أو 
الوظيفــة للوقــوف علــى مــدى تجســيدها علــى أرض الواقــع ومــدى تحقيقهــا لهدفهــا يف المراقبــة والحــد مــن لفســاد.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ســنحاول يف هــذا البحــث اإلجابــة علــى اإلشــكالية التاليــة: مــا هــو مفهــوم الحوكمة؟   

وإلــى أي مــدى ســاهمت الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات يف تكريــس مبــادئ الحوكمــة؟ 
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 أهمية الدراسة: 
تكمــن أهميــة البحــث يف أهميــة مفهــوم الحوكمــة بحــد ذاهتــا، كمفهــوم حديــث، يواكــب التغيــرات التــي . 1

يشــهدها العالــم وأنــه يقــدم آليــات لمواكبــة هــذه التطــورات.
محاولــة إبــراز الــدور المهــم والمائــم لتشــجيع تطبيــق قواعــد الحكومــة يف تحقيــق اإلصــاح السياســي . 2

واالســتقرار 
إبــراز الحاجــة إلــى تطبيــق آليــات الحوكمــة يف مختلــف المجــاالت لتعزيــز الديمقراطيــة وضمان اســتقرار . 3

األنظمة.

 هيكلة الدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى ثاثة محاور أساسية:

المحور األول متعلق باإلطار النظري للحكومة حيث نتطرق إلى مفهوم الحوكمة وأهميتها وأبعادها.
المحــور الثــاين نــدرس فيــه الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات »بيــن تجســيد مبــادئ الحوكمــة 

المســتقلة وهيكلتهــا ووظائفهــا. بالســلطة  نعــرف  التقليديــة، حيــث  والممارســات 
ــتقلة  ــة المس ــلطة الوطني ــتحداث الس ــة اس ــم تجرب ــه لتقيي ــيتم تخصيص ــر فس ــث واألخي ــور الثال ــا المح أم
ــة  ــة والوظيفي ــل االســتقالية العضوي ــادئ الحوكمــة، وهــذا مــن خــال تحلي ــات ومــدى تجســيدها لمب لانتخاب

ــة لهــا.  والمالي

 احملور األول: اإلطار النظري واملفاهيمي للحكومة

1- نشأة احلوكمة:

ــن  ــدى المفكري ــعا ل ــا واس ــت اهتمام ــي الق ــيوعا الت ــر ش ــا األكث ــم والقضاي ــن المفاهي ــة م ــر الحوكم تعت
ــرات  ــن تأثي ــرة م ــذه الظاه ــه ه ــا تحمل ــة لم ــك نتيج ــادي، وذل ــي واالقتص ــال السياس ــة يف المج ــن خاص والباحثي
علــى الواقــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي للــدول واألفــراد علــى حــد ســواء، وقــد تزايــد االهتمــام هبــا 
يف خضــم التحــوالت المتســارعة التــي تعرفهــا البيئــة الدوليــة يف عصــر العولمــة ومجتمــع المعلومــات، فلــم تعــد 
ــي  ــاق األصل ــارج النط ــا خ ــن تطبيقه ــن الممك ــه م ــة، وأن ــت عالمي ــا أصبح ــه وإنم ــم بعين ــة بإقلي ــة مرتبط الحوكم
ــدة  ــتعماالت يف ع ــددة االس ــة المتع ــة والهوالمي ــم المطاطي ــن المفاهي ــة م ــك فالحوكم ــه. لذل ــرت في ــذي ظه ال

ــا. ــة وغيره ــية واقتصادي ــاالت سياس مج



تكريس  يف  االن��ت��خ��اب��ات  وت��ن��ظ��ي��م  م��راق��ب��ة  أج��ه��زة  دور 

احلوكمة: السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات أمنوذجًا

6

واتجهــت العديــد مــن الــدول إلــى الحوكمــة كآليــة للتســيير بفعــل مجموعــة مــن الدوافــع الداخليــة 
والخارجيــة، حيــث أدى التدهــور االقتصــادي ومــا أعقبــه مــن أزمــات إلــى البحــث إلــى عــن إصاحــات هيكليــة 
ــي عرفتهــا  ــة الت ــة واألزمــات المالي ــارات االقتصادي ــة والسياســية، خاصــة بعــد االهني علــى مؤسســاهتا االقتصادي
عــدد مــن دول شــرق آســيا وأمريــكا الاتينيــة وروســيا يف عقــد التســعينات مــن القــرن العشــرين، وكذلــك مــا شــهده 
االقتصــاد األمريكــي مؤخــرا مــن اهنيــارات ماليــة ومحاســبية خــال عــام 2002. ففرضــت الحوكمــة نفســها كحــل 

لتلــك المشــاكل عــر آليتهــا المختلفــة. 
وال ننســى أيضــا فضــل أحــداث الربيــع العربــي والتــي أظهــرت أهميــة كبيــرة والحاجــة إلــى تطبيــق الحوكمة 

وزاد االهتمــام هبــا أكثــر يف الــدول العربية.
ــة السياســية  ــق التنمي ــق االســتقرار وخل ــق الحوكمــة هبــدف تحقي ــوم تســعى لتطبي وأصبحــت األنظمــة الي

ــة. واالقتصادي

2- مفهوم احلوكمة:

الحوكمــة مــن المفاهيــم المطاطيــة واالســتعماالت الكثيــرة خاصــة يف اآلونــة األخيــرة، فتباينــت المفاهيــم 
حولهــا بتبايــن الزاويــة التــي ينظــر منهــا للمفهــوم، لهــذا ال يوجــد إجمــاع علــى تعريف موحــد لمصطلــح الحوكمة. 
ــا  ــى أهن ــة، عل ــم والتنمي ــلوب الحك ــن أس ــنة 1992 ع ــه س ــة ل ــة: يف دراس ــي الحوكم ــك الدول ــرف البن إذ ع
الحالــة التــي تتــم مــن خالهــا إدارة المــوارد االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع هبــدف التنميــة، أي يظهــر كنمــوذج 
تنظيــم اجتماعــي وسياســي موجــه نحــو تعظيــم الرفاهيــة االجتماعيــة وتخفيــض التكاليــف اإلنســانية واالجتماعيــة.

ــة  ــية واإلداري ــة والسياس ــلطة االقتصادي ــة الس ــا ممارس ــى أهن ــي: عل ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــا برنام وعرفه
إلدارة الشــؤون علــى كافــة المســتويات، ويضــم اآلليــات والعمليــات والمؤسســات التــي يمكــن مــن خالهــا األفراد 

والجماعــات مــن التعبيــر عــن مصالحهــم، وممارســة حقوقهــم القانونيــة والوفــاء بالتزاماهتــم وتســوية خافاهتــم.
أمــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة OCDE: فعرفتهــا علــى أهنــا اســتعمال الســلطة السياســية وتطبيــق 

الرقابــة علــى تســيير المــوارد يف المجتمــع، مــن أجــل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة.
كمــا تعــرف الحوكمــة أيضــا بأهنــا تفاعــل مجموعــة مــن الشــبكات المنظمــة يف عــدد مــن األجهــزة الحكومية 
إلدارة الســلطات االقتصاديــة والسياســية واإلداريــة واالجتماعيــة، وذلــك باســتخدام أســاليب اإلدارة الرشــيدة يف 

جميــع المؤسســات والقطاعــات العامــة والخاصــة.
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 حيــث اعترهــا Wolfensohn .J إهنــا تلــك الممارســات التــي تــدور حــول العدالــة والشــفافية ومحاســبة 
المسؤولين.

ويف تعريــف آخــر هــي مجموعــة مــن اآلليــات واإلجــراءات والقوانيــن والقــرارات التــي تضمــن كل مــن 
االنضبــاط discipline والشــفافية transparency والعدالــة fairness وبالتالــي هتــدف الحوكمــة إلــى تحقيق 
الجــودة والتميــز يف األداء عــن طريــق تفعيــل تصرفــات إدارة الوحــدة االقتصاديــة فيمــا يتعلــق باســتغال المــوارد 
 االقتصاديــة المتاحــة لديهــا بمــا يحقــق أفضــل منافــع ممكنــة لكافــة األطــراف ذوي المصلحــة وللمجتمــع ككل.

رغم تعدد هذه المفاهيم إال أهنا تجمع على أن الحوكمة هي أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة.

3- أهداف احلوكمة:

تســعى الحوكمــة لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف والتــي تمثــل يف نفــس الوقــت الركائــز األساســية ومــن 
أهــم هــذه األهــداف نذكــر:

ــن كبــح الفســاد    ــن م ــا المؤسســات المختلفــة مــا يّمك ــوم هب ــي تق ــان الشــفافية يف كل العمليــات الت ضم
وتداعياتــه والمســاعدة علــى رفــع درجــة الثقــة. ) كإمكانيــة إطــاع المواطنيــن علــى اإلحصائيــات والموازنــات 

والبيانــات(.
ــع مهــام المنظمــات    ــن األطــراف المختلفــة قصــد تتب ــادل األســئلة واالستفســارات بي المســاءلة: وهــي تب

ــة. ــات المختلف والمؤسس
المســؤولية: العمــل علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام بالقوانيــن والمبــادئ المتعــارف عليهــا، وتحمــل القيــادة   

العليــا مســؤولية النتائــج.
تطبيق الديمقراطية بالشكل الصحيح مما يتيح فرص المشاركة أكثر.  
تحسين أداء المؤسسات ومساعدة هيئاهتا يف اتخاذ القرارات السليمة.  
المساهمة يف تحقيق التنمية واالستقرار يف مختلف القطاعات.  

4- خصائص احلوكمة:

ومن خال عرض مفاهيم الحوكمة وأهدافها يمكن أن نستخلص أهم خصائصها فيما يلي:
• االنضباط	
• الشفافية	
• االستقالية	
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• المساءلة	
• العدالة	
• المسؤولية	
• المسؤولية االجتماعية	

والشكل التالي يلخصها أكثر:

  

المصــدر: طــارق عبــد العــال حمــاد، حوكمــة الشــركات المفاهيــم، المبــادئ، التجــارب، تطبيقــات 
الجامعيــة، 2005، ص 23 الــدار  المصــارف. مصــر:  الحوكمــة يف 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الخصائــص تركــز أكثــر علــى الحوكمــة االقتصاديــة وخاصــة داخــل 
الشــركات، لكــن خصائــص الحوكمــة بصفــة عامــة هــي نفســها حيــث ال يمكــن تصــور حوكمــة بــدون منظومــة 

ــداف. ــه يف األه ــرنا إلي ــا أش ــو م ــل وه ــرعية والتمثي ــاس الش ــى أس ــوم عل ــية تق سياس

5- أبعاد احلوكمة:

أما عن أبعاد الحكومة فهي تنطوي على ثاثة أبعاد رئيسية تشمل:
• البعــد السياســي: ويتعلــق هــذا البعــد بطبيعــة النظــام السياســي وشــرعية التمثيــل، ويركــز هــذا البعــد علــى 	

قيــم الديمقراطيــة الليراليــة وفلســفتها السياســية.)1(
• ــة 	 ــق التنمي ــى تحقي ــعيه إل ــادي يف س ــتويات األداء االقتص ــق بمس ــي: ويتعل ــادي واالجتماع ــد االقتص البع

)1)  حاروش، مرجع سابق الذكر، ص 193
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االقتصاديــة،)1( وذلــك يف ظــل نظــام ديمقراطــي يســتطيع تلبيــة حاجــات المواطنيــن وتحقيــق الرفــاه لهــم، ويتوقف 
ــزة  ــاءة األجه ــدى كف ــة وم ــتثماري للدول ــاخ االس ــر المن ــا توف ــددات منه ــن المح ــة م ــى جمل ــاس عل ــذا باألس ه
والهيئــات الرقابيــة. هــذا إضافــة إلــى دور المجتمــع المــدين ومــدى اســتقاليته. وبالتالــي هــذا البعــد قائــم علــى 

نمــط اقتصــاد الســوق الحــر.
• البعــد التقنــي واإلداري: أي كفــاءة وفاعليــة األجهــزة، فــا وجــود إلدارة عامــة فاعلــة مــن دون االســتقال 	

ــة  ــات العام ــة، فالسياس ــن الدول ــتقالية ع ــع مــدين دون اس ــور مجتم ــن أن تص ــوذ السياســي، وال يمك ــن النف ع
االقتصاديــة واالجتماعيــة ترتبــط بالتســيير العقــاين والعــادل للمــوارد الماليــة والبشــرية للمجتمــع، وهــذا بتطبيــق 
ــة  ــة العمومي ــوم الخدم ــة لمفه ــورات تقويمي ــرزت تص ــم ب ــهدها العال ــي يش ــورات الت ــع التط ــة.)2( فم الامركزي

وتحســينها بشــكل يدعــم مبــادئ الوصــول إلــى الحوكمــة.

احلكومة  مبادئ  جتسيد  بني  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  الثاني:  احمل��ور   
واملمارسات التقليدية.

ــية،  ــة )السياس ــا المختلف ــر أبعاده ــة ع ــداف الحوكم ــن أه ــن بي ــراهتا م ــا ومؤش ــة بمبادئه ــد الديمقراطي تع
االقتصاديــة واإلداريــة(، ومــن بيــن مؤشــرات الديمقراطيــة نذكــر االنتخابــات، غيــر أنــه يجــب أن تكــون انتخابــات 
ــة وبلــوغ الحوكمــة إلــى خلــق  حــرة ونزيهــة وشــفافة. األمــر الــذي أدى بالــدول يف ســعيها لتكريــس الديمقراطي
ــا  ــة العلي ــرض كالهيئ ــذا الغ ــات له ــت هيئ ــي أسس ــر الت ــرار الجزائ ــى غ ــات، عل ــم االنتخاب ــة وتنظي ــات مراقب هيئ
ــد مــن االنتقــادات ســواء  ــات محــل العدي ــات وغيرهــا، لكــن بقــي موضــوع االنتخاب ــة االنتخاب المســتقلة لمراقب
مــن طــرف الفاعليــن السياســيين أو المجتمــع المــدين. وتحــت الضغــط الشــعبي وغليــان الشــارع الجزائــري الــذي 
ــا بعــدم ترشــح الرئيــس الســابق  ــي، مطالب ــراب الوطن ــات ال ــر مســبوق عــر كامــل والي عــرف حــراكا شــعبيا غي
عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهــدة خامســة وإرســاء ضمانــات كفيلــة بإجــراء انتخابــات شــفافة ونزيهــة ومــازال يطالــب 
لحــد اآلن بالتغييــر السياســي وبالديمقراطيــة، تأسســت الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات بموجــب القانــون 

ــبتمر 2019.)3( ــؤرخ يف 14 س ــوي 07/19 الم العض

)1)  قطوش بشرى، جنوحات فضييلة، » دور تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد يف تحقيق التنمية المستدامة يف الدول العربية«، مجلة البحوث 
االقتصادية والمالية. العدد األول، جوان 2018، ص 90

)2)  المرجع سابق، ص 90
المستقلة  الوطنية  بالسلطة  يتعلق   ،2019 سنة  سبتمرب   14 ل  الموافق   1441 عام  محرم   14 يف  مؤرخ   07-19 رقم  عضوي  قانون    (3(

لالنتخابات.
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ــة لنزاهــة وشــفافية  ــات الضامن ــات كأحــد أهــم اآللي ــة المســتقلة لانتخاب جــاء اســتحداث الســلطة الوطني
ــى  ــر إل ــن بالنظ ــة. لك ــادئ الحوكم ــا لمب ــة وفق ــات الديمقراطي ــة الممارس ــى ترقي ــدف إل ــة، هت ــة االنتخابي العملي
ظــروف نشــأهتا والقوانيــن المنظمــة لهــا يمكــن أن نتســاءل إلــى أي مــدى ســاهمت هــذه الهيئــة يف تطبيــق مبــادئ 

ــي أسســت مــن أجلهــا؟ ــة الت ــق الغاي ــة وتحقي الحوكمــة االنتخابي

1- التعريف بالسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات:

الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات هــي آليــة جديــدة اســتحدثها المشــرع الجزائــري بموجــب القانــون 
ــات تمــارس مهامهــا  ــة مســتقلة لانتخاب ــه » تنشــأ ســلطة وطني ــث عرفتهــا المــادة 02 من العضــوي 07/19، حي
ــا  ــر العاصمــة وله ــي«)1( مقرهــا يف الجزائ ــتقال اإلداري والمال ــة واالس ــع بالشــخصية المعنوي ــز تتمت ــدون تحي ب
ــلطات  ــن الس ــه م ــا تطلب ــناد فيم ــم واإلس ــواع الدع ــى كل أن ــي، وتتلق ــي والخارج ــتوى المحل ــى المس ــداد عل امت

ــرة بالمعلومــات والوثائــق الازمــة. ــة، كمــا تزودهــا هــذه األخي العمومي
مــن خــال هــذا التعريــف الوظيفــي ركــز المشــرع الجزائــري على أهــم الضمانات إلجــراء وتحقيق الســلطة 
ــخصية  ــع بالش ــاد والتمت ــة كالحي ــر دولي ــة وبمعايي ــادئ الحوكم ــد مب ــفافة تجس ــة وش ــات نزيه ــتقلة النتخاب المس

المعنويــة واالســتقال اإلداري والمالــي. 
ــة  ــة االنتخابي ــى العملي ــرفة عل ــاد اإلدارة المش ــدى اعتم ــط بم ــة ترتب ــة االنتخابي ــة العملي ــودة ومصداقي فج
ــن  ــك ع ــة.)2( وذل ــة االنتخابي ــة الحوكم ــم منظوم ــاهم يف دع ــي تس ــية، الت ــر المؤسس ــن المعايي ــة م ــى مجموع عل
طريــق القواعــد المعــززة لمصداقيــة العمليــة االنتخابيــة، واإلجــراءات المؤسســية والتنظيميــة التــي تحفــظ 
 Andrew Reynolds أكــده  مــا  وهــو  واالســتقالية«،  الشــفافية  ألســس  وفقــا  االنتخابيــة  العمليــة   إدارة 

وElklit Jorgen يف مفهومه للحوكمة االنتخابية.)3(

2- هيكلة السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات:

ومــن حيــث تركيبتهــا البشــرية نصــت المــادة 18 مــن القانــون العضــوي 07/19 »تتكون الســلطة المســتقلة 
ــة، وتســتعين بأعضــاء  مــن مجلــس ومكتــب ورئيــس، وللســلطة المســتقلة امتــدادات تتمثــل يف مندوبيــات والئي

المندوبيــات علــى مســتوى البلديــات والممثليــات الدبلوماســية والقنصليــة«.

المستقلة  الوطنية  بالسلطة  يتعلق   ،2019 سنة  سبتمرب   14 ل  الموافق   1441 عام  محرم   14 يف  مؤرخ   07-19 رقم  عضوي  قانون    (1(
لالنتخابات.

)2)  سمير كيم، » الحوكمة االنتخابية كآلية لجودة العملية االنتخابية مع اإلشارة لحالة الجزائر«، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية. العدد 
الثامن، 2016، ص 477

(3) Anne Mette Kajaer,” Governance”. Cambridge: polity press ; 2ed, 2012, p166
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وقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري يف تشــكيل الســلطة الوطنيــة لانتخابــات على المؤهــات العلميــة والمهنية 
والكفــاءات، مســتبعدا االعتبــارات الحزبية والسياســية يف تشــكيلها، حيث تتشــكل من:

 الرئيــس: الــذي ينتخــب مــن طــرف أعضــاء مجلــس الســلطة بأغلبيــة األصــوات خــال اجتماعــه األول، 
ويف حــال تســاوي األصــوات يفــوز المرشــح األقــل ســنا.)1( ولــه العديــد مــن المهــام والصاحيــات نصــت عليهــا 

المــادة 33 مــن القانــون العضــوي مــن بينهــا:
يرأس مجلس ومكتب السلطة وينسق أشغالها  
تمثيل السلطة المستقلة أما الهيئات والسلطات العمومية وهو الناطق الرسمي لها  
استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة وترؤسها.  
االعان عن النتائج األولية لانتخابات.  

 مكتب السلطة املستقلة:
ــن  ــن بي ــب م ــذا المكت ــاء ه ــب أعض ــس، وينتخ ــا للرئي ــم نائب ــن بينه ــاء، م ــة أعض ــن ثماني ــكل م ــذي يتش ال
ــلطة.  ــى الس ــداول عل ــدأ الت ــيدا لمب ــنتين، تجس ــاوز س ــدة ال تتج ــرة واح ــتقلة لف ــلطة المس ــس الس ــاء مجل أعض
ــوي  ــون العض ــن القان ــادة 30 م ــب الم ــه حس ــلطة يف أداء مهام ــس الس ــاعدة رئي ــية يف مس ــه األساس ــل مهمت وتتمث

ــام ك: ــض المه ــى بع ــة إل إضاف
إعداد مشروع برنامج عمل السلطة المستقلة  
اإلشراف على مراجعة القوائم االنتخابية  
تنسيق أعمال المندوبيات ومتابعة نشاطها.  
تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات  
ــات    ــاركة يف االنتخاب ــية المش ــزاب السياس ــح األح ــي لصال ــز الزمن ــف للحي ــع المنص ــج التوزي ــداد برام إع

ــة. ــمعية البصري ــة الس ــام الوطني ــائل اإلع ــرار يف وس ــحين األح ــذا المرش وك
إعــداد التقاريــر المرحليــة والتقاريــر النهائيــة لتقييــم العمليــات االنتخابيــة، وعرضهــا علــى المجلــس   

للمصادقــة عليهــا.

)1)  أنظر المادة 32 من القانون العضوي 07/19.
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 جملس السلطة املستقلة:
يضم المجلس أعضاء يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب من طرف النظراء، وفق التوزيع التالي)1(:

• عشرون )20( عضو يمثلون كفاءة المجتمع المدين	
• عشرة )10( أعضاء يمثلون الكفاءات الجامعية	
• أربعة )04( قضاة يتم اختيارهم من المحكمة العليا ومجلس الدولة	
• عضوان )02( من المحامين	
• عضوان )02( من المحضريين القضائيين	
• عضوان )02( من الموثقين	
• خمسة )05( كفاءات مهنية دون أن يحدد المشرع ماهي هذه الكفاءات	
• ثاثة )03( شخصيات وطنية، دون تحديدها من المشرع.	
• عضوان )02( يمثان الجالية الجزائرية يف الخارج.	

ــر  ــد مظه ــس، إذ يع ــل المجل ــر داخ ــات النظ ــدد يف اآلراء ووجه ــن التع ــكيلة يضم ــوع يف التش ــذا التن كل ه
ــع  ــن المجتم ــون م ــية إذ تتك ــر سياس ــا غي ــتقالية، فركيبته ــا لاس ــرا داعم ــاء مظه ــات األعض ــدد صف ــوع وتع تن
المــدين والثقــايف واألكاديمــي والمهنــي وفــق نســب متفاوتــة يف التمثيــل داخــل الســلطة.)2( وهــذا لضمــان النزاهــة 

ــاد والشــفافية. ــة لتحقيــق الحي ــاد لكــن هــذه الصفــات تبقــى نســبية وغيــر كافي والحي
ويتولــى المجلــس حســب المــادة 19 مــن النظــام الداخلــي للســلطة المســتقلة، وتحــت إشــراف رئيســها 

المهــام التاليــة:
انتخاب أعضاء مكتب السلطة  
المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة وتقاريرها  
دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعملية االنتخابية  
دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة يف أنشطة السلطة المستقلة لاستفادة من خرهتا.  

ــص  ــم الن ــرة ت ــارج: ألول م ــية بالخ ــات الدبلوماس ــتقلة والممثلي ــلطة المس ــة للس ــات المحلي 4. المندوبي
علــى وجــود مندوبيــات مســاعدة يف العمليــة االنتخابيــة، تضطلــع بممارســة صاحيــة الســلطة المســتقلة يف نطــاق 

الدائــرة االنتخابيــة الواقعــة تحــت اختصاصهــا.

)1)  أنظر المادة 26 من القانون العضوي رقم 07/19
العدد 4،  المجلد 3،  القانونية والسياسية.  للدراسات  المفكر  المستقلة لالنتخابات«، مجلة  السلطة  )2)  أحسن غربي، »مظاهر استقاللية 

ديسمرب 2020، ص 170.
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ــة  ــلطة الوطني ــاء الس ــا يف أعض ــب توفره ــروط الواج ــى الش ــار إل ــرع أش ــى أن المش ــارة إل ــب اإلش ــا يج كم
المســتقلة لانتخابــات، كضمانــات الســتقاليتها العضويــة، وقــد نــص يف المــادة 19 مــن القانــون العضــوي رقــم 

07/19 علــى هــذه الشــروط ونذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال:
أن يكون العضو مسجل يف القائمة االنتخابية  
توفــر شــرط الكفــاءة والنزاهــة والحيــاد يف العضــو، غيــر أن المشــرع لــم يحــدد هــذه الكفــاءة وال مــن يثبــت   

هــذه الشــروط، بــل اكتفــى بتقديــم تصريــح شــريف مــن المعنــى فقــط. 
عدم االنخراط يف حزب سياسي منذ خمس سنوات على األقل  
أن ال يكون العضو شاغا لوظيفة عليا يف الدولة.  

باإلضافــة إلــى شــروط العضويــة حــدد المشــرع ذلــك التزامــات عديــدة يجــب التحلــي هبــا مــن قبــل 
ــاطات  ــاركة يف نش ــدم المش ــاد، ع ــزام بالتحفــظ والحي ــه: االلت ــن بين ــاد وم ــة والحي ــاء كضمانــات للنزاه األعض

الحملــة االنتخابيــة أو دعــم أي مرشــح، االلتــزام بســرية المــداوالت والمعلومــات التــي يطلعــون عليهــا.

 صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات:
ــا  كانــت مهــام الهيئــات الســابقة ســواء سياســية أو إداريــة أو قضائيــة أو حتــى بعــد اســتحداث الهيئــة العلي
ــر واإلشــراف وإعــان النتائــج، لكــن  ــة دون التحضي ــات، مقتصــرة فقــط علــى الرقاب ــة االنتخاب المســتقلة لمراقب

ــات بعــد تأســيس الســلطة المســتقلة لانتخاب
منــح لهــا المشــرع الجزائــري بموجــب أحــكام القانــون العضــوي رقــم 07/19 صاحيــات عديــدة 
وموســعة. حيــث تتولــى تحضيــر االنتخابــات وتنظيمهــا وإدارهتــا واإلشــراف عليهــا، ابتــداء مــن عمليــة التســجيل 
يف القوائــم االنتخابيــة ومراجعتهــا مــرورا بــكل عمليــات تحضيــر العمليــة االنتخابيــة وعمليــات التصويــت والفــرز 

والبــث يف النزاعــات االنتخابيــة، طبقــا للتشــريع الســاري المفعــول إلــى غايــة إعــان النتائــج األوليــة)1(.
حيــث نصــت المــادة 49 مــن قانــون الســلطة المســتقلة يف فصــل األحــكام الخاصــة أنــه: »تحــول صاحيات 
الســلطات اإلداريــة العموميــة يف مجــال تحضيــر وتنظيــم االنتخابــات إلــى الســلطة المســتقلة، كمــا يتــم بمناســبة 
كل اقــراع، وضــع األعــوان الذيــن ســيتكلفون باالنتخابــات علــى مســتوى الواليــات والبلديــات تحــت تصــرف 

الســلطة المســتقلة«.)2( فهــي صاحيــات شــاملة كل العمليــة االنتخابيــة ســواء قبــل أو أثنــاء او بعــد االنتخابــات.

)1)  بن سعيد صربينة، نويري سامية، » السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات وتمييزها عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات«، مجلة 
االجتهاد القضائي. المجلد 12، العدد 02، أكتوبر،2020، ص 515-514.

القانونية  الدراسات  لالنتخابات«، مجلة  المستقلة  الوطنية  السلطة  االنتخابية من خالل  العملية  تكريس شفافية  »نحو  نبيلة،  مزاوغي    (2(
المقارنة. المجلد 6، العدد 02، 2020، ص 1554
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  قبل االقرتاع:
ــة بعــدة مهــام وصاحيــات نذكــر منهــا علــى  ــة االنتخابي تقــوم الســلطة المســتقلة لانتخابــات قبــل العملي

ــا بعــض المهــام فيمــا ســبق مــع هيكلــة الســلطة: ــا عرضن ــال ال الحصــر مــا يلــي كونن ســبيل المث
لعــل أهــم صاحيــة افتكتهــا هــذه الســلطة هــي اســتقبال ملفــات الرشــح لرئاســة الجمهوريــة والفصــل فيهــا 

طبقــا ألحــكام القانــون المتعلــق باالنتخابــات، والتــي كانــت ســابقا مــن اختصــاص المجلــس الدســتوري.
مســك البطاقــة الوطنيــة للهيئــة الناخبــة والقوائــم االنتخابيــة للبلديــات والمراكــز الديبلوماســية والقنصليــة   

يف الخــارج وإمكانيــة مراجعتهــا بصفــة مســتمرة ودوريــة.
إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها ألصحاهبا.  
اعتماد ممثلي المرشحين مراقبي العملية االنتخابية يف مراكز ومكاتب التصويت.  
التنســيق مــع الجهــات المختصــة للعمليــات التــي تنــدرج يف إطــار البعثــات الدوليــة لماحظــة االنتخابــات   

واســتقبالهم وانتشــارهم ومرافقتهــم.

 أثناء عملية االقرتاع:
تتدخــل الســلطة الوطنيــة يف أي حالــة خــرق ألحــكام القانونيــن العضوييــن 07/19 و08/19 وذلــك   

ــة. ــة االنتخابي ــاح العملي ــدي وإنج بالتص
ــائل    ــاك وس ــتعمالهم أم ــدم اس ــن ع ــد م ــة والتأك ــات االنتخابي ــن بالعملي ــوان المكلفي ــاد األع ــة حي مراقب

ــحين. ــة المرش ــح أو قائم ــي أو مرش ــزب سياس ــدة ح ــة لفائ الدول
ــر    ــري التدابي ــمعي البص ــال الس ــجل يف مج ــة تس ــة كل مخالف ــد معاين ــتقلة عن ــة المس ــلطة الوطني ــذ الس تتخ

الضروريــة.)1(
أمــا بعــد عمليــة االقتــراع فقــد منــح المشــرع الجزائــري كذلك صاحيــات ومهام واســعة للســلطة المســتقلة 

مــن أجــل ضبــط العمليــة االنتخابية ك:
اإلشراف على عملية فرز األصوات  
تمكين ممثلي المرشحين من استام نسخ من مختلف المحاضر  
إعان النتائج األولية لانتخابات  
مراقبة تمويل الحمات االنتخابية والسهر عل مطابقته للقوانين سارية المفعول.  

)1)  أنظر المادتين 11 و16 من القانون العضوي 07/19.
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ــن    ــمي ع ــان الرس ــخ اإلع ــن تاري ــا م ــل 45 يوم ــال أج ــة خ ــة انتخابي ــن كل عملي ــة ع ــر مفصل ــر تقاري نش
ــات. ــقي المندوبي ــور منس ــتقلة بحض ــلطة المس ــس الس ــا مجل ــادق عليه ــة، ويص ــج النهائي النتائ

تتلقــى الســلطة المســتقلة كل عريضــة أو تبليــغ أو احتجــاج متعلــق بالعمليــة االنتخابيــة وارد مــن األحــزاب   
السياســية المشــاركة يف االنتخابــات يف االنتخابــات أو مرشــح وتنظــر وتفصــل فيهــا طبقــا ألحــكام التشــريع 

ــون 07/19. الســاري المفعــول، حســب نــص المــادة 12 مــن القان
ــم    ــحين أو ممثليه ــات والمرش ــاركة يف االنتخاب ــية المش ــزاب السياس ــتقلة كل األح ــلطة المس ــر الس تخط

المؤهليــن قانونــا بــأي تجــاوز صــادر عنهــم خــال مختلــف المراحــل االنتخابيــة، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 
ــون 19/)1(07. ــن القان 14 م

 قــد افتكــت الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات صاحيــات عديــدة وعــر مختلــف العمليــة االنتخابيــة 
منــذ بدايتهــا حتــى هنايتهــا، علــى عكــس الهيئــات الســابقة، وهــي صاحيــات متنوعــة بيــن صاحيــات ذات طابــع 
ــرز  ــة الف ــح، وعملي ــات الرش ــة وملف ــم االنتخابي ــوص القوائ ــا بخص ــادرة عنه ــرارات الص ــوين كالق ــي قان إجرائ
وإعــان النتائــج، وصاحيــات ذات طابــع تقنــي مثــل تســخير القــوة العموميــة، وتعييــن المؤطريــن للعمليــة 
االنتخابيــة. وصاحيــات ذات طابــع توعــوي واستشــاري وطابــع علمــي تكوينــي مثــل إبــداء الــرأي بخصــوص 
مشــاريع القوانيــن والتنظيمــات ذات الصلــة باالنتخابــات، ترقيــة البحــث العلمــي يف هــذا المجــال، وتكويــن 

ــة. ــات االنتخابي ــري العملي ــة أداء أعــوان ومؤط وترقي

ملبادئ  جتسيدها  ومدى  لالنتخابات  املستقلة  السلطة  استحداث  تقييم  الثالث:  احملور   
احلوكمة

ــة أهنــا  ــم يف الواقــع العملــي للســلطة المســتقلة بحكــم حداث ــة التقيي ــة إلــى صعوب يجــب اإلشــارة يف البداي
حديثــة النشــأة، وقبــل التعــرض لتحليــل وتقييــم الســلطة المســتقلة مــن حيــث العضويــة والوظيفــة يســتوقفنا أوال 
ــات  ــود صاحي ــى وج ــرة إل ــي مباش ــلطة يوح ــح الس ــات( فمصطل ــتقلة لانتخاب ــة المس ــلطة الوطني ــمها )الس اس

أوســع وأشــمل بمقارنتهــا مــع مصطلــح الهيئــة.
تقييــم مــن حيــث العضويــة: تعــر طريقــة تعييــن أعضــاء أي هيئــة عــن مــدى اســتقاليتها يف مواجهــة الجهــة 
ــة  ــكار المألــوف للســلطة التنفيذي ــون 07/19 افتــك ذلــك االحت ــري يف القان ــة التعييــن، والمشــرع الجزائ صاحب
فيمــا ســبق بتعييــن أعضــاء الهيئــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة مــا اثــر علــى اســتقالية تلــك الهيئــة، أمــا يف ظــل 

)1)  المادة 14 من القانون العضوي 07/19
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هــذا القانــون فقــد قــرر المشــرع أن يكــون االنتخــاب هــو الوســيلة المعتمــدة الختيــار رئيــس الســلطة المســتقلة 
ــذا  ــنا، وه ــر س ــح األصغ ــار المرش ــوات يخت ــاوي األص ــة تس ــر يف حال ــل آخ ــت تفصي ــا أضاف ــادة 32(، كم )الم
ــب  ــد المناص ــباب يف تقل ــراك الش ــى إش ــو إل ــذي يدع ــراك ال ــب الح ــتجابة لمطال ــن االس ــوع م ــاره كن ــن اعتب يمك
العليــا والمســؤوليات يف الدولــة.)1( فالعضويــة عــن طريــق االنتخــاب تعــد مــن أهــم مظاهــر االســتقالية وعــدم 

التبعيــة لســلطة التعييــن.
كمــا أن االعــراف للســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات بالشــخصية المعنويــة، يعــد داعمــا الســتقاليتها 
القانونيــة كذلــك، إذ تســتطيع الدفــاع عــن صاحياهتــا أمــام الهيئــات الرســمية والدســتورية، فهــي غيــر تابعــة ألي 
ــذا  ــة، وه ــية أو وصائي ــة رئاس ــع ألي رقاب ــلطة ال تخض ــي س ــأها، وه ــذي أنش ــون ال ــتثناء القان ــة أو إدارة باس هيئ
ضمانــا قــوي الســتقايلتها القانونيــة، لكــن هــذا ال يعنــي عــدم خضــوع قراراهتــا للرقابــة القضائيــة طبقــا للمبــدأ 
الدســتوري المكــرس يف المــادة 161 مــن الدســتور باســتثناء قــرارات رفــض الرشــح لانتخابــات الرئاســية التــي 

تخضــع للطعــن أمــام المجلــس الدســتوري طبقــا للمــادة 141 مــن قانــون االنتخابــات.)2(
ــة الحســنة مــن  ــا آخــر علــى اســتقاليتها والرغب وانفــراد الســلطة المســتقلة بإعــداد نظامهــا الداخلــي دلي

ــة. ــدا عــن إمــاءات الســلطة التنفيذي ــري لفــرض الســير الحســن لعمــل هــذه الســلطة، بعي المشــرع الجزائ
مــن الشــروط التــي حددهتــا المــادة 19 مــن القانــون 07/19 يف العضــو المنتمــي للســلطة المســتقلة، هــي   
الكفــاءة والنزاهــة والحيــاد، هــذه الشــروط هتــدف لتحقيــق الشــفافية أكثــر والمصداقيــة، لكنهــا تبقــى نســبية، هــذا 
ــة أو الرلمــان، وأهــم  وكمــا حــدد المشــرع كذلــك شــرط أال يكــون العضــو يف أحــد المجالــس الشــعبية المحلي
مــن ذلــك أال يكــون العضــو منخرطــا يف حزبــا سياســي وحددهتــا الفقــرة 03 مــن نفــس المــادة )3/19( بخمســة 
ســنوات، ذلــك هبــدف إبعــاد كل االتجاهــات السياســية التــي مــن شــأهنا أن تؤثــر علــى عمــل الســلطة المســتقلة. 

فــكل هــذا يعــد ضمانــا للشــفافية والحيــاد ورغبــة لتطبيــق الحوكمــة وتحقيــق اإلصــاح السياســي واالســتقرار.
وهبــذا يمكــن القــول أن القانــون العضــوي 07/19 قــد أعطــى إضافــة نوعيــة مــن حيــث تشــكيلة الســلطة 

المســتقلة واختيــار األعضــاء المناســبين لهــا. لضمــان الجــودة والكفــاءة لتحقيــق النزاهــة والشــفافية.
ــام  ــة بالمه ــا بالمقارن ــى قلي ــتقلة يبق ــلطة المس ــاء الس ــدد أعض ــول أن ع ــن الق ــه يمك ــذا إال أن ــم كل ه رغ
الموكلــة إليهــا، فهــو غيــر كاف لتغطيــة حجــم العمليــات االنتخابيــة. كمــا أن المشــرع قــد أغفــل مســألة التمثيــل 

ــب تداركــه. ــر يج ــذا أم ــتقلة، وه ــلطة المس ــكيلة الس ــن ضمــن تش ــات الوط ــرايف لوالي الجغ

)1)  بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، » الموازنة بين تثمين القواعد القانونية المنظمة للسلطة المستقلة لالنتخابات ومآخذ ممارستها العملية«، 
المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية. المجلد4، العدد 1، 2020، ص 488

)2)  غربي، مرجع سابق الذكر، ص 176
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كمــا أن القانــون نــص علــى توفــر مجموعــة مــن الشــروط يف األعضــاء، كالكفــاءات لكــن المشــرع لــم يحــدد 
هــذه الكفــاءات وال معاييــر تحديدها.

  تقييم من حيث االستقاللية الوظيفية:

بعــد عرضنــا لمختلــف الصاحيــات الموكلــة للســلطة المســتقلة لانتخابــات وعرضنــا لشــروط ومبــادئ 
الحوكمــة نحــاول اســقاطها ومعرفــة مــدى تجســيدها حقــا لهــذه المبــادئ.

عــر المشــرع الجزائــري عــن نيتــه ورغبتــه يف تحقيــق مبــادئ الحوكمــة وإرســاء الديمقراطيــة فيمــا يخــص   
ــري، إذ  ــام الجزائ ــابقة يف النظ ــذا س ــتقلة، وه ــلطة المس ــات الس ــيع صاحي ــال توس ــن خ ــات م ــر االنتخاب مؤش
ــى  ــراف عل ــت باإلش ــتقلة كلف ــلطة المس ــن أن الس ــي، يف حي ــال الرقاب ــدى المج ــة ال تتع ــة الهيئ ــت وظيف ــه كان أن
كامــل العمليــة االنتخابيــة بــكل مراحلهــا. ومنحهــا االســتقالية الوظيفيــة لتمكنيهــا مــن أداء مهامهــا بــكل نزاهــة 

ــات تبقــى بعــض النقائــص يجــب اإلشــارة إليهــا ك: وشــفافية. لكــن رغــم كل الصاحي
 جمــع الرئيــس بيــن رئاســة الســلطة المســتقلة ورئاســة المكتــب هــذا قــد يســهم يف تقليــص دور األعضــاء 
يف صناعــة القــرار، وخاصــة وأن أغلــب القــرارات التنظيميــة تصــدر مــن رئيــس الســلطة وليــس عــن الســلطة كهيئــة 

تداوليــة، بمعنــى تغليــب جهــة التنفيــذ علــى جهــة المداولة)المجلــس(.)1(
بالعــودة إلــى نــص المــادة 15 مــن القانــون العضــوي 07/19، ناحــظ أن اإلبقــاء علــى العاقــة القائمــة 
مــا بيــن الســلطة المســتقلة لانتخابــات واإلدارة المحليــة )البلديــة( ينقــص مــن حجــم االســتقالية للســلطة 
ــة  ــلطة يف مراجع ــاعد للس ــيط مس ــة كوس ــإدارة األمان ــف ب ــذي كل ــدي ال ــف البل ــى الموظ ــاء عل ــتقلة، فاإلبق المس
القوائــم االنتخابيــة، يــدل علــى عــدم االســتقالية والبــد مــن تشــكيل هيئــة بشــرية بعيــدة عــن الموظفيــن يف اإلدارة 
ــة وأن  ــا، وخاص ــة ومراجعته ــم االنتخابي ــداد القوائ ــة يف إع ــاوزات متوقع ــود أي تج ــدم وج ــان ع ــة لضم المحلي
ــة يف المصــدر األول  ــة الناخب ــة للهيئ ــة الوطني ــر البعــض أن البطاقي ــادات عــدة وجهــت يف هــذا الشــأن إذ يعت انتق

ــر.)2( للتزوي
ــة، وال  ــر واضح ــات غي ــات والوالي ــن يف البلدي ــاء المندوبي ــة أعض ــروط عضوي ــد ش ــا أن تحدي ــذا كم ه  
كيفيــة اختيارهــم، كمــا أنــه وبالنظــر إلــى أهنــا ســلطة مســتقلة فلمــاذا ال تعيــن إذن موظفيــن مســتقلين دون االســتعانة 

بعمــال البلديــات. وهــذا ســيحيلنا للحديــث عــن االســتقالية مــن الجانــب المــادي أيضــا.

)1)  غربي، مرجع سابق الذكر، ص 184
)2)  بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق الذكر، ص 491.
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 من حيث االستقاللية املادية:
بالرغــم مــن تمتــع الســلطة المســتقلة بالشــخصية المعنويــة واالســتقال المالــي ومــا يرتــب عــن ذلــك، إال 

أن اســتقاليتها يف الواقــع تبقــى ناقصــة لعــدة أســباب منهــا:
عــدم منــح المشــرع للســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات حرية تمويل نفســها بنفســها، والمصــدر الوحيد   

لذلــك هــو الخزينــة العامــة للدولــة، وبالتالــي تتحكــم يف ميزانيــة الســلطة المســتقلة باقــي الســلطات األخــرى وهــو 
مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التأثيــر يف الســلطة الوطنيــة المســتقلة عــن طريــق المــوارد الماليــة.

ــة    ــة المشــددة علــى المــال العــام، إذ تخضــع لرقاب ــات للرقاب ــة المســتقلة لانتخاب خضــوع الســلطة الوطني
ســابقة ورقابــة الحقــة يمارســها مجلــس المحاســبة، وهــذه الرقابــة قــد تشــكل عائــق أمــام الســلطة يف أداء مهامهــا 

بشــكل أفضــل.)1(
حاجــة الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات للدعــم والمســاندة مــن الســلطات العموميــة يبقيهــا يف تعبيــة   

لهــا، حيــث أن الســلطة تحتــاج إلــى دعم الســلطات العموميــة وتزويدهــا بالمعلومــات والوثائق الضروريــة، وحتى 
الوســائل الماديــة إذ أغفــل المشــرع الجزائــري منــح الســلطة المســتقلة الوســائل الماديــة التــي تســاعدها يف أداء 
مهامــا، فاعتمــاد الســلطة المســتقلة علــى الوســائل الممنوحــة للجماعــات المحليــة كالنقــل والوســائل اللوجســتية 
األخــرى يعيــق مــن اســتقاليتها، ويضعهــا يف تبعيــة للجماعــات المحليــة. لهــذا البــد مــن تــدارك هــذا وتخصيــص 

الوســائل واإلمكانيــات البشــرية والماديــة الازمــة لعمــل الســلطة المســتقلة لضمــان اســتقاليتها فعليــا.

)1)  غربي، مرجع سابق، ص 184
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 اخلامتة:	
ــلطة  ــتحداث الس ــر يف اس ــة الجزائ ــا تجرب ــة وعرضن ــي للحوكم ــري والمفاهيم ــار النظ ــا لإلط ــد تعرضن بع
الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات كخطــوة لتجســيد الحكومــة وتعميــق الديمقراطيــة، توصلنــا إلــى النتائــج التاليــة:

الحوكمــة كمفهــوم هــو مفهــوم متعــدد األبعــاد يشــمل البعــد السياســي واالقتصــادي واإلداري والتقنــي،   
وهدفــه التســيير الفعــال يف مختلــف المجــاالت.

ــات الحكومــة، إذ مــن أهــم مبادئهــا    ــات مــن متطلب ــة المســتقلة لانتخاب ــر اســتحداث الســلطة الوطني يعت
ــي. ــام السياس ــتقرار النظ ــة واس ــس للديمقراطي ــك تكري ــات وذل ــفافية االنتخاب ــة وش ــان نزاه ــا ضم وصاحياهت

البــد مــن االعــراف أن الجزائــر قطعــت شــوطا كبيــرا باســتحداثها للســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات،   
ــة، فلــم يعــد دورهــا  ــة االنتخابي ــات الواســعة والشــاملة لــكل مراحــل العملي ــد مــن الصاحي ــي افتكــت العدي الت
ــات  ــذه الصاحي ــم كل ه ــه رغ ــر أن ــر، غي ــخ الجزائ ــابقة يف تاري ــذه س ــابقة، وه ــات الس ــي الهيئ ــط كباق ــي فق رقاب
ــه يجــب العمــل والســهر علــى تطبيــق تلــك القوانيــن والصاحيــات علــى أرض الواقــع مــن  المنوحــة لهــا إال أن

ــادئ الحوكمــة، دون أي ضغــوط أو ممارســات أخــرى تحــول دون ذلــك. ــق مب أجــل تحقي
أن اســتحداث الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات مــازال يف الحقيقــة محتــاج لمزيــد مــن الضمانــات   

ــات واســتحداث الســلطة  ــة، كمــا أن تجســيد الحوكمــة عــر االنتخاب ــة االنتخابي ــاد يف العملي لتحقيــق مهــام الحي
المســتقلة كوســيلة لذلــك غيــر كايف إذ أن نجــاح الحوكمــة االنتخابيــة ليــس مرهــون فقــط بمجموعــة مــن القوانيــن 
ــن مــن هــذه  ــة وتطلعــات المواطني ــرات السياســية واالجتماعي ــل يجــب مراعــاة المتغي ــة، ب واإلجــراءات اإلداري

االنتخابــات.
أن الظــروف السياســية التــي عاشــتها البــاد ومازالــت تعيشــها، خاصــة مــع ضغــط الحــراك الشــعبي الــذي   

ــتحداث  ــت الس ــن دفع ــي م ــاد ككل ه ــية يف الب ــاع السياس ــض األوض ــية ورف ــات الرئاس ــة االنتخاب ــرر مقاطع ق
ــة  ــا للتســاؤل عــن مــدى توفــر اإلرادة السياســية الحقيقي ــة المســتقلة لانتخابــات، وهــو مــا يدفعن الســلطة الوطني

ــة الشــارع الغاضــب.  ــر دون ضغــوط ؟ أو هــي مجــرد اجــراء لتهدئ للتغي
فبالعــودة إلــى االنتخابــات الرئاســية والنظــر إلــى الســياق العــام الــذي أجريــت فيــه، ياحــظ أهنــا مــن جهــة 
أجريــت يف ظــل اســتحداث الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات وبقوانينهــا وإجراءاهتــا الجديــدة ومــن جهــة 
ــأيت  ــم ت ــات ل ــج هــذه االنتخاب ــات. كمــا أن نتائ ــري الرافــض لهــذه االنتخاب ــان الشــارع الجزائ أخــرى تحــت غلي
بشــيء جديــد حســب رأي الشــارع الجزائــري المســتمر يف الحــراك، فنتائجهــا كانــت متوقعــة ومحســومة مســبقا 

بفــوز مرشــح الســلطة. وهــو مــا يــدل علــى غيــاب اإلرادة السياســية للتغييــر.
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 فرغــم اســتحداث الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات إال أن النظــام فشــل يف إعــادة بعــث الثقــة لــدى 
المواطــن الجزائــري، والدليــل علــى ذلــك ضعــف المشــاركة يف تلــك االنتخابــات وعــدم االعــراف بشــرعيتها.

رغــم اســتحداث هــذه الســلطة والــدور الهــام الــذي اســند إليهــا لإلشــراف والرقابــة والضمانــات القانونيــة   
التــي كفلهــا النظــام االنتخابــي مــن أجــل ضمــان اســتقالية عملهــا، إال انــه تبقــى بعــض النقائــص يجــب تداركهــا 

كعــدم اســتقالية الســلطة الوطنيــة مــن ناحيــة الوســائل واالمكانيــات وارتباطهــا بالســلطات المحليــة.
وعليه ولزيادة فعالية هذه السلطة وتحقيق الحوكمة البد من:  
• ضمان االستقالية الكلية للسلطة وإبعادها عن اإلدارة المحلية وتدعيم ذلك بنصوص قانونية.	
• تسخير المزيد من الوسائل واإلمكانيات المادية والبشرية للسلطة لتمكينها من أداء مهامها.	
• ضــرورة تكويــن أعضائهــا بصفــة دورية ســواء علــى المســتوى المركــزي أو المندوبيــات الوالئيــة والبلدية 	

وتوعيتهــم مــن الجانــب التقنــي والقانوين.
• السهر على تطبيق القوانين والنص على إلزامية تطبيق قرارات السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات.	


